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SOL·LICITUD DE PRESTACIONS COMPLEMENTÀRIES D'ASSISTÈNCIA SOCIAL 

1. DADES DEL SOL·LICITANT 
Nom Primer cognom Segon cognom DNI/NIE/Passaport 

    

En qualitat de 

❑ Treballador ❑ Familiar (1)       ❑ Altres(2)      

Domicili (carrer o plaça) Núm. Bloc Esc Pis Porta 

      

Localitat Codi Postal Província 

   

Telèfon Telèfon mòbil 
  
Adreça de correu electrònic per a la comunicació de la gestió d'aquesta sol·licitud 

 

 

2. DADES DEL TREBALLADOR/A (3)    
Nom Primer cognom Segon cognom DNI 

    
 

3. DADES DEL BENEFICIARI (4) (persona que podria beneficiar-se de l'ajuda)    
Nom Primer cognom Segon cognom DNI/NIE/Passaport 

    

En qualitat de 

❑ Treballador ❑ Familiar (1)        

Domicili (carrer o plaça) Núm. Bloc Esc. Pis Porta 

      

Localitat Codi Postal Província 

   

Telèfon Telèfon mòbil 
  

Adreça de correu electrònic per a la comunicació de la gestió d'aquesta sol·licitud 
 

Parentiu, en el seu cas, amb el treballador mutualista/pacient 

 
 

(1) Indicar relació de parentiu amb el treballador mutualista. (2) Indicar si és tutor, representant legal … 

(3) Si el sol·licitant és el treballador, no emplenar aquest apartat. (4) Si el beneficiari és el sol·licitant, no emplenar aquest apartat.  

  

Nº Procés: 
DT: 
(A rellenar por umivale Activa) 
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4. AJUDA SOL·LICITADA (marcar amb una x) 

Rehabilitació i recuperació 

Segundo apellido 

DNI 
❑ Ajuda per a costejar l'estada de llarga durada en un centre soci-sanitari o residencial. 
❑ Ajuda per a costejar les despeses de trasllat, estada i dietes en un centre hospitalari, sociosanitari o residencial. 
❑ Ajuda per a pròtesi i ajudes tècniques no reglades. 
❑ Ajuda per a tractaments mèdics o teràpies no reglats. 

Reorientació professional i adaptació del lloc de treball 
❑ Ajuda per a cursos per a la formació professional i inserció sociolaboral. 
❑ Adaptació del local o lloc de treball on el treballador autònom desenvolupa la seva activitat. 

Ajuda per a l'adaptació dels mitjans essencials per al desenvolupament de les activitats bàsiques de la vida diària 

❑ Ajuda per a l'eliminació de barreres en l'habitatge habitual. 
❑ Ajuda per a l'adquisició d'habitatge habitual adaptat. 
❑ Ajuda per a l'adaptació de vehicle o l'adquisició de vehicle adaptat. 
❑ Suport domiciliari per al desenvolupament de les activitats bàsiques de la vida diària. 
❑ Ajuda per a l'accés a les noves tecnologies de la informació i comunicació. 

Altres prestacions 

❑ Complement a l'auxili per defunció. 
❑ Ajuda per a la formació en la cura de persones en situació de Gran Invalidesa. 
❑ Ajuda de pagament únic per al pagament del lloguer o amortització de crèdits hipotecaris de l'habitatge habitual. 

En el seu cas, descripció de l'ajuda: 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

              

          
5. DADES DE L'ACCIDENT DE TREBALL O MALALTIA PROFESSIONAL 

Data de l’accident 
 

Segundo apellido   

Lloc de treball 

 

6. AJUDES D'ALTRES ORGANISMES  
Ha sol·licitat unes altres ajudes/indemnitzacions amb la mateixa finalitat? 

❑ Sí ❑ No 

En cas afirmatiu  

1. Empresa, companyia asseguradora o organisme públic o privat responsable del pagament. 

                         

2. Situació de la seva sol·licitud 

❑ Pendent de concessió     Data de sol·licitud:       

❑ Denegada       Data de denegació:        

❑ Concedida       Data de concessió:        

        Import concedit:      

        Ajuda concedida (especificar ajuda):      

   

 
7. DADES ECONÒMIQUES (Dades Compte Corrent, a l'efecte de transferir l'import de l'ajuda que es concedeixi) 

  Titular (haurà de ser la persona que es vagi a beneficiar de l'ajuda) 
ENTIDAD 

SUCURSAL 
D.C. 

N° CUENTA 

 

Codi IBAN (pagaments en territori nacional) 

CODI PAÍS ENTITAT SUCURSAL D.C. NÚM. COMPTE 

                     

Codi SEPA (pagaments en territori internacional) 
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❑ Mitjançant la present AUTORITZO a umivale Activa, Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social núm. 3, per a la comprovació de 

les dades contingudes en aquesta declaració amb altres administracions públiques o entitats institucionals, així com a la cessió de les dades 
de caràcter personal a les persones o entitats encarregades de gestionar i/o executar la present sol·licitud, d'acord amb el que s'estableix en 
la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals. 

