
SOLICITUDE AXUDA NO FOGAR

SECTORES:

Reservado selos internos 

DNI/NIFNome e apelidos ou razón social DNI/CIF

Enderezo: / Rúa / Número

Municipio                                Código postal          E-mail 

Nome e apelidos DNI

ACREDITA REPRESENTACIÓN: Si Non

Provincia

Enderezo: / Rúa / Número

                              Código postal          E-mail ProvinciaMunicipio  

Teléfono :  Fixo / Móbil

Teléfono :  Fixo / Móbil
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CONCELLARÍA DE SERVIZO SOCIAIS

(Sinatura)

Sr. Alcalde-Presidente do Concello de Salceda de Caselas Salceda de Caselas, a

Consonte ao disposto na Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, os seus datos serán tratados de forma confidencial e poderán ser incorporados aos ficheiros do Concello de 
Salceda de Caselas. En calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación rectificación e oposición comunicándoo por escrito, que presentará no Rexistro do Concello. Así mesmo, con esta solicitude 
autoriza, aos efectos da devandita lei, á administración destinataria deste escrito á comprobación telemática con outras Administracións Públicas de datos declarado e demais circunstacias relativas ao exercicio da 
actividade a desenvolver.

SOLICITA:

Discapacidade

Terceira idade

Familia

A valoración do meu caso para a posible inclusión como beneficiario/a do servizo de axuda no fogar, conforme a normativa 
municipal de aplicación deste servizo para as seguintes tarefas: 
 

Carácter psicosocial e eductivo

Carácter persoal

Atencións domésticas

Carácter complementario

DOCUMENTACIÓN ANEXA (ACHEGAR NA ENTREVISTA EN SERVIZOS SOCIAIS):

DNI de toda a unidade de convivencia

Informe médico

Certificado de discapacidade e/ou certificado 
do grao e nivel de dependencia (de ser o caso)

Ingreso de toda a unidade de convivencia:

Última declaracion de Renta presentada ou 
certificado de imputacións expedido pola AET
Certificados de todos os ingresos procedentes 
de salarios, pensións, subsidio e outros bens 
que posúan

Contrato de recibo de aluguer

Outros:

Praza do Concello, s/n 36700. Salceda de Caselas 
Tfnos. 986 349003  - 986 347500. Fax 986 347401 

  www.salcedadecaselas.es

PARENTESCO CO BENEFICIARIO:

Tarxeta Sanitaria da persoa beneficiaria

http://www.salcedadecaselas.es


AXUDA NO FOGR          ANEXO VII         DECLARACIÓN XURADA

Reservado selos internos 

SAF

CONCELLARÍA DE SERVIZO SOCIAIS

DECLARACIÓN: 

DECLARACIÓN XURADA DE INGRESOS

D. Dna.: con DNI

Ingresos do/a beneficiario/a: 
(con prorrateo pagas extra)

Ingresos resto unidade familiar

Total ingresos mensuais:

€

€

€

DECLARACIÓN XURADA DE BENS MOBLES E INMOBLES

Declaro que                             son propietario/a dos bens que a continuación detallo:Si Non

Que todos os datos contidos na solicitude e nos documentos que se achegan son verdadeiros, non 
existindo omisión de datos así como non percibo ningunha axuda de outro organismo polo mesmo 
concepto nin unha prestación de servizos gratuítos pola mesma finalidade, é comprométome a 
comunicar calquera variación que se produza na miña situación socio económica e familiar no prazo 
dun mes.

(Sinatura)

Sr. Alcalde-Presidente do Concello de Salceda de Caselas Salceda de Caselas, a

Consonte ao disposto na Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, os seus datos serán tratados de forma confidencial e poderán ser incorporados aos ficheiros do Concello de 
Salceda de Caselas. En calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación rectificación e oposición comunicándoo por escrito, que presentará no Rexistro do Concello. Así mesmo, con esta solicitude 
autoriza, aos efectos da devandita lei, á administración destinataria deste escrito á comprobación telemática con outras Administracións Públicas de datos declarado e demais circunstacias relativas ao exercicio da 
actividade a desenvolver.
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Nome e apelidos DNI
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Independente. Come so/a, aínda que a comida teña que ser cociñada por outra persoa.

Come só/a aínda que precisa axuda para a manipulación da comida (cortar carne, etc...

Dependente. Precisa ser alimentado por outra persoa

BAÑO:

Independente. Capaz de lavarse enteiro, de entrar e saír do baño sen axuda e de facelo sen ser supervisado.

