SOL·LICITUD D'AJUT ECONÒMC PER AL TRANSPORT ADAPTAT ANY 2017.
MODEL 1
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT

Omplir totes les dades en majúscules

Nom i cognoms: ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Adreça: …………………………………………………………………….
NIF/NIE: ……………...…………

Població:

Data naixement: ……………………………………………
Telèfon: ……...…………………………

CENTE ON ASSISTEIX: ………………………………………………………………………………………………………………………...
Servei de:
Muncipi:

Altres serveis:…………………………………………………………………..

CARACTERÍSTIQUES DE LA PERSONA USUÀRIA:
Discapacitat reconeguda + barem de mobilitat reduïda
Discapacitat reconeguda + barem d'acompanyant
Demència diagosticada
Dependència reconeguda.
Grau:
Necessitat de cadira de rodes
Grau de discapacitat del
* És obligatori que les persones transportades tinguin reconeguda/diagnosticada, com a mínim 1 o més de les 4 primeres
característiques (marcades en negreta) per poder accedir a la convocatòria, però cal mirar totes les opcions possibles.

Rep alguna altra subvenció per a transport adaptat a part d'aquesta?

SI

NO

En cas afirmatiu dir quina quantitat econòmica i organisme l'atroga: ……………………………………………………….…………………………….….

x

A efectes de l'ajut autoritzo al Consell Comarcal del Moianès a obtenir directament les dades relacionades amb:

.El padró municipal d'habitants.
.La renda i el patrimoni familiar.
Signatura de la persona sol·licitant,

……………………………………….., …….. de …...………………de 2017.
Presentació de sol·licituds:
Registre del Consell Comarcal del Moianès ( c. Joies, 11-13, 08180 de Moià) de 10h a 14h tel. 938208000
Telemàticament accedint a la Seu Electrònica de la web del Consell Comarcal de Moianès (www.ccmoianes.cat)
En aquesta darrer cas cal que tota la documentació estigui en format .pdf i signada amb un document vàlid (IdCAT,eDNI, FNMT-Ceres,…)
Podeu comprovar si el vostre certificat digital és vàlid a través de la web: http://signasuite.aoc.cat.signasuite/inici. No s'accepta
documentació signada manualment o escanjeada.

Termini presentació sol·licituds: CONSULTAR BASES
D'acord amb el que estableix l'article 5 de la Llei Orgànica 15/199, de protecció de dades de caràcter presonal, li informem que les dades personals
subministrades per vostè, s'incorporaran en un fitxer de "serveis socials", del que el Consell Comarcal del Moianès és responsable, i seran objecte de
tractament exclusivament per gestionar expedients de serveis socials.
Vostè pot exercir els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació que legalment li corresponen, dirigint-se al Consell Comarcal del Moianès, per correu
postal al c. Joies, 11-13, 08180 de Moià.

IL·LM. SR. PRESIDENT DEL CONSELL COMARCAL DEL MOIANÈS.

