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SOL·LICITUD DE LA CONDICIÓ DE BENEFICIARI DE PRODUCTES 
FARMACÈUTICS EXCLOSOS DEL RÈGIM DE LA SEGURETAT SOCIAL 

 
 
Nom:__________________Cognoms________________________________________ 
 
DNI:__________________________ Telèfon: ________________________________ 
 
Domicili:________________________________________CP: ___________________ 
 
Població:______________________________ Província: ________________________ 
 
 
EXPOSE que reunisc els requisits que es relacionen per a tindre dret al reconeixement 
de la condició de beneficiari de productes farmacèutics exclosos del règim de la 
Seguretat Social, tal com regula l'ordenança a l'article 2: 
 

1. Percebre pensió de jubilació del Règim de la Seguretat Social. 
2. Ser jubilat o pensionista de qualsevol Règim de la Seguretat Social. 
3. Residir al municipi de Moncofa i estar donat d'alta al Padró municipal. 
4. No tindre deutes de naturalesa tributària en període executiu amb l'Ajuntament 

de Moncofa. 
 
SOL·LICITE l'expedició de la targeta sanitària. 
 
Autoritze l’Ajuntament a comprovar que el beneficiari està al corrent de les 
obligacions tributàries municipals així com donat d’alta en el padró municipal. 
 
Documents que hi aporte (original i còpia): 

 Fotocòpia del SIP i del DNI de la persona que desitja acollir-se a l'ajuda. 

 Documentació que acredite ser pensionista. 
 
Firma 
 
 
 
 
Moncofa, _____ de/d' ______________ de 201 
                       (En castellà, al dors) 
 
Segons la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, se li informa que l'Ajuntament de 

Moncofa incorporarà les seues dades a fitxers que s'utilitzaran per als fins d'esta sol·licitud i no es cediran a cap tercer, excepte per 
obligacions legals i a altres administracions públiques que siguen les destinatàries del tractament. Addicionalment autoritza a 

l'Ajuntament de Moncofa a comprovar i completar les dades necessàries per a esta sol·licitud, i a consultar tant els seus propis arxius 
com els d'altres administracions públiques que siguen necessaris. Per a exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició cal 

dirigir-se per escrit a l'Ajuntament a l'adreça següent: Pl. Constitució, 1- 12593 Moncofa, adjuntant-hi una fotocòpia del Document 
Nacional d'Identitat o equivalent. 
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