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SOL·LICITUD SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA 
 

Dades d’identificació de la persona sol·licitant 
 
Nom 
       
 

Primer cognom 
       

Segon cognom 
       

Data de naixement 
       

Anys actuals 
        

Sexe 
  Home    Dona 

Nº Identificació DNI/NIE 
        

 
Adreça de la persona sol·licitant 
 
Tipus de via 
        

Nom de la via 
        
 

Número 
        

Escala 
        

Pis 
        

Porta 
        

Codi postal 
  08187 

Telèfon fix 
        

Telèfon mòbil 
        

Adreça electrònica 
        

 
Dades de contacte per fer instal·lació del servei 
 
Nom i cognoms  
        

Relació  
        

Telèfon de contacte 
        

Nom i cognoms 
        

Relació  
        

Telèfon de contacte 
        

 
Dades d’accés al servei 
 
El domicili disposa de línia telefònica fixa?    Si     No 

La persona sol·licitant té reconegut un grau de discapacitat?  Si     No 

   Supera el barem d’assistència de 3ª persona 

   Supera el barem de mobilitat reduïda 

La persona sol·licitant disposa de la resolució de grau de dependència?  Si     No 

 Indicar grau:       

La persona sol·licitant té capacitat cognitiva suficient per poder fer ús del servei?   Si     No 

Els ingressos econòmics de la persona sol·licitant són de       euros/mensuals 
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Dades d’identificació nucli convivència 

 

             La persona sol·licitant viu sola      La persona conviu acompanyada  

Nom 
       
  

Cognoms 
       

DNI/NIE 
       

Data naixement 
       

Parentiu 
       

Nom 
       
  

Cognoms 
       

DNI/NIE 
       

Data naixement 
       

Parentiu 
       

Observacions / Informacions complementàries que siguin rellevants per la sol·licitud o utilització del servei de 
teleassistència:       
 

 

Declaracions / Autoritzacions  

Declaro: 

1. Que són certes totes les dades d’aquesta sol·licitud i els documents que s’adjunten, com també les facilitades 

als professionals.  

2. Que estic informat/da que tinc l’obligació de comunicar qualsevol variació de les circumstàncies en un termini 

de 10 dies.  

3. Que em comprometo a aportar els documents que es requereixin relacionats amb la finalitat d’aquesta 

sol·licitud.  

4. Que estic informat/da que l’aportació de dades o documents falsejats o inexactes podrà ser motiu per 

cancel·lar o deixar sense efecte la meva sol·licitud o l’atorgament de la prestació del servei, sense perjudici 

que es puguin emprendre les accions legals procedents.  

5. Que estic informat del contingut de l’apartat d’autoritzacions que consta en aquesta sol·licitud.  

Autoritzo:  
1. A l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana a consultar les meves dades a altres administracions o organismes per comprovar si compleixo les condicions requerides a 

l’objecte d’aquesta sol·licitud i pugui consultar-les durant la seva vigència. 

2. A efectuar les consultes necessàries amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària a l’efecte de comprovar que es compleixen les condicions requerides per a la prestació 

del servei a revisar-les fins a l’extinció del recurs.  

3. En compliment de l’art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal de Santa Eulàlia de Ronçana, informem a la persona 

usuària que les dades personals que proporcioneu s’incorporaran als fitxer del Sistema d’Informació d’Acció Social titularitat del propi Ajuntament amb la següent finalitat: 

gestió de competències pròpies i delegades d’acord amb la Llei 12/2007 d’11 d’octubre , de Serveis Socials, a més de prestació i gestió d’altres serveis d’assistència social 

oferts per l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana i de cara al futur de l’empresa gestora del servei de teleassistència municipal, d’acord amb la LMRC 2/2003 de 28 d’abril i 

la CMB 22/1998 de 30 de desembre. Les característiques del servei de teleassistència i la seva pràctica fan necessari l’ús i la gestió de part de la informació de les persones 

usuàries de forma compartida amb altres administracions, especialment amb els serveis de salut i amb els cossos de seguretat, sempre que això sigui necessari per donar una 

atenció adequada a les persones usuàries. Com a administració pública tenim la obligatorietat d’aplicar la interoperabilitat interadministrativa , és a dir , la responsabilitat 

professional de la consulta de dades d’altres administracions, des de octubre de 2016 , tal com regula la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de las 

administracions públiques en el seu Art. 28.  

4. Així mateix, us comuniquem que les dades esmentades es facilitaran a l’entitat prestadora del Servei de Teleassistència que se m’assigni amb la única finalitat de la prestació 

del servei. Finalment, l’informem que podreu exercitar en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes establerts en la legislació vigent 

sobre protecció de dades, adreçant-vos per escrit a Carretera la Sagrera, 7, Santa Eulàlia de Ronçana. 

 

 

Santa  Eulàlia de Ronçana,       de/d’       de 20      

Signatura de la persona sol·licitant 

 

 

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud 

    Informe mèdic model específic per al Servei de Teleassistència, del sol·licitant.. 

    En cas de persona amb dependència la resolució de reconeixement de la situació de dependència. 

    Última declaració IRPF. 


