
Documentación  a entregar  para solicitar a Valoración da 
Dependencia e o Acceso ás Prestaciones e Servizos

1.- Solicitude  (Atopará os impresos en www.solidaridadintergeneracional.é  s    e tamén en 
www. benestar.xunta.es  )

2.- Para acreditar a IDENTIDADE Persoal: Fotocopia compulsada de:
- Si o interesado é nacional: Documento Nacional de Identidade (DNI)
- Si o interesado é estranxeiro: Tarxeta de Residencia (NIE).
- Si o interesado é menor: Libro de familia.
- Si o interesado non reside legalmente: Pasaporte.

3.- REPRESENTACIÓN

3. 1 Para acreditar a REPRESENTACIÓN LEGAL por incapacidade declarada: Orixinal ou fotocopia 
compulsada:
- DNI do representante, e
- Sentenza xudicial de declaración de incapacidade legal

3.2.- Para acreditar a REPRESENTACIÓN VOLUNTARIA da persoa con Dependencia: Orixinal ou 
fotocopia compulsada:
-DNI do representante, e
-Documento acreditativo da representación.

3.3. Acreditar a PRESUNTA INCAPACIDADE: Orixinal e Fotocopia compulsada 
- DNI do representante
- Documento acreditativo da representación 

3.4.- EN CASO DE MENORES DE IDADE:
- DNI de quen exerza o seu garda e custodia

4.- INFORMDE de SAÚDE Orixinal  seguinte:

- Informe será sobre as condicións de saúde, emitido en modelo normalizado, por un  profesional do 
sistema público de saúde, do sistema de atención sanitaria que corresponda ao solicitante ou no caso de 
que este sexa usuario dun recurso residencial do que sexa titular a Xunta de Castilla e León ou unha 
Entidade Local, por un profesional sanitario dos servizos sociais da respectiva administración.

- No caso de que solicite o recoñecemento mediante a equivalencia desde a Atención Primaria non é 
necesario presentar este documento.

5.- Certificado de valoración de minusvalía / persoa con discapacidad, só para o caso de que sexa 
recoñecida por outra Comunidade Autónoma

6.- Acreditación da Capacidade Económica SÓ do BENEFICIARIO.
- Si realiza declaración da renda, en principio non debe entregar nada.
- Si non ten obrigación de presentar declaración sobre o IRPF e non a entrega, terase que presentar:
     

6.1 - Declaración expresa de ingresos (Segundo modelo).
6.2 - Certificado de bens Patrimoniales.
6.3 - Certificado de pensións.
6.4 - Certificado de intereses bancarios.