Dependente.Precisa axuda ou de ser supervisado para o baño
VESTIDO

Independente. Capaz de por e quitar roupa sen axuda.

Precisa axuda, aínda que colabora na tarefa de vestirse 

Dependente. Non se viste só/a.

DEPOSICIÓN

Continente. Non presenta episodios de incontinencia.

Perdas ocasionais.

Incontinente. Máis dun episodio semanal.

Nome e apelidos Nº Colexiado

M
ÉD

IC
O

Centro de traballo Teléfono:

AXUDA NO FOGAR      ANEXO VIII      INFORME MÉDICO.

Reservado selos internos 

SAF

CONCELLARÍA DE SERVIZO SOCIAIS

Médico de: Localidade

Praza do Concello, s/n 36700. Salceda de Caselas 
Tfnos. 986 349003  - 986 347500. Fax 986 347401 

  www.salcedadecaselas.es

DEPOSICIÓN

Continente. Non presenta episodios de incontinencia.

Perdas ocasionais.

Incontinente. Máis dun episodio semanal.

INFORMA:
Válese por si mesmo/a para as actividades da vida diaria. 
(En caso afirmativo, non cubrir o resto do informe)

Presenta deficiencias ou limitacións de grao físico 
(En caso afirmativo, indicar de que tipo é o grao:

Si Non

Si Non

ACTIVIDADES BÁSICAS DA VIDA DIARIA:

http://www.salcedadecaselas.es


MICCIÓN

Continente. Non presenta episodios. Capaz de utilizar calquera dispositivo por si só/a

Persoas ocasionais.

 Incontinente. Máis dun episodio ao día.

USO DO RETRETE

Independente. Non precisa axuda ningunha por parte doutra persoa.

Precisa axuda, pero manéxase cunha pequena axuda para entrar/saír.

TRANSFERENCIA (traslado cama/cadeira de brazos)

Independente. Non require axuda para sentarse ou erguerse dunha cadeira nin para acceder/sair da cama

Mínima axuda. Inclúe unha supervisión ou unha pequena axuda física.

Grande axuda. Precisa axuda dunha persoa forte ou adestrada.

DEAMBULACIÓN
Independente. Pode andar sen supervisión. Pode utilizar calquera axuda mecánica (prótese) agás andador.

Precisa axuda e supervisión por parte doutra persoa ou utilizar andador.

Vai en cadeira de rodas.

SUBIR E BAIXAR ESCALEIRAS

Independente. Capaz de subir e baixar sen axuda nin supervisión doutra persoa.

Precisa axuda ou supervisión

Dependente. É incapaz de salvar chanzos.

AXUDA NO FOGAR     ANEXO VIII    INFORME MÉDICO

Reservado selos internos 

SAF

CONCELLARÍA DE SERVIZO SOCIAIS

Dependente. Incapaz de acceder a el ou utilizalo sen axuda maior.

Dependente. Precisa dun guindatre ou alzamento. Non pode permanecer sentado.

ACTIVIDADES INSTRUMENTAIS DA VIDA DIARIA:
CAPACIDADE PARA USO DO TELÉFONO

Utiliza o teléfono sen axuda de ningún tipo

Non é capaz de usar o teléfono por si só/a

FACER COMPRAS:

Realiza todas as compras precisas independentemente.

Precisa ir acompañado/a ou é incapaz de comprar

PREPARACIÓN DE COMIDAS

Totalmente independente para a preparación da comida e a manipulación dos ingredientes e cociña

Pode por si só/a preparar a comida ou con supervisión.

Totalemente dependente para a preparación de comida
COIDADO DA CASA

Mantén a casa ou con axuda ocasional

Precisa axuda para a maior parte das labores da casa

Totalemente dependente para as labores da casa

LAVADO DE ROUPA

Lava por si só/a a roupa, seca e prancha

Non lava a súa roupa

Praza do Concello, s/n 36700. Salceda de Caselas 
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(Sinatura)

Salceda de Caselas, a

Consonte ao disposto na Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, os seus datos serán tratados de forma confidencial e poderán ser incorporados aos ficheiros do Concello de 
Salceda de Caselas. En calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación rectificación e oposición comunicándoo por escrito, que presentará no Rexistro do Concello. Así mesmo, con esta solicitude 
autoriza, aos efectos da devandita lei, á administración destinataria deste escrito á comprobación telemática con outras Administracións Públicas de datos declarado e demais circunstacias relativas ao exercicio da 
actividade a desenvolver.
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AXUDA NO FOGAR      ANEXO VIII    INFORME MÉDICO

Reservado selos internos 

SAF

CONCELLARÍA DE SERVIZO SOCIAIS

USO DE MEDIOS DE TRANSPORTE

Viaxa só/a en transporte público ou en taxi.

