SOL·LICITUD ACOLLIMENT FAMILIAR - FAMÍLIA PRÒPIA
A) Dades d'identificació SOL·LICITANT 1

A) Dades d'identificació SOL·LICITANT 2

Nom

Nom

Llinatge 1

Llinatge 1

Llinatge 2

Llinatge 2

DNI i/o Passaport

DNI i/o Passaport

Nacionalitat

Nacionalitat

Data de naixement

Data de naixement

Estat civil

Estat civil

Telèfon

Telèfon

E-mail

E-mail

B) Altres membres que conviuen en el domicili
Llinatges i nom

Data de naixement

Parentiu

C) Direcció
Domicili (Carrer/ plaça, núm.)
Municipi

Codi Postal

D) Exposen que són els familiars de l’infant o adolescent:
Nom complet de l’infant o adolescent:
Parentiu:

Data de naixement:

E) Sol·licitud
Que havent presentat aquest escrit i després dels tràmits oportuns, l'òrgan competent procedeixi a
l'expedició del certificat d'aptitud per a la corresponent tramitació de l'acolliment. Amb el compromís de
presentar, conforme a la normativa vigent, tots els documents que li siguin requerits, sotmetre's a quantes
proves, entrevistes, investigacions i actuacions siguin necessàries per a l'obtenció del certificat d'aptitud
per dur a terme l'acolliment familiar.

F) Documentació que s'ha d'aportar amb la sol·licitud segons el Decret 40/2006
DNI i/o passaport (estrangers) dels sol·licitants i de totes les persones majors d'edat que
convisquin en el domicili
Fotografia dels sol·licitants tipus carnet
Certificat d'empadronament conjunt de totes les persones que convisquin en el domicili
Certificat d'antecedents penals i certificat de naturalesa sexual (Gerència Territorial de Justícia:
c/Posada del Real, 6, 1º) de totes les persones majors d'edat que convisquin en el domicili
Certificat metge oficial dels sol·licitants
Certificat de matrimoni o de convivència
Fotocòpia del llibre de família
Qüestionari adjunt
En cas d'estrangers, Targeta de Residència i Certificat d'Antecedents penals del país d'origen
Fotocòpia de l'IRPF i/o altres justificants de tipus econòmic
En cas de separació o divorci, sentència de separació o divorci
Vida laboral (Institut Nacional de la Seguretat Social INSS

Els sol·licitants, DECLAREN, que són certes les dades que fan constar en la present sol·licitud i
documentació.

Palma,

Signatura:
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