AMPLIACIÓ DE DOCUMENTACIÓ AL SERVICI DE
“TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA”

DADES DEL SOL·LICITANT

Núm. exp.:

Nom i cognoms:

DNI/CIF:

Domicili complet:

Telèfon

Centre social:
Raval

Beniopa

El·líptica

Corea

Grau

SOL·LICITA
Se subsane la falta de documentació requerida pel departament de Benestar social, necessària per a
completar l’expedient i continuar amb el tràmit administratiu corresponent.

DOCUMENTS QUE S’ADJUNTEN A LA SOL·LICITUD (Marcar sols els que se sol·licita a l’usuari)
Còpia del SIP del sol·licitant
Certificat de pensions o certificat negatiu de pensions expedit per l’INSS (C/ Plus Ultra, 32-34; Finca
Verda) del sol·licitant i del cònjuge o parella de fet.
Informe de salut del sol·licitant i del cònjuge o parella de fet, realitzat en el Centre de salut
corresponent.
Autorització per a l’obtenció de certificats

Firma del sol·licitant

Firma: _______________________

Mod. 830. V.1

Gandia, ___ de __________ de _____

Sr. Alcalde de l’Excm. Ajuntament de Gandia
Les dades que ens facilita seran incloses en un fitxer de titularitat de l’Ajuntament de Gandia, la finalitat del qual és la gestió administrativa dels assumptes referents a
l’Àrea de Seguretat i Mobilitat en l’exercici de les funcions pròpies que té atribuïdes en l’àmbit de les seves competències i, en particular, per a l’atenció de la llicència,
permís o autorització instada en el present document. Així mateix, l’informem que les seves dades no seran cedides a tercers llevat que siga necessari o obligatori
comunicar-les a les entitats públiques per a la gestió de la seva sol·licitud, així com en els supòsits previstos en la legislació vigent. D’acord amb allò disposat en la Llei
Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, vostè pot exercir-ne els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i, si és el cas, oposició, bé enviant una
sol·licitud per escrit, acompanyada d’una fotocòpia del seu DNI, Passaport, NIE o altre document d’identificació equivalent, adreçada a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de
l’Ajuntament de Gandia – LOPD HABITABILITAT DE L’HABITATGE Plaça Major, 1 CP. 46700 Gandia (València), o bé mitjançant el lliurament personal de la sol·licitud
davant la citada oficina municipal, amb l’exhibició del DNI original o document equivalent.

AUTORITZACIÓ PER A LA SOL·LICITUD DE CERTIFICATS

Certificat de Béns
Cadastrals

Certificat de
l’Agència
Tributària

Els sotasignats autoritzen l’Ajuntament de Gandia a sol·licitar dels diferents organismes el llistat de
les seues dades per a poder tramitar un expedient d’ajuda per part del departament de Benestar
Social i que la persona que figura com a titular de la present autorització puga resultar-ne
beneficiària, en aplicació de l’art. 95.1 k) de la Llei 58/2003, General Tributària i del Títol II de la Llei
Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, que permeten, amb l’autorització
prèvia de l’interessat, la cessió de les dades personals que necessiten les AA PP per al
desenvolupament de les seues funcions.

SOL·LICITANT
MEMBRES DE LA UNITAT FAMILIAR
NIF / NIE

Nom i cognoms

Signatura Autorització

A EMPLENAR PER L’ADMINISTRACIÓ
Per a la correcta tramitació de l’expedient s’han d’obtenir, a més, els següents certificats:
Dades fiscals locals

Certificat històric de convivència

Mod. 695. V.2

Gandia, _____ de/d’ ______________________ de _____

Mitjançant la present autorització vosté consent que l’Ajuntament de Gandia aconseguisca de les Administracions Públiques corresponents les dades
necessàries per a la tramitació de l’expedient en què n’és interessat. Addicionalment, i atenent a l’art. 16.3 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de
Règim Local, autoritza l’Ajuntament de Gandia a comprovar i completar les dades necessàries consultant els seus propis arxius. De la mateixa manera, i
segons allò disposat en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, vosté podrà exercir-ne els drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició enviant una sol·licitud per escrit, acompanyada d’una fotocòpia del seu DNI, Passaport, NIE o altre document d’identificació
equivalent, adreçada a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Gandia – LOPD AUTORITZACIÓ CERTIFICATS Plaça Major, 1 CP. 46700 Gandia
(València), o bé mitjançant el lliurament personal de la sol·licitud davant la citada oficina municipal, amb l’exhibició del DNI original o document equivalent

