
  
 

         
       ● Carrer Sant Josep, 16-22 ● 08800 Vilanova i la Geltrú ● 93 8144481 ● admissions@aissa.cat ● 

SOL·LICITUD PLAÇA PRIVADA RESIDÈNCIA ELS JOSEPETS 
 

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT  
 
Nom i cognoms______________________________________________________________________, 
amb adreça a________________________________________________________________________ 
de _____________________________________, CP __________,telèfon _______________________, 
correu electrònic _______________________________________i DNI__________________________, 
treballador/a social de referència ______________________________, centre d’atenció primària (CAP-
ambulatori) ______________________________, número de la targeta sanitària__________________,   
indicar l’habitació que es sol·licita _______________ 
 
DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT   
 
Nom i cognoms______________________________________________________________________, 
amb adreça a________________________________________________________________________ 
de _____________________________________, CP __________,telèfon _______________________, 
correu electrònic _______________________________________i NIF__________________________,  

i en qualitat de _________________________________________________, amb la present sol·licitud: 
 

SOL·LICITA: 
 

Plaça de residència privada per la persona indicada anteriorment i en l’entrevista prèvia a 
l’ingrés s’entregarà la documentació que es detalla a continuació: 
 
 
 Targeta sanitària   
 Documentació de la Llei de dependència  
 Informe d’incapacitació si hi hagués i/o poders signats  
 Informe mèdic i d’infermeria, que no tingui un període superior a 3 mesos  

 
AUTORITZACIÓ: 
 

La persona sol·licitant autoritza expressament que AISSA faci la consulta de les seves dades 
d’identitat.  

 

 
 

Vilanova i la Geltrú, _______________de _______________________________de 20____ 
(signatura)
 

 
 
 
 
 
 
D’acord amb la normativa en matèria de Protecció de Dades, l'informem que les seves dades seran tractades per gestionar la seva sol·licitud. El 
responsable de tractament és l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. La base jurídica és el consentiment de l’interessat.  Les seves dades podran 
ser cedides a altres Àrees de l’Administració, i/o Institucions per poder dur a terme la gestió d’aquest tràmit . Per a més informació consulti la 
nostra política de privacitat al web www.aissa.cat. Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, 
oposició, portabilitat i limitació de les dades mitjançant la remissió d’un escrit dirigit a AISSA, a l’adreça carrer Sant Josep, 16-22, CP 08800 
Vilanova i la Geltrú (Barcelona), mitjançant instància general a la Seu Electrònica amb assumpte “Tutela dels drets”, o mitjançant un correu 
electrònic a l’adreça dpd@vilanova.cat 
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