Núm. expedient: M.1.2.3 núm.3 de 2020
Procediment: Anunci Aprovació Convocatòria de
la subvenció d’ajudes al transport a estudiants en
règim de concurrència competitiva per al curs
2020-2021
Firma: L’Alcalde

ANUNCI AL TAULER D’EDICTES DE L’AJUNTAMENT DE L’ALCÚDIA
Mitjançant la present, publiquem l’anunci al tauler web i a la web municipal de
l’Ajuntament de l’Alcúdia sobre l’acord aprovat per unanimitat dels presents de la Junta
de Govern Local del passat 30 de març, que citem literalment a continuació.
Recordem què les sol·licituds no podran ser presentades fins que no se publiquen
l’extracte de la convocatòria al BOP de valencià amb el núm. Corresponent de la Base
Dades Nacional de Subvencions:

“APROVACIÓ CONVOCATÒRIA AJUDES AL TRANSPORTCURS
2020/2021
ANTECEDENTS DE FET I DE DRET

Atenent a les bases reguladores de la convocatòria d’ajudes al Transport als
universitaris, alumnes de cicles formatius de grau mitjà, superior i de batxillerat artístic
en règim de concurrència competitiva aprovades per l’Acord Plenari de 31 d’octubre de
2017, i publicada al BOP de València núm. 19 de 26 de gener de 2018, necessària
d’acord a l’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Atesa la situació de crisis sanitària provocada per la COVID-19 que va causar la
declaració d’estat d’alarma regulat en el Reial Decreto 463/2020 i les seus successives
pròrrogues, des del 14 de març fins al 21 de juny de 2020 provocant una crisi
econòmica i social per a moltes famílies a l’Alcúdia.
Vista la evolució de la pandèmia de la Covid-19, i posterior increment altra vegada
de contagis per damunt dels indicadors òptims establerts per les autoritats sanitàries,
ha provocat que s’haja tornat a declarar l’estat d’alarma regulat en el Reial Decret
926/2020, de 25 d’octubre, per contenir la propagació d’infeccions causades pel SARS-
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Atesa la providència de la Regidora d’Educació de 02 de març de 2021 per a
convocar les Ajudes al Transport a Universitaris, Alumnes de Cicles Formatius de Grau
Mitjà i Superior, i de Batxillerat Artístic en règim de concurrència competitiva per al curs
2020-2021.

CoV-2 amb una previsió de vigència fins a maig, dificultant així la recuperació
econòmica i social, provocant una situació insostenible per a moltes famílies.
L’Ajuntament de l’Alcúdia seguint amb el seu compromís amb: l’educació, les
famílies del municipi amb les rendes més baixes i facilitar la mobilitat dels estudiants de
l’Alcúdia que no puguen realitzar els seus estudis al municipi. Va acordar en el plenari
de 24 de novembre de 2020, modificar l’ordenança publicada al BOP de València
núm. 19 de 26 de gener de 2018 per a incrementar l’objecte de l’ajuda al transport
de manera puntual i en principi per aquest curs 2020-2021, tant de la part fixa com
de la variable en funció de la renda de la subvenció, en un 20% cadascuna.
Atenent que la modificació de l’ordenança anterior es va publicar de manera
definitiva al BOP de València núm. 27 de 10 febrer 2021 i va entrar en vigor als 15 dies
hàbils des de la seua publicació, és a dir a partir del 4 de març de 2021.
Atès al que disposa en l'article 23 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de Subvencions, en tant que el procediment de concessió de subvencions s'iniciarà
d'ofici mitjançant convocatòria aprovada per òrgan competent que haurà de complir
amb els requisits establerts en el 23.2.
Atès l’informe jurídic de secretaria de 03 de març de 2021 informant del procediment
a seguir.
Atès a l’informe d’Intervenció de data de 23 de març de 2021, favorable a la
convocatòria d’aquesta subvenció, ja que existeix consignació pressupostària.

Per tot el anteriorment exposat, el art. 21.1 c) i art. 23 de la Llei 7/1985, 2 d’abril,
Reguladora de Bases del Règim Local, la Junta de Govern Local APROVA el
següent ACORD:
PRIMER.- Aprovar la convocatòria de les AJUDES AL TRANSPORT A
UNIVERSITARIS, ALUMNES DE CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR
I DE BATXILLERAT ARTÍSTIC EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER
AL CURS 2020-2021, de conformitat amb el següent text:
CONVOCATÒRIA D’AJUDES AL TRANSPORT A UNIVERSITARIS, ALUMNES DE
CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR I DE BATXILLERAT ARTÍSTIC
EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER AL CURS 2020- 2021.
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Atès el Decret d’ Alcaldia 1365/2020 del 28 d’agost de 2020 publicat al BOP núm.
171 de 04 de setembre de 2020, es delega per part de l’Alcalde en la Junta de Govern
Local les competències en matèria de concessió de subvencions.

