
  
AJUNTAMENT DE BENIRREDRÀ 

AJUDA A DOMICILI (SAD) 
DADES DEL SOL·LICITANT 

Nom i Cognoms/Raó Social NIF 

  

Adreça 

 

Telèfon Mòbil Fax Correu electrònic 

    

DADES DEL REPRESENTANT 

Nom i Cognoms NIF 

  

Adreça 

 

Codi Postal Municipi Província 

   

Telèfon Mòbil Fax Correu electrònic 

    

DADES DE LA NOTIFICACIÓ 

PERSONA A NOTIFICAR MITJÀ DE NOTIFICACIÓ1 

 Sol·licitant 
 Representant 

 Notificació electrònica 
 Notificació postal 

EXPOSA  

 
Que causa de les carències físiques, psíquiques i socials en les que em trobe, no puc cobrir una sèrie 
de necessitats bàsiques.  
 

SOL. LICITA 

Servei d´Ajuda  a Domicili 

DOCUMENTACIÓ APORTADA 

 

 Original i fotocòpia del NIF del sol·licitant i membres de la unitat familiar. 

 Original i fotocòpia del NIF del representant, si escau. 

 Certificat d’empadronament / certificat de convivència  

 Fotocòpia del SIP 

 Certificat de Renda de les persones físiques de tots el membres de la unitat familiar, de     

l’Agència Tributaria de no haver presentat. Últim exercici. 

 Nòmines dels membres de la unitat familiar en actiu. Autònoms: últim rebut 

 Informe de salut per a reconeixement de prestacions (Centre de Salud) 

 Altres:____________________________________________________ 

 

  

                                           



  
AJUNTAMENT DE BENIRREDRÀ 

DATA I SIGNATURA 

 

Declare sota la meua responsabilitat que les dades facilitades són certes. 

 

A Benirredrà, a ____ de __________ de 2017 

 

 

 

Signat: ________________________ 

 

 

AVÍS LEGAL 

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal, aquesta Administració li informa que les dades de caràcter personal que s'obtinguen de la 
seua sol·licitud seran incorporats i tractats de forma segura i confidencial en els corresponents fitxers. 
La recollida i tractament d'aquestes dades té com a fi l'exercici per part d'aquesta Administració de les 
funcions i competències atribuïdes legalment, incloses les relatives a la comunicació, notificació i 
qualsevol altra actuació que es derive de les relacions jurídic-administratives dutes a terme en 
aquesta Administració i de les quals vostè siga titular; així com la formació i manteniment dels propis 
fitxers. Si ho desitja, pot accedir a les dades facilitades, així com de sol·licitar, si escau, la seua 
rectificació, oposició o cancel·lació, dirigint una comunicació escrita a l´adreça que veurà en la 
capçalera , i adjuntar-hi una fotocopia del DNI. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALCALDIA DE L´AJUNTAMENT DE BENIRREDRÀ 
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