Sol·licitud d’ajut suplementari de tres mesos de Renda Activa
d’Inserció per canvi de residència
Víctima de violència de gènere

Víctima de violència domèstica

1. Dades personals
Nom

1r cognom

2n cognom

Núm. DNI o NIE

Data de naixement		

DOMICILI ANTERIOR
Via: Tipus

Nom

Núm.

Municipi

Codi postal

Bis/Por

Escala

Pis

Lletra

Escala

Pis

Lletra

Província

DOMICILI DE LA NOVA RESIDÈNCIA
Via: Tipus

Nom

Núm.

Municipi

Codi postal

Apartat de correus

Adreça electrònica

Bis/Por

Província

TELÈFONS
Fix

Mòbil

2. Dades de l’entitat financera (banc o caixa) per a l’abonament de la prestació
Nom de l’entitat financera

IBAN (número internacional del compte bancari)

E S

Indiqueu totes les dades sol·licitades del compte on vulgueu rebre la prestació i del qual heu de ser TITULAR.
S’han d’emplenar sempre, encara que ja s’hagin facilitat abans.
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3. Observacions

• DECLARO sota la meva responsabilitat que les dades que consigno en aquesta sol·licitud són certes i manifesto que quedo assabentat/ada
de l’obligació de comunicar al Servei Públic d’Ocupació Estatal qualsevol variació que es pugui produir en un futur.

Nom i cognoms

DNI ou
NIE
DNI
o NIE

Diligencia
de
documentación
presentada
eneleltrámite
trámite
solicitud(A(A
cumplimentar
por elPúblico
Servicio
Público
deper
Empleo
Estatal
Diligència
de
documentació
presentada
en elentràmit
de la sol·licitud
(Espai
reservat
al SEPE)
Diligencia
de
documentación
presentada
dedelalasolicitud
cumplimentar
por el Servicio
de Empleo
Estatal)
DOCUMENTS

ACARAT

Observacions

REBUT

REQUERIT

(Espai reservat per al SEPE)

S’expedeix aquesta diligència de verificació de les dades que consten en aquest imprès i les que apareixen als documents aportats.
En casque es requereixi al sol·licitant l’aportació de documentació, disposarà, segons el que estableix l’art. 25.1 del RD 625/85, de 2 d’abril, d’un
termini de 15 dies per presentar-la i una vegada transcorregut aquest termini, s’arxivarà la sol·licitud, prèvia resolució, sens perjudici que pugui instar
una sol·licitud nova si el seu dret no hagués prescrit.
PROTECCIÓ DE DADES.- Aquesta sol·licitud recull dades de caràcter personal que, amb el seu consentiment, passaran a formar part d’un tractament
realitzat pel Servei Públic d’Ocupació Estatal conforme al Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016. La finalitat del tractament és la realització de les funcions derivades de la sol·licitud, i si escau, la cessió als òrgans o organismes de les Administracions
Públiques en els termes legalment establerts. Té dret a l’accés, rectificació, oposició o supressió de les seves dades.

Data de presentació de la sol·licitud i signatura del sol·licitant

a
Signat:

de/d’

Data de presentació de la sol·licitud i signatura de la persona receptora

de 20
Segell de la unitat

a

de/d’

de 20

Signat:

D’acord amb el que preveu l’art. 296.1 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social (TRLGSS), aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015,
de 30 d’octubre, l’entitat gestora haurà de dictar resolució en el termini dels 15 dies posteriors a la data en què s’hagi formulat la sol·licitud i notificar-la
degudament.
Una vegada transcorreguts tres mesos des de la presentació de la sol·licitud de la prestació, si encara no s’ha notificat la resolució,
la sol·licitud es considerarà desestimada per silenci administratiu d’acord amb l’article 129.3 de la TRLGSS i la persona interessada podrà interposar
una reclamació prèvia conforme a l’art. 71 de la Llei 36/2011, de 10 d’octubre, reguladora de la jurisdicció social.
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Per obtenir informació sobre l’estat de la tramitació del procediment podeu adreçar-vos a https://sede.sepe.gob.es o als telèfons d’atenció a la ciutadania.

