ANEXO III
DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA PARA O PAGAMENTO DA AXUDA DO BONO COIDADO
BS412A - PROGRAMA DE AXUDAS ECONÓMICAS ÁS FAMILIAS PARA A ATENCIÓN DE NENOS/AS MENORES DE 12 ANOS
A TRAVÉS DO PROGRAMA BONO COIDADO
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

DATOS DO/DA NENO/A POLO/A QUE SE SOLICITA A AXUDA
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

DATA DE NACEMENTO

PARENTESCO

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA PARA O PAGAMENTO DA AXUDA DO BONO COIDADO
Facturas orixinais (ou documentos de valor probatorio equivalente) dos gastos realizados onde conste expresamente a identificación (nome
e DNI) da persoa que recibe o servizo e o día e hora/s en que se prestou xunto cos xustificantes bancarios que acrediten o seu pagamento.
Dentro dos límites establecidos no artigo 42.3 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, aceptarase a xustificación do pagamento mediante
recibín do/da provedor/a asinado sobre o propio documento con indicación do nome e apelidos de quen recibe os fondos e o seu DNI.
Xustificación documental da situación puntual que da dereito á percepción da axuda:
Xustificante médico de enfermidade do/a neno/a, da persoa coidadora habitual ou do cónxuxe ou parella e de familiares ata o segundo
grao de parentesco por consanguinidade ou afinidade.
Certificado de asistencia a entrevistas de traballo ou cursos de formación; certificado da empresa acreditativo do motivo de carácter
laboral que impide o coidado do/da neno/a ou vida laboral de ser o caso ou certificado da unidade de persoal correspondente no suposto
de réximes non integrados no sistema da Seguridade Social.
Declaración responsable e documentos de alta censal (modelo 036) e na Seguridade Social para o caso de traballadores/as autónomos/as.

SINATURA

Lugar e data

,

Xefatura Territorial da Consellería de Política Social de

de

de