Aínda que viaxe en transporte público precisa ir acompañado/a doutra persoa ou non pode viaxar.

TOMA DE MEDICACIÓN 

É capaz de tomar correctamente a súa medicación.

Precisa de apoio na toma de medicación.

MANEXO DE ASUNTO ECONÓMICOS 

Encárgase da administración dos seus ingresos só/a

Non é capaz de manexarse ou precisa supervisión

INDEPENDENTE: decisións razoables/ consecuentes OU INDEPENDENCIA MODIFICADA: algunha dificicultade 
ante situacións novas.

MODERADAMENTE ALTERADA: decisións pobres, requírese supervisión ou estímulo.

GRAVEMENTE ALTERADA: nunca, raramente toma decisións.
COMPORTAMENTO PROBLEMÁTICO: (Puntuar de selo caso. Non son excluíntes, codificar cada unha das que se 
presentaron nos últimos 7 días). Codificar para o comportamento nos últimos 7  días.

1- DEAMBULADOR moveuse sen propósito racional identificado, parece alleo/a ás súas necesidades ou a súa 
seguridade

2- VERBALMENTE AGRESIVO (ameazou, berrou, insultou e outros) e/ou FISICAMENTE AGRESIVO (pegou, 
empuxou, rabuñou e outros) 

PATRÓN COGNITIVO E DE COMPORTAMENTO:

CAPACIDADE PARA A TOMA DE DECISIÓNS (A codificación é excluínte, só se pode marcar unha posibilidade, a que 
máis se aproxime ás condicións do/a usuario/a). Toma de decisións en relación coas actividades da vida diaria

3- COMPORTAMENTO SOCIAL INADECUADO emitiu sons incoherentes, berrou, autolesionouse, realizou actos 
obscenos, lanza comida ou feces.

4- RESISTENCIA ANTE COIDADOS negouse a toma-la medicación, a que lle poñan inxeccións, a recibir os 
coidados básicos diarios.
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SOLICITUDE AXUDA NO FOGAR
SECTORES:
Reservado selos internos 
DNI/NIF
Nome e apelidos ou razón social
DNI/CIF
Enderezo: / Rúa / Número
Municipio  
                              Código postal          E-mail 
Nome e apelidos
DNI
ACREDITA REPRESENTACIÓN:
Provincia
Enderezo: / Rúa / Número
                              Código postal          E-mail 
Provincia
Municipio  
Teléfono :  Fixo / Móbil
Teléfono :  Fixo / Móbil
SOLICITANTE/BENEFICIARIO/A
REPRESENTANTE                 (DE SER O CASO)
SAF
.\LOGO.jpg
CONCELLARÍA DE SERVIZO SOCIAIS
(Sinatura)
Sr. Alcalde-Presidente do Concello de Salceda de Caselas
Consonte ao disposto na Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, os seus datos serán tratados de forma confidencial e poderán ser incorporados aos ficheiros do Concello de Salceda de Caselas. En calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación rectificación e oposición comunicándoo por escrito, que presentará no Rexistro do Concello. Así mesmo, con esta solicitude autoriza, aos efectos da devandita lei, á administración destinataria deste escrito á comprobación telemática con outras Administracións Públicas de datos declarado e demais circunstacias relativas ao exercicio da actividade a desenvolver.
SOLICITA:
A valoración do meu caso para a posible inclusión como beneficiario/a do servizo de axuda no fogar, conforme a normativa municipal de aplicación deste servizo para as seguintes tarefas:
 