Primer. Definició de l’objecte de la subvenció.
La present convocatòria té l’objecte de regular les subvencions al transport a universitaris,
alumnes de cicles formatius de grau mitja i superior i batxillerat artístic en règim de
concurrència competitiva empadronats a l’Alcúdia, que cursen els seus estudis
presencials fora del municipi. Amb l’objectiu d’ajudar econòmicament als estudiants i les
seues famílies en les despeses per desplaçament als centres educatius ubicats fora del
municipi.
Segon. Beneficiaris i destinataris.
Podran sol•licitar estes ajudes els estudiants universitaris, alumnes de cicles formatius de
grau mitjà i superior, de batxillerat artístic i els estudiants que tinguen acreditada la
condició d'esportista d'alt rendiment, que durant el curs 2020-2021 cursen estudis
presencials en qualsevol universitat o centre educatiu empadronats a l’Alcúdia. Queden
exclosos aquells que estiguen realitzant estudis corresponents al tercer cicle o doctorat,
estudis d'especialització o estudis de postgrau com per exemple màster.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Que el sol•licitant es trobe al corrent de pagament de les obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social. Així com no ser deutor de la Hisenda Municipal.
Que el sol•licitant no es trobe inhabilitat per l'Ajuntament ni per qualsevol altra
administració pública per accedir a noves ajudes.
Que el sol•licitant no es trobe en tràmit de resolució de cap expedient
d'inhabilitació per accedir a aquestes ajudes.
Que el sol•licitant no incòrrega en cap circumstància de les assenyalades en
l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
No podran beneficiar-se aquells que estiguen en possessió o reunisquen els
requisits legals per a l'expedició d'un títol de llicenciat, enginyer, arquitecte o grau
universitari. Sí que podran beneficiar-se els diplomats que estiguen matriculats en
estudis presencials en qualsevol universitat o centre per a cursar estudis
superiors de llicenciatura o grau.
Els estudiants universitaris han d'estar matriculats mínimament en 30 crèdits
anuals, excepte aquells estudiants que justifiquen que els queden menys de 30
crèdits per a finalitzar els estudis.
Els estudiants han d'estar empadronats a l'Alcúdia almenys des de l'1 de
setembre de 2020. Aquest requisit serà comprovat d’ofici per l’Ajuntament.

Segon. Objecte subvencionables.
Són objecte d'ajuda les despeses ocasionades amb motiu de desplaçaments tant
en transport públic com privat per motiu d'estudis universitaris, de cicles formatius
de grau superior i mitjà i de batxillerat artístic, i els estudiants que tinguen acreditada la
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Seran requisits indispensables per poder accedir a les ajudes:

condició d'esportista d'alt rendiment, que durant el curs 2020-2021 cursen estudis
presencials en qualsevol universitat o centre educatiu. Queden exclosos aquells que
estiguen realitzant estudis corresponents al tercer cicle o doctorat, estudis
d'especialització o estudis de postgrau per exemple màster, realitzats fora de la
poblacióde l'Alcúdia.
Les despeses se justificaran mitjançant factures, rebuts de compra o similar,
abonaments nominatius, al portador entre altres justificants efectuades en el període de
temps que va des de l'1 de setembre de 2020 fins el 30 de juny 2021 ambdós inclosos i
que tinguen relació amb el desplaçament al centre d’estudi.
Tercer. Bases Reguladores.
Les Bases Reguladores de la concessió de les ajudes van ser aprovades pel Ple de
l'Ajuntament de l'Alcúdia de data de 31 d'octubre de 2017 publicat al BOP de València
núm. 19 de 26 de gener de 2018, i modificat per l’acord plenari de 24 de novembre de
2020, publicada la modificació de l’ordenança al BOP de València núm. 27 de 10 febrer
2021.
Quart. Sol•licituds.
Les sol•licituds es formalitzaran en model oficial que es facilitarà a este efecte.
Aquestes instàncies estaran a disposició dels interessats en el Servei d'Informació de
l'Ajuntament de l'Alcúdia, a la pàgina web del mateix (www.lalcudia.com ) i en la seu
electrònica.