DECLARO, sota la meva responsabilitat, que són cerets les dades que consigno en la present sol·licitud, manifestant, igualment, que quedo 
assabentat de l'obligació de comunicar a la mútua qualsevol variació de les dades en ella expressats que pogués produir-se en endavant. 

 
 

    En    , a  de    de  . 
 
 
 
 
 
 

            
 
            Signatura del sol·licitant  

Nota: 

• Les ajudes que concedeix la Comissió de Prestacions Especials, tenen caràcter graciable, per la qual cosa no cap recurs en cap via, contra les decisions d'aquesta. 
A més, aquestes ajudes tindran la consideració de rendiment del treball, sobre la base de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les 
Persones Físiques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Informació sobre protecció de dades personals  

Responsable: umivale Activa Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social núm. 3. Contacte del Delegat de Protecció de Dades: dpd@umivaleactiva.es. Finalitat: Facilitar la gestió 

administrativa, assistencial i econòmica de les prestacions que li són pròpies en l'àmbit de la Seguretat Social. Legitimació: Aquest tractament es realitza en el marc del compliment de les 

obligacions legals aplicables a umivale Activa en la seva condició de Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social. Destinataris: Seguretat Social i Organismes dependents (INSS, ISM, 

TGSS, DGOSS). Jutjats i Tribunals, en cas que existeixi obligació legal per això. Entitats bancàries, caixes d'estalvis i caixes rurals. Tercers proveïdors de serveis que tenen accés a les dades 
personals. Drets: Podrà accedir, rectificar, suprimir, oposar-se a determinats tractaments, així com exercir el seu dret a la limitació del tractament, a la portabilitat i a no ser objecte d'una 

decisió basada únicament en tractament automatitzat de les seves dades. Forma d'exercir els seus drets: Per escrit, mitjançant sol·licitud dirigida a umivale Activa, Av. Reial Monestir de 
Poblet nº 20, CP: 46930, Quart de Poblet (Valencia); Presencialment, en qualsevol dels nostres centres o remetent un correu electrònic a la següent adreça: dpd@umivaleactiva.es. Informació 
addicional: En el següent enllaç: https://umivaleactiva.es/protecciondatos. 
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  DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR  

Bàsica per a totes les ajudes 

 

❑ Fotocòpia DNI sol·licitant. 

❑ Fotocòpia DNI treballador, en cas de ser diferent al sol·licitant. 

❑ Fotocòpia DNI beneficiari, en cas de ser diferent al sol·licitant. 

❑ Fotocòpia del llibre de família. 

❑ Certificat de titularitat bancària. 

❑ Certificat d'empadronament col·lectiu, que acrediti els membres de la unitat de convivència del treballador mutualista 
a la data de la sol·licitud de l'ajuda, excepte en els casos d'ajuda per al complement a l'auxili per defunció. 

❑ 12 últimes nòmines del treballador anteriors al mes en què es produeix l'Accident de treball (AT) o Malaltia Professional 
(MP), del mes del AT/EP i del mes posterior, excepte en els casos d'ajuda per al complement a l'auxili per defunció. 

❑ Pressupost, factura o documentació que acrediti l'ajuda sol·licitada. 

❑ Model 145. Retencions sobre rendiments del treball de la persona beneficiària de l'ajuda. 

Específica (segons ajuda sol·licitada) 

Adaptació del local on el treballador autònom desenvolupa la seva activitat 

❑ Escriptura de propietat o d'hipoteca del local on es desenvolupa l'activitat, en el seu cas. 

❑ En cas que el local on es desenvolupa l'activitat es trobi en règim de lloguer presentar contracte d'arrendament i 
autorització del propietari a l'adaptació a realitzar. 

Ajuda per a l'eliminació de barreres en l'habitatge habitual 

❑ Escriptura de propietat o d'hipoteca de la propietat on se sol·licita l'adaptació. 

❑ En cas de ser un arrendament, presentar autorització del propietari per a realitzar l'adaptació o el conforme d'aquesta. 

Ajuda per a l'adquisició d'habitatge habitual adaptat 

❑ Escriptura de propietat o d'hipoteca de la propietat on se sol·licita l'adaptació. 

Ajuda per a l'adaptació de vehicle o l'adquisició de vehicle adaptat 

❑ Acta de reconeixement de la Direcció General de Trànsit amb l'adaptació a realitzar en el vehicle. 

❑  Permís de circulació del vehicle. 

Ajuda de pagament únic per al pagament del lloguer o amortització de crèdits hipotecaris 

❑ Contracte d'arrendament de l'habitatge habitual, en cas de sol·licitar ajuda de lloguer. 

❑ Escriptura de constitució de la hipoteca. 

❑ Rebuts acreditatius del pagament de la hipoteca o lloguer des de la data de la baixa i com a màxim fins als 12 mesos 
següents, mentre continuï el procés d'incapacitat. 

 

Nota: umivale Activa podrà sol·licitar qualsevol documentació addicional necessària per a la gestió de l'ajuda sol·licitada. 
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