AJUDES DE TRANSPORT PER A JOVES ESTUDIANTS
CURS 2020/2021
DADES DE L’ALUMNE/A
Cognoms i Nom:
Domicili:

DNI/NIE:

Telèfons:

E- mail:

Estudis que realitza:
Centre de matriculació:

Municipi:

DADES PARE/MARE O TUTOR/A LEGAL
Cognoms i Nom:
Nº de persones de la Unitat Familiar que computa:

DNI/NIE:

EXPOSA
Que coneixen les Bases Reguladores de les “Ajudes de transport per a joves estudiants”
aprovades per l'Ajuntament de Quart de Poblet, i que reuneixen els requisits exigits per les
mateixes.
SOL·LICITA
La concessió de la “Ajudes de transport per a joves estudiants”.
I DECLARA responsablement, la persona sol·licitant:
a) Que es troba al corrent de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social.
b) Que va a mantenir aquestes condicions durant la vigència de l'ajuda.
c) Que no està sotmesa a les prohibicions per a obtenir la condició de beneficiària assenyalades en
l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Quart de Poblet,

de

de 2020

Signat:
(sol·licitant o tutor/a)

Les dades facilitades per vostè en aquest formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l'Ajuntament de Quart
de Poblet i podran ser utilitzats pel titular del fitxer per a l'exercici de les funcions pròpies en l'àmbit de les seues competències. De
conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, vostè podrà exercitar els drets d'accés,
rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant instància presentada davant el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament de Quart de
Poblet.

SRA. ALCALDESSA DE L’AJUNTAMENT DE QUART DE POBLET
Pl. País Valencià, núm. 1 – 46930 Quart de Poblet (Valencia) – Tel.: 961536210 – www.quartdepoblet.org

(annex model I)

CERTIFICAT ACADÈMIC CURS 2020/2021
El /La Sr/a

__________________________

,

com a Secretari/ària o persona autoritzada del Centre educatiu:
______________________,
CERTIFICA:
Que el/la estudiant

està matriculat/da en aquest

Centre en el curs 2020/2021 i que consten les següents dades:
Nom oficial de la titulació/estudis:

_________________

______________________________________.
Rama del coneixement: ________________________________________.
Núm. total de crèdits/assignatures matriculats/des 2020/2021: __________.
Núm. Crèdits/assignatures totals del curso: __________.

I perquè conste als efectes oportuns en l’Ajuntament de Quart de Poblet, expedisc aquest Certificat.

_________________
Signa Secretari/ària o persona autoritzada

(annex model II)

,a

de

de 2020
Segell del Centre

AUTORITZACIÓ
AJUDES DE TRANSPORT PER A JOVES ESTUDIANTS
CURS 2020/2021
En la taula inferior s'haurà d'indicar les dades relatives a les persones que formen part de la unitat
familiar.
NOM

COGNOMS

DNI

Parentiu (amb
el/la sol·licitant)

SIGNATURA

La presentació d'aquesta autorització implicarà que la persona sol·licitant i les persones majors de
16 anys que formen part de la unitat familiar, AUTORITZEN l'Ajuntament de Quart de Poblet, amb la
seua signatura, a obtindre les dades necessàries per a determinar la renda per mitjà de l'Agència
Estatal d'Administració Tributària.
Si el/la alumne/a no conviu amb els seus pares ni depén econòmicament d'aquests, amb aquesta
autorització signada estaran autoritzant l'Ajuntament a obtindre les dades necessàries per a
determinar la renda.
Aquelles persones que consten sense dades econòmiques o que per qualsevol altra incidència
aquests no es puguen conéixer, hauran d'aportar un certificat d'ingressos anual de 2019 de cada
persona pertanyent a la unitat de convivència expedit per l'AEAT.

Per ala laresolución
resolució de
d'aquest
expedient, los
els arriba
a dalt firmantes
signants autorizamos
autoritzem de
a
Para
este expediente,
de forma
forma expressa
expresa al
l'Ajuntament
de
Quart
de
Poblet
a
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les
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necessàries
que
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a
poder
del
Padró
Ayuntamiento de Quart de Poblet a consultar los datos necesarios que se encuentre en poder del
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d'Habitants,
l'Agència Tributària,
Nacional
de laNacional
Seguretat
o que estiguen
Padrón
Municipal
de Habitantes,
la Agencia l'Institut
Tributaria,
el Instituto
deSocial,
la Seguridad
Social, o
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de
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pública
espanyola
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lleis.
documentación correspondiente, de conformidad con lo que establecen las leyes”.

(annexo model III)