DOCUMENTACIÓN ANEXA (ACHEGAR NA ENTREVISTA EN SERVIZOS SOCIAIS):
Praza do Concello, s/n 36700. Salceda de Caselas
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PARENTESCO CO BENEFICIARIO:
AXUDA NO FOGR          ANEXO VII         DECLARACIÓN XURADA
Reservado selos internos 
SAF
.\LOGO.jpg
CONCELLARÍA DE SERVIZO SOCIAIS
DECLARACIÓN: 
DECLARACIÓN XURADA DE INGRESOS
D. Dna.:
con DNI
Ingresos do/a beneficiario/a:
(con prorrateo pagas extra)
Ingresos resto unidade familiar
Total ingresos mensuais:
€
€
€
DECLARACIÓN XURADA DE BENS MOBLES E INMOBLES
Declaro que                             son propietario/a dos bens que a continuación detallo:
Que todos os datos contidos na solicitude e nos documentos que se achegan son verdadeiros, non existindo omisión de datos así como non percibo ningunha axuda de outro organismo polo mesmo concepto nin unha prestación de servizos gratuítos pola mesma finalidade, é comprométome a comunicar calquera variación que se produza na miña situación socio económica e familiar no prazo dun mes.
(Sinatura)
Sr. Alcalde-Presidente do Concello de Salceda de Caselas
Consonte ao disposto na Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, os seus datos serán tratados de forma confidencial e poderán ser incorporados aos ficheiros do Concello de Salceda de Caselas. En calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación rectificación e oposición comunicándoo por escrito, que presentará no Rexistro do Concello. Así mesmo, con esta solicitude autoriza, aos efectos da devandita lei, á administración destinataria deste escrito á comprobación telemática con outras Administracións Públicas de datos declarado e demais circunstacias relativas ao exercicio da actividade a desenvolver.
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Nome e apelidos
DNI
BENEFICIARIO
COMIDA
BAÑO:
VESTIDO
DEPOSICIÓN
Nome e apelidos
Nº Colexiado
MÉDICO
Centro de traballo
Teléfono:
AXUDA NO FOGAR      ANEXO VIII      INFORME MÉDICO.
Reservado selos internos 
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CONCELLARÍA DE SERVIZO SOCIAIS
Médico de:
Localidade
Praza do Concello, s/n 36700. Salceda de Caselas
Tfnos. 986 349003  - 986 347500. Fax 986 347401
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DEPOSICIÓN
INFORMA:
Válese por si mesmo/a para as actividades da vida diaria.
(En caso afirmativo, non cubrir o resto do informe)
Presenta deficiencias ou limitacións de grao físico
(En caso afirmativo, indicar de que tipo é o grao:
ACTIVIDADES BÁSICAS DA VIDA DIARIA:
MICCIÓN
USO DO RETRETE
TRANSFERENCIA (traslado cama/cadeira de brazos)
DEAMBULACIÓN
SUBIR E BAIXAR ESCALEIRAS
AXUDA NO FOGAR     ANEXO VIII    INFORME MÉDICO
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CONCELLARÍA DE SERVIZO SOCIAIS
ACTIVIDADES INSTRUMENTAIS DA VIDA DIARIA:
CAPACIDADE PARA USO DO TELÉFONO
FACER COMPRAS:
PREPARACIÓN DE COMIDAS
COIDADO DA CASA
LAVADO DE ROUPA
Praza do Concello, s/n 36700. Salceda de Caselas
Tfnos. 986 349003  - 986 347500. Fax 986 347401
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(Sinatura)
Consonte ao disposto na Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, os seus datos serán tratados de forma confidencial e poderán ser incorporados aos ficheiros do Concello de Salceda de Caselas. En calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación rectificación e oposición comunicándoo por escrito, que presentará no Rexistro do Concello. Así mesmo, con esta solicitude autoriza, aos efectos da devandita lei, á administración destinataria deste escrito á comprobación telemática con outras Administracións Públicas de datos declarado e demais circunstacias relativas ao exercicio da actividade a desenvolver.
OBSERVACIÓNS
AXUDA NO FOGAR      ANEXO VIII    INFORME MÉDICO
Reservado selos internos 
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CONCELLARÍA DE SERVIZO SOCIAIS
USO DE MEDIOS DE TRANSPORTE
TOMA DE MEDICACIÓN 
MANEXO DE ASUNTO ECONÓMICOS 
COMPORTAMENTO PROBLEMÁTICO: (Puntuar de selo caso. Non son excluíntes, codificar cada unha das que se presentaron nos últimos 7 días). Codificar para o comportamento nos últimos 7  días.
PATRÓN COGNITIVO E DE COMPORTAMENTO:
CAPACIDADE PARA A TOMA DE DECISIÓNS (A codificación é excluínte, só se pode marcar unha posibilidade, a que máis se aproxime ás condicións do/a usuario/a). Toma de decisións en relación coas actividades da vida diaria
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