IMPRIMIR

C/ Rambla s/n , 46600 ALZIRA
Tel.: 96 245 59 26 ·
www.alzira.es / acciosocial@alzira.es
CIF: P-4601700J

ESBORRAR

SOC I 023 V SOL·LICITUD DE PRESTACIONS ECONÒMIQUES INDIVIDUALITZADES
I.

DADES PERSONALS (*)

COGNOMS

NOM

DNI / NIE / PASSAPORT

II.

HOME
DONA

DATA NAIXEMENT

ADREÇA

TELÈFON DE CONTACTE

DADES FAMILIARS

COGNOMS i NOM

DNI / NIE / PASSAPORT

DATA NAIXEMENT

SEXE

PARENTIU

III. DADES DE L'HABITATGE
Tipus d'habitatge:
Sense domicili
Règim de tinença:
Cedida

Pis
Llogada

Rellogada

Habitatge unifamiliar
Pròpia pagant-la

Pròpia pagada

En precari
Habitatge compartit

Altres:

IV. AJUDA SOL·LICITADA
D'EMERGÈNCIA SOCIAL
Necessitats bàsiques

Alimentació infantil
Llum i aigua

Uso vivienda habitual

Lloguer
Amortització habitatge

Accions extraordinàries. Concepte:
DE PROMOCIÓ D'AUTONOMIA PERSONES MAJORS
Ajudes tècniques

Adaptació vehicles motor

SOC I 023 – Rev. 0 - 20200629
(*) Les dades facilitades per vosté en este formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l’Ajuntament d’Alzira i podran ser
utilitzades pel titular del fitxer per a l’exercici de les funcions pròpies en l’àmbit de les seues competències. D’acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de
desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, vosté podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del
tractament, portabilitat i oposició , per mitjà d’una instància presentada en la Clau – Oficina d’Atenció Ciutadana.

SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ALZIRA
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ESBORRAR

SOC I 023 V SOL·LICITUD DE PRESTACIONS ECONÒMIQUES INDIVIDUALITZADES
V.

SOL·LICITUD I ACCEPTACIÓ CONTRAPRESTACIONS. AUTORITZACIÓ D'ÚS DE DADES
PERSONALS I ACCÉS A ALTRES ADMINISTRACIONS SOL·LICITADA

1.- Es considere aquest escrit com presentat, amb els documents que s'adjunten, per fetes les anteriors manifestacions i es declara
expressament (sota jurament o promesa) que aquestes són vertaderes.
2.- Com a sol·licitant d'una ajuda individual, accepta la prestació econòmica individual ací proposta i es compromet a observar allò que
s'ha programat en tots els seus termes, així com a:
- Aplicar l'import de l'ajuda a cobrir les necessitats bàsiques i les seues responsabilitats familiars.
- Comunicar a l'Ajuntament en el termini màxim de 15 dies, qualsevol variació de les circumstàncies personals o familiars
- Col·laborar amb l'equip social municipal en el procés de seguiment.
- Complir amb les contraprestacions establides per part dels SS.SS
Tot això serà de compliment obligatori a partir del primer dia del mes següent a l'aprovació de l'ajuda.
3.- Autoritze la cessió dels drets de cobrament d'aquesta ajuda a tercers

Si

No

4.- La persona sol·licitant i la resta dels membres que formen part de la unitat de convivència, d'acord amb la normativa vigent,
AUTORITZEN l'Administració a realitzar la consulta i verificació d'aquelles dades contingudes en altres administracions publiques, per a
acreditar totes les dades que siguen necessàries per a la resolució de l'expedient.
COGNOMS i NOM

DNI / NIE / PASSAPORT

PARENTIU

AUTORITZA
Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

FIRMA

FIRMA DE LA PERSONA SOL·LICITANT

En cas de denegar tal autorització, l'interessat haurà d'aportar els certificats requerits.
Alzira,

de

de 20
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(*) Les dades facilitades per vosté en este formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l’Ajuntament d’Alzira i podran ser
utilitzades pel titular del fitxer per a l’exercici de les funcions pròpies en l’àmbit de les seues competències. D’acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de
desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, vosté podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del
tractament, portabilitat i oposició , per mitjà d’una instància presentada en la Clau – Oficina d’Atenció Ciutadana.

SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ALZIRA

