SOL·LICITUD
Espai per al registre d’entrada

SOL·LICITANT
Nom i llinatges:
DNI/NIE o passaport:
Adreça de notificació:2
Localitat:
Comunitat autònoma:
En representació de:4
DNI o CIF:
INFORMACIÓ ADDICIONAL
Telèfon de contacte:

Expedient: 1
Codi postal:

Fax:

Municipi:
País:3

Adreça electrònica:

Totes aquestes dades queden protegides en aplicació de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció
de dades de caràcter personal, especialment de l’article 10 (“El responsable del fitxer i els qui intervinguin en
qualsevol fase del tractament de les dades de caràcter personal estan obligats al secret professional pel que fa a les
dades i al deure de guardar-les”).

EXPÒS:5
1.…………………………………………………………………………………………………………..………….…………………
………………………………………………………………………………………………………………………..………………….
………………………………………………………………………………………………………………………..………………….
2.…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..………….
………………………………………………………………………………………………………………………..………………….
3.…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
SOL·LICIT:6
1.………………………………………………………………………………………………………………..…….…………………
………………………………………………………………………………………………………………………..………………….
………………………………………………………………………………………………………………………..………………….
2.…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………..………….
3.…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….., ……… d ……………………........... de 20 ……

[rúbrica]
Documents adjunts:
1.…………………………………………………………….……………………………………………….…………………………………….…
2.…………………………………………..……………….……………………………………………………………………………………...…
3.………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………..…
4.………………………………………………………..……………………………………………………………………..…………………..…
5.………………………………………………………..……………………………………………………………………..…………………..…
DESTINACIÓ:7 CENTRE BASE. DIRECCIÓ GENERAL D’ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA. CONSELLERIA D’AFERS
SOCIALS, PROMOCIÓ I IMMIGRACIÓ……………………………………………………………………………..……………………

INSTRUCCIONS
Escriviu preferentment en majúscules, sobretot en l’apartat de dades personals.
1. Consignau el número d’expedient, si el sabeu. Amb això facilitareu els tràmits.
2. No fa falta que sigui l’adreça on viviu, sinó on voleu que us notifiquem la resolució de la vostra
sol·licitud. Escriviu el tipus de via (carrer, plaça…), el nom, el número del portal i el pis.
3. La província o el país només han de figurar si l’adreça de notificació està ubicada en una altra
comunitat autònoma o en un país estranger.
4. Si actuau com a representant d’una altra persona, física o jurídica, n’heu de consignar el DNI o el CIF,
respectivament. Així mateix, heu de presentar el document que acredita que teniu autorització per fer la
funció de representant, i en l’apartat Documents adjunts heu de fer constar que presentau aquesta
documentació.
5. En l’exposició dels fets, heu d’exposar una sola circumstància a cada paràgraf numerat. Descriviu-los
de manera concisa i, si voleu, començant amb la paraula Que. Si heu d’adjuntar documentació sobre
algun punt, feu-hi referència amb alguna d’aquestes frases: cosa que acredit amb la documentació adjunta o
circumstàncies que queden provades amb el document adjunt.
6. Exposau de manera clara i concisa el que sol·licitau, sense repetir cap dels fets exposats en l’apartat
anterior.
7. Nom de la conselleria que ha de tramitar la sol·licitud. Podeu concretar-ne el departament (direcció
general), si el sabeu.

