ANNEX I. DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE LA NECESSITAT D'ACCÉS A UN SERVEI DE TRANSPORT DISCRECIONAL DE TAXI AMB FINALITATS MÈDIQUES
D./Da........................................................................................., ama
N I F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , d o m i c i l i a t / d a e n l a l o c a l i t a t
de ..........................................................................................., i als efectes de la
formalització de sol·licitud d’asignació a su favor de un servicio de transporte
discrecional en taxi con fines médicos, al seu favor d'un servei de transport discrecional en taxi amb finalitats mèdiques,
DECLARA:
Que requerint accedir a un servei mèdic contemplat les bases de la convocatòria de subvencions econòmiques, destinades a la prestació del servei discrecional de taxi amb finalitats mèdiques de Benlloc, corresponents a l'exercici
econòmic 2022 (marcar mínim un dels següents punts):

• No disposa de vehicle propi.
• La seva llicència de conducció es troba limitada a la seva localitat o a un radi
màxim del lloc de la seva residència (codi 62 de la llicència de conducció).
•

No disposa de llicència en vigor per a la conducció de vehicles.

•

Emmalalteix d'incapacitat temporal per a la conducció de vehicles.

•

Acredita no poder desplaçar-se amb transport públic. Pel fet que, per motius
d'autonomia personal, minoria d'edat o avançada edat no pot realitzar el trajecte amb transport públic fins a la localitat on es tingui l'assistència, i el corresponent desplaçament fins al Centre Mèdic on es tingui l'assistència.

Manifesta, així mateix, que cap familiar o afí pot assumir el seu trasllat, per
causa justificada, en la jornada i horari establerts en la cita prèvia assignada.
Tot això en els termes de l'art. 69 apartat 1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Llei 39/2015 art. 69.1: A l'efecte d'aquesta Llei, s'entendrà per declaració
responsable el document subscrit per un interessat en el qual aquest manifesta, sota la seua responsabilitat, que compleix amb els requisits establerts
en la normativa vigent per a obtenir el reconeixement d'un dret o facultat o
per al seu exercici, que disposa de la documentació que així ho acredita,
que la posarà a la disposició de l'Administració quan li siga requerida, i que
es compromet a mantenir el compliment de les anteriors obligacions durant
el període de temps inherent a aquest reconeixement o exercici.

Signat, en ..........................................., a ...... de ........................... de 2022
D./Da.......................................................................

