AJUNTAMENT DE MUSEROS

SOL·LICITUD DE TARGETA DAURADA

REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL I
POLÍTIQUES D’IGUALTAT DE GÈNERE

A DADES DEL DEMANDANT
COGNOMS

NOM

DNI / NIE

TELÈFONS DE CONTACTE

ADREÇA

DATA DE NAIXEMENT

B DECLARA


Ser major de 65 anys pensionista o no pensionista i inactiu.



Residir i estar empadronat a Museros, amb una antiguitat de 12 mesos, com a mínim.



No percebre pensions, amb quanties superiors a 1,7 vegades l’IPREM.



No percebre ingressos de qualsevol altra naturalesa, que superen els 3.000 € anuals, a excepció
de la pensió.

C SOL·LICITA

 Expedició de la targeta daurada
Segons el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Museros i el Col·legi Oficial de
Farmacèutics de la província de València, per a facilitar l’accés a la medicació prescrita pels metges i
per les metgesses del Centre de Salut de Museros i que no siguen finançats pel Servei Valencià de
Salut, i adquirides a les farmàcies de Museros i a la farmàcia d’Emperador.
I es compromet a comunicar, en un termini de 30 dies, a l’Ajuntament de Museros, qualsevol canvi
en les circumstàncies que afecten els requisits per obtindre la targeta.
D DOCUMENTACIÓ ADJUNTADA


Fotocòpia de DNI o document equivalent del demandant.



Fotocòpia de SIP.



Certificat d’empadronament històric.



Certificat de pensions i vida laboral, en cas de certificat de pensions negatiu.




Fotocòpia de la declaració de l’IRPF o certificat de l’Agència Tributària, si no l’ha realitzada.
Targeta antiga, si es té.
REGISTRE D’ENTRADA

Museros, .......... de/d’ ............................. de 20......

Firma del sol·licitant
(*) Segons la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal, li informem que l’Ajuntament de Museros incorporarà les seues dades a fitxers, que s’utilitzaran per
als fins d’aquesta sol·licitud i no se cediran a cap tercer, excepte per obligacions legals i a altres administracions públiques que siguen destinatàries del tractament.
Addicionalment, autoritza l’Ajuntament de Museros a comprovar i completar les dades necessàries per a aquesta sol·licitud, en consultar tant els seus arxius com els d’altres
administracions públiques que siguen necessaris. Per exercir els seus drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació i d’oposició, s’ha de dirigir per escrit a l’Ajuntament, plaça
del Castell, 1, de Museros (46136), i adjuntar-hi una fotocòpia del seu document nacional d’identitat o equivalent.

SR. ALCALDE PER DELEGACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE MUSEROS
Les sol·licituds es presentaran al Centre Social de Dia, avinguda de Blasco Ibáñez, 87,
en horari d’atenció al públic, a partir del 2 de gener de 2017.

