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SOL.LICITUD TARGETA PLATINUM 

 
   DATA _____________________ 

 
   NÚM.  _____________________ 

 
REGISTRE GENERAL 

 
 

AL SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE MANISES  
De conformitat amb la Llei Orgànica 15/99, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades que heu facilitat en aquest formulari passaran a formar part dels fitxers 
automatitzats propietat de l’Ajuntament de Manises per a l’exercici de les seues funcions pròpies en l’àmbit de les seues competències, i podreu exercitar els drets d’accés i 
rectificació, per mitjà d’instància presentada davant del Registre General d’Entrada de l’Ajuntament de Manises, o bé mitjançant el correu electrònic: lopd@manises.es 

DADES PERSONALS 

Nom i  cognoms                          DNI / NIE                     Data naixement                Edat 

Adreça electrònica                                                                                                              Telèfon  
                                                                                                           

□ El sol•licitant designa com a mitjà preferent de recepció de notificacions l'adreça de correu electrònic assenyalada, en els termes previstos 
per l'article 13 de la Llei 39/2015. Igualment es recomana es facilite un telèfon on rebre comunicacions.
Adreça                                                                                                Localitat                                                                         C. Postal 

En el cas d'un menor, esta instància haurà de ser sol.licitada per son pare/mare o tutor/a 

Nom i cognoms                                                                                      DNI / NIE  

Adreça electrònica                                                                                                              Telèfon 
   

Adreça                                                                                                Localitat                                                                         C. Postal 

EXPOSE 

Que sóc veí/veïna  de Manises i complisc els requisits exigits 

SOL.LICITE 

Que s'admeta esta sol.licitud i se m' expedisca la Targeta Platinum 

DOCUMENTS QUE ADJUNTE  

□ Fotografia grandària carnet actualitzada. 
 
Modalitat Targeta Platinum Sénior 
 
Centre de convivència  
□ Resolució de jubilació o d'incapacitat permanent o absoluta. 
□ Resolució de minusvalidesa superior al 65 % o justificant de pensió no contributiva. 
□ Resolució de pensionista per viudetat. 
□ Vida laboral. 
□ D'altres  
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INFORMACIÓ D'INTERÈS  
 
TARGETA PLATINUM. Podran sol·licitar-la:  
Tots els ciutadans que estiguen empadronats a Manises almenys amb un any d'antelació a la data de 
sol·licitud. Si la persona sol·licitant reunix els requisits per a la modalitat “Sénior”, serà esta la modalitat 
expedida per l'Ajuntament.  
 
 
TARGETA PLATINUM SÉNIOR. Podran sol·licitar-la:  
 Pensionista per jubilació, major de 50 anys. 
 Pensionista per viudetat, major de 50 anys que acredite no exercir activitat laboral per compte propi o 

alié.  
 Pensionista per invalidesa permanent total, major de 55 anys, que acredite no exercir activitat laboral per 

compte propi o alié.  
 Pensionista per invalidesa absoluta o minusvalidesa superior al 65%, major de 50 anys.  
Qualsevol altra situació, encara que no siga la de pensionista, sempre que haja cessat en l'exercici de la  

seua activitat, professió o ofici i tinga complits 60 anys.  
 Els cònjuges o parelles de fet dels anteriors, sempre que acrediten no exercir activitat laboral per compte 

propi o alié.  
 
 
BENEFICIS DE LA TARGETA PLATINUM SÉNIOR  
Ser soci/sòcia d'un club de convivència municipal i poder participar en les activitats que en el mateix 

s'organitzen.  
 Poder assistir gratuïtament als tallers que organitza la Regidoria de Serveis Socials per a este col·lectiu.  
 Sol·licitar el bo-metro. 
 Visites gratuïtes a museus. 
 Participar en les activitats de la setmana del major. 
 Participar en qualsevol esdeveniment que s'organitze des de la Regidoria dirigit a este col·lectiu. 
 Tots aquells beneficis inclosos en la targeta platinum. 
 
 
BENEFICIS DE LA TARGETA PLATINUM 
Cultura  
- Descompte en la matrícula i mensualitats dels tallers de temps lliure.  
- Descompte en les entrades de l'Auditori Germanies en cinema i teatre d'adults.  
Esports  
- Preus reduïts en els lloguers i reserves de les instal·lacions esportives municipals.  
- Preus reduïts en les activitats organitzades per la Regidoria d'Esports.  
- Preus reduïts en les entrades, cursets de natació i campus d'estiu de la Piscina Municipal d'Estiu. Les 

persones posseïdores de la targeta platinum sénior estaran exemptes de pagament de l'entrada a la 
Piscina Municipal d'Estiu (excepte diumenge i festius).  

- Bonificacions en els preus per als esportistes dels clubs esportius locals que utilitzen les instal·lacions 
esportives municipals. 
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