Telèfon / Teléfono

Nom i cognoms / Nombre y apellidos
Domicili / Domicilio

CP

Municipi / Municipio

Província / Provincia

Correu electrònic / Correo electrónico

REPRESENTANT / REPRESENTANTE

SOL·LICITANT / SOLICITANTE

DNI / CIF / NIE

DNI / CIF / NIE

Telèfon / Teléfono

Nom i cognoms / Nombre y apellidos
Domicili / Domicilio

CP

Municipi / Municipio

Província / Provincia

Correu electrònic / Correo electrónico

Exposició de fets i raons / Exposición de hechos y razones
Sol·licite em tramiten la Sol·licitud de Revisió i Grau del nivell de dependència. Número d'expedient:
Solicito me tramiten la Solicitud de Revisión y Grado del nivel de dependencia. Número de expediente:

Documents que s’adjunten / Documentos que se adjuntan
Informe de salut/ Informe de salud.
Sol.licitud de renovació del reconeixement de la situació de dependència (Model Generalitat Valenciana) /
Solicitud de renovación del reconocimiento de la situación de dependencia. (Modelo Generalitat Valenciana).
Sol·licitud de renovació del reconeixement de la situació de dependència. (Model Ajuntament de Paiporta)/
Solicitud de renovación de la situación de dependencia del Ayuntamiento de Paiporta. (Modelo Ayuntamiento de Paiporta).

Petició / Petición
Concedir el sol·licitat./ Concederme lo solicitado.

Signatura / Firma

Data / Fecha
Alcaldia de l’Ajuntament de Paiporta / Alcaldía del Ayuntamiento de Paiporta
(*) PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Les dades facilitades per vosté en aquest formulari passaran a formar part
dels fitxers automatitzats propietat de l’Ajuntament de Paiporta i podran ser utilitzades pel titular del fitxer per a
l’exercici de les funcions pròpies en l’àmbit de les seues competències. De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999,
de Protecció de dades de caràcter personal, vosté podrà exercitar els drets d’accés, rectificació cancel·lació i oposició
mitjançant instància presentada davant el registre d’entrada de l’Ajuntament de Paiporta.
(*) PROTECCIÓN DE DATOS PRESONALES. Los datos facilitados en este formulario pasarán a formar parte de los
ficheros automatizados propiedad del Ayuntamiento de Paiporta y podrán ser utilizados por el titular del fichero para
el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999,
de Protección de datos de carácter personal, usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición mediante instancia presentada ante el registro de entrada del Ayuntamiento de Paiporta.

C/ Mestre Músic Vicent Prats i Tarazona, s/n
46200 · Paiporta (València)
Tel. 96 397 12 22
C.I.F.: P-4618800-I
ajuntament@paiporta.es
www.paiporta.es

