AJUDES DE TRANSPORT PER A JOVES ESTUDIANTS
CURS 2021/2022
DADES DE L’ALUMNE/A
Cognoms i Nom:
Domicili:
Telèfons:

DNI/NIE:
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 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.
b) Que es troba al corrent de les seues obligacions tributàries amb la Hisenda Pública i amb
la Seguretat Social, així com al corrent de totes les obligacions fiscals amb l'Ajuntament de
Quart de Poblet, i que va a mantenir aquestes condicions durant la vigència de l'ajuda.
Aquesta declaració substitueix a la presentació de les certificacions corresponents,
segons el que es disposa en l'article 24 del Real Decret 887/2006, pel qual s'aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, General de Subvencions, relatiu a la simplificació de
l'acreditació del compliment d'obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, en
aquelles subvencions que coincidisquen al menys amb un dels següents casos:
Les beques i altres subvencions concedides a alumnes que es destinen
expressament a finançar accions de formació professional reglada i en centres
de formació públics o privats.
Aquelles en les quals la quantia a atorgar a cada beneficiari no supere en la
convocatòria l'import de 3.000 euros.

D'acord amb el que es disposa en l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, en absència d'oposició
expressa de la persona interessada, l'òrgan gestor del procediment estarà autoritzat a
obtindre directament les dades dels documents elaborats per qualsevol administració, i que,
per a aquest procediment, són els que s'assenyalen a continuació: dades d'identitat,
acreditació del compliment de les obligacions tributàries amb la Hisenda Pública i amb la
Seguretat Social. En cas de no autoritzar-ho, haurà de marcar la casella de les dades que no
autoritze i aportar els documents corresponents en els termes exigits per les normes
reguladores del procediment.
No autoritze l'obtenció directa de dades relatives a les obligacions tributàries amb la
Hisenda Pública.
No autoritze l'obtenció directa de dades relatives a les obligacions amb la Seguretat
Social.

Quart de Poblet,

de

de 2021

Signat:
(sol·licitant o tutor/a)

En compliment de la normativa sobre protecció de dades se l'informa que les seues dades seran aportades per la
persona sol·licitant, a l'Ajuntament de Quart de Poblet, responsable del tractament de les dades, amb la finalitat de
gestionar la concessió de les subvencions i ajudes, podent exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió,
limitació del seu tractament, oposició, portabilitat i no ser sotmés a una decisió basada exclusivament en el tractament
de les dades personals, mitjançant escrit dirigit a Ajuntament de Quart de Poblet. La documentació aportada se cenyirà
als documents vinculats a la convocatòria/subvenció (més informació en la pàgina Web Municipal). També pot conéixer
tota la informació relativa a la política de privacitat de l'Ajuntament de Quart de Poblet en el següent enllaç:
http://www.quartdepoblet.org/portal/recursosweb/documentos/1/1_9055_1.pdf

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

CERTIFICAT ACADÈMIC CURS 2021/2022
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 2021/2022 i que consten les següents dades:
Nom oficial de la titulació/estudis: ______________________________________________________
_________________________________________________________________________________.
Rama del coneixement: ________________________________________.
Núm. total de crèdits/assignatures matriculats/des 2021/2022: __________.
Núm. Crèdits/assignatures totals del curso: __________.

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

______________________, a _____ de __________________ de 2021
Signa Secretari/ària o persona autoritzada

Segell del Centre

En compliment de la normativa sobre protecció de dades se l'informa que les seues dades seran aportades per la
persona sol·licitant, a l'Ajuntament de Quart de Poblet, responsable del tractament de les dades, amb la finalitat de
gestionar la concessió de les subvencions i ajudes, podent exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió,
limitació del seu tractament, oposició, portabilitat i no ser sotmés a una decisió basada exclusivament en el tractament
de les dades personals, mitjançant escrit dirigit a Ajuntament de Quart de Poblet. La documentació aportada se cenyirà
als documents vinculats a la convocatòria/subvenció (més informació en la pàgina Web Municipal). També pot conéixer
tota la informació relativa a la política de privacitat de l'Ajuntament de Quart de Poblet en el següent enllaç:
http://www.quartdepoblet.org/portal/recursosweb/documentos/1/1_9055_1.pdf

(annex II)

AUTORITZACIÓ
AJUDES DE TRANSPORT PER A JOVES ESTUDIANTS
CURS 2021/2022
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 2020 de cada persona pertanyent a la unitat de convivència expedit per l'AEAT.
Per a la resolució d'aquest expedient, els a dalt signants autoritzem de forma expressa a
l'Ajuntament de Quart de Poblet a consultar les dades necessàries que es troben a poder
del Padró Municipal d'Habitants, l'Agència Tributària, l'Institut Nacional de la Seguretat
Social, o que estiguen inclosos en les xarxes de bases de dades de l'administració pública
espanyola habilitades per a la consulta interadministrativa a fi d'evitar l'aportació de
fotocòpies de la documentació corresponent, de conformitat amb el que estableixen les
lleis.

En compliment de la normativa sobre protecció de dades se l'informa que les seues dades seran aportades per la
persona sol·licitant, a l'Ajuntament de Quart de Poblet, responsable del tractament de les dades, amb la finalitat de
gestionar la concessió de les subvencions i ajudes, podent exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió,
limitació del seu tractament, oposició, portabilitat i no ser sotmés a una decisió basada exclusivament en el tractament
de les dades personals, mitjançant escrit dirigit a Ajuntament de Quart de Poblet. La documentació aportada se cenyirà
als documents vinculats a la convocatòria/subvenció (més informació en la pàgina Web Municipal). També pot conéixer
tota la informació relativa a la política de privacitat de l'Ajuntament de Quart de Poblet en el següent enllaç:
http://www.quartdepoblet.org/portal/recursosweb/documentos/1/1_9055_1.pdf

(annex III)

