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I. DISPOSICIÓNS XERAIS
CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR
CORRECCIÓN de erros. Orde do 2 de xaneiro de 2012 de desenvolvemento
do Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, polo que se regula o procedemento para
o recoñecemento da situación de dependencia e do dereito ás prestacións do
Sistema para a Autonomía e a Atención á Dependencia, o procedemento para a
elaboración do programa individual de atención e a organización e funcionamento dos órganos técnicos competentes.
Advertido erro na orde antes citada, publicada no Diario Oficial de Galicia n.º 9, do 13
de xaneiro de 2012, cómpre facer a seguinte corrección:

CVE-DOG: xd581ca1-qew5-dga0-gzi7-mmtga0comby1

Na páxina 2194, na cal se establece o anexo I relativo ao compromiso de cumprir coas
condicións en materia de seguridade social relativas á persoa que prestará os servizos
de asistencia persoal e que se vincula ao procedemento BS211A, débese facer referencia ao procedemento BS210A «recoñecemento da situación de dependencia e do dereito
ás prestacións do sistema», polo que se substitúe polo seguinte anexo I.
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ANEXO I

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

RECOÑECEMENTO DA SITUACIÓN DE DEPENDENCIA E DO DEREITO ÁS PRESTACIÓNS DO
SISTEMA

DOCUMENTO

BS210A

COMPROMISO

COMPROMISO DE CUMPRIR COAS CONDICIÓNS EN MATERIA DE SEGURIDADE SOCIAL
RELATIVAS Á PERSOA QUE PRESTARÁ OS SERVIZOS DE ASISTENCIA PERSOAL
BENEFICIARIO DA PRESTACIÓN
NOME E APELIDOS

DNI

N.º DE EXPEDIENTE

con DNI/NIE/PASAPORTE n.º

Don/Dona

actuando en calidade de persoa beneficiaria do servizo de asistencia persoal, ou do seu representante, e

con DNI/NIE/PASAPORTE n.º

Don/Dona

actuando en calidade de persoa que presta a asistencia persoal á persoa beneficiaria arriba indicada,
COMPROMÉTESE, BAIXO A SÚA RESPONSABILIDADE
A cumprir coas condicións establecidas en materia de seguridade social relativas á persoa que prestará os servizos de asistencia a persoas en
situación de dependencia.

E, para que conste e produza efecto ante a Consellería de Traballo e Benestar da Comunidade de Galicia, asino a presente declaración en:

CVE-DOG: xd581ca1-qew5-dga0-gzi7-mmtga0comby1

,

Asdo.:

de

de

Asdo.:
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