
SOLICITUDE AXUDAS EMERXENCIA SOCIAL

Reservado selos internos 

DNI/NIFNome e apelidos ou razón social DNI/CIF

Enderezo: / Rúa / Número

Municipio                                Código postal          E-mail Provincia

Teléfono :  Fixo / Móbil

SO
LI

C
ITA

N
TE

SAES

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:

A valoración do meu caso para a posible concesión como beneficiario/a das axudas para situación de emerxencia 
social.

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

  www.salcedadecaselas.es

MOTIVO DA SOLICITUDE:

CONCEPTO CONTÍA

http://www.salcedadecaselas.es


DOCUMENTACIÓN ANEXA (ACHEGAR NA ENTREVISTA EN SERVIZOS SOCIAIS):

DNI de todos os membros da unidade 

Libro de familia

Certificado de discapacidade ou dependencia (de ser o caso)

Nº de conta onde conste o solicitante/beneficiario como titular

Vida laboral (no caso de ser necesario)

Contrato de aluguer, último recibo hipotecario e xustificante de préstamo hipotecario

Recibo do Imposto de bens de natureza urbana (IBI)

Declaración da renda ou certificado de imputacións de todos os membros da unidade de convivencia

Acreditación de ingresos da unidade de convivencia dos seis últimos meses mediante nóminas, certificados de 
pensións, ou prestacións da administración pública ou calquera outro documento que acredite ingresos.

Sentenza de divorcio, convenio regulador e xustificación documental do incumprimento de pagamento de 
pensión alimenticia (de selo caso)

Extracto do estado de contas actual da unidade familiar dos maiores de 16 anos e movementos dos últimos 6 
meses.

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.

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

  www.salcedadecaselas.es

Orzamento de gasto ou xustificantes da débeda pola que se solicita a axuda, a excepción de concepto de 
necesidades primarias. Calquera outra documentación que considere necesaria a Traballadora Social.

http://www.salcedadecaselas.es


SOLICITUDE AXUDAS EMERXENCIA SOCIAL 
 ANEXO II. DECLARACIÓN RESPONSABLE DA PERSOA SOLICITANTE

Reservado selos internos 

DNI/NIFNome e apelidos ou razón social DNI/CIF

SAES

CONCELLARÍA DE SERVIZO SOCIAIS

DECLARA:
1. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se xuntan son verdadeiros, 
non existindo omisión de datos, estando enterado/a das posibles responsabilidades administrativas 
e incluso penais existentes nos supostos de ocultación, falseamento de datos ou calquera outra 
actuación fraudulenta dirixida a obter a axuda de emerxencia social. Que autoriza ao órgano de 
resolución para recabar a información adicional que considere necesaria para a adecuada 
estimación dos ingresos ou recursos económicos da unidade de convivencia e, en xeral, para 
contemplar o expediente dirixíndose aos órganos públicos ou privados competentes, xa sexa a 
través de acceso directo a bases de datos por medios informáticos ou cursando o correspondente 
oficio.

2. Que o total dos ingresos actuais do/da solicitante e do resto de conviventes en concepto de 
retribucións, rendas, prestacións, axudas, subsidios ou por calquera outro concepto ascende a:

PERCEPTOR/A CONCEPTO CONTÍA MENSUAL CONTÍA ANUAL

SOLICITANTE

3. Que o/a solicitante e o resto das persoas conviventes dispoñen das seguintes cantidades en 
concepto de pagamento único, depósitos bancarios, contas correntes ou de aforro:

TITULAR CONCEPTO CONTÍA

4. Que o/a solicitante e o resto dos  conviventes dispoñen dos seguintes bens mobles ou inmobles 
sobre os que posúen un dereito de propiedade, posesión, usufruto ou calquera outro de análoga 
natureza, con excepeción da vivenda destinada ao seu uso.

TITULAR CONCEPTO VALOR

(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.

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

  www.salcedadecaselas.es

Que non dispoño de vivenda propia.

Que dispoño de vivenda propia da que achego recibo do imposto sobre bens inmobles

 5.

Que no ano inmediatamente anterior á formulación da solicitude non percibín axudas de emerxencia social nin 
outras axudas e subvencións para a mesma finalidade.

Que no ano inmediatamente anterior á formulación da solicitude percibín axudas de emerxencia social ou outras 
axudas e subvencións para a mesma finalidade por importe de:

 6.

CONCEPTO CONTÍA

http://www.salcedadecaselas.es
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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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CONCELLARÍA DE SERVIZO SOCIAIS
DECLARA:
1. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se xuntan son verdadeiros, non existindo omisión de datos, estando enterado/a das posibles responsabilidades administrativas e incluso penais existentes nos supostos de ocultación, falseamento de datos ou calquera outra actuación fraudulenta dirixida a obter a axuda de emerxencia social. Que autoriza ao órgano de resolución para recabar a información adicional que considere necesaria para a adecuada estimación dos ingresos ou recursos económicos da unidade de convivencia e, en xeral, para contemplar o expediente dirixíndose aos órganos públicos ou privados competentes, xa sexa a través de acceso directo a bases de datos por medios informáticos ou cursando o correspondente oficio.
2. Que o total dos ingresos actuais do/da solicitante e do resto de conviventes en concepto de retribucións, rendas, prestacións, axudas, subsidios ou por calquera outro concepto ascende a:
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3. Que o/a solicitante e o resto das persoas conviventes dispoñen das seguintes cantidades en concepto de pagamento único, depósitos bancarios, contas correntes ou de aforro:
TITULAR
CONCEPTO
CONTÍA
4. Que o/a solicitante e o resto dos  conviventes dispoñen dos seguintes bens mobles ou inmobles sobre os que posúen un dereito de propiedade, posesión, usufruto ou calquera outro de análoga natureza, con excepeción da vivenda destinada ao seu uso.
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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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