1. Fitxa de tercers (Annex II) disponible a la web o al Servei d’Informació de
l’Ajuntament degudament emplenada per l'entitat bancària corresponent o certificat
del compte bancari. El titular o un dels titulars del compte bancari haurà de ser el
beneficiari de l’ajuda, es a dir l’estudiant o el seu representant legal en els casos
d’incapacitació.
2. Document Nacional d'Identitat del sol·licitant
3. Document expedit per la universitat o centre corresponent on han de constar
els crèdits en que està matriculat, i el certificat de matrícula en el cas del estudis de
cicles formatius i batxillerat artístic, del curs 2020-2021.
4. En cas d'optar a la part variable de la subvenció, deuran aportar la última
declaració de renda presentada (RENDA 2019) de tots els membres de la unitat
familiar, bé conjunta o bé les declaracions individuals de tots ells.
Se pots aconseguir certificat de la renda mitjançant l’accés en aquest enllaç:
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Al costat de la sol·licitud (Annex I) degudament emplenada i signada pel
sol·licitant (l’estudiant) o en el seu cas el representant, els peticionaris hauran
d'aportar fotocòpia de la següent documentació:

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/va_es/procedimientoini/G306.sht
ml Una vegada dins, entra en sol·licitud i recollida immediata, i segueix els passos.
Si algun o tots els membres de la unitat familiar no hagueren presentat la declaració de la
renda perquè no estan obligats a realitzar-la, haurà d’aportar certificat negatiu de
renda 2019. Es pot aconseguir electrònicament seguint les indicacions anteriors.
En cas de no poder realitzar el tràmit de la renda electrònicament, ho pot aconseguir
sol·licitant cita prèvia i acudint a l'oficina de l'Agència Tributària del nostre domicili, es a
dir Alzira, presentant el model 01. Ha de fer-ho personalment l'interessat o a través de
representant acreditat.
S’ha de tindre en compte que a l'efecte de l'IRPF (Renda), existeixen dues modalitats
d'unitat familiar, a saber:
En cas de matrimoni (modalitat 1a):
La integrada pels cònjuges no separats legalment i, si n'hi haguera:
Els fills menors, amb excepció dels quals, amb el consentiment dels pares,
visquen independentment d'aquests. Els fills majors d'edat incapacitats
judicialment subjectes a pàtria potestat prorrogada o rehabilitada.
La majoria d'edat s'aconsegueix als 18 anys.
A falta de matrimoni o en els casos de separació legal (modalitat 2a):

5. Declaració responsable (Annex III) d'estar al corrent en les obligacions tributàries,
amb la Seguretat Social i amb l'Ajuntament de l'Alcúdia de conformitat amb l'article 24
del R.D 887/2006 de 21 de juliol, que aprova el Reglament general de la LGS., així com
de no estar incurs en cap circumstància de les assenyalades en l'article 13.2 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de la LGS.
6. Factures, rebuts de compra o similar, abonaments nominatius, al portador
entre altres justificants efectuades en el període de temps que va des de l'1 de
setembre de 2020 fins a la data de finalització de la presentació de instàncies, o fins el
30 de juny 2021 si la quantia justificada és inferior a la subvenció reconeguda. S’han
de presentar ordenats i visibles en una fulla o diverses, i en la quantia suficient a
justificar segons la sol·licitud de subvenció.
Aquests documents hauran de ser preferentment a nom del beneficiari, en el cas que
siga possible, i indicar una relació coherent en el desplaçament al centre d’estudis.
7. Model de representació (Annex IV) en el seu cas, quan el sol·licitant estiga
incapacitat o es contemplen els casos de l’art. 5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú. La representació podrà acreditar-se mitjançant
qualsevol mitjà vàlid en Dret que deixe constància fidedigna de la seua existència.
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La formada pel pare o la mare i la totalitat dels fills que convisquen amb l'un o
l'altra i reunisquen els requisits assenyalats per a la modalitat 1a anterior.

Requerirà també la fotocòpia del DNI representant.
Cinquè. Finançament.
Atès l'informe de la Intervenció de fons de l'Ajuntament de l'Alcúdia, en el que
indica que a la partida 32611.48900 (TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS AL
TRANSPORT UNIVERSITARI) del Pressupost Municipal del 2021, existeix consignació
adequada i suficient per fer front a la despesa exposada a la convocatòria per import
màxim de 30.855,00 euros, i essent el Pressupost Municipal 2021 de 10.094.799,36
euros (DEU MILIONS NORANTA QUATRE MIL SET-CENTS NORANTA NOU
EUROS AMB TRENTA SIS
CÈNTIMS), dels que
són
recursos ordinaris
10.094.795,36€, (DEU MILIONS NORANTA QUATRE MIL SET-CENTS NORANTA
NOU EUROS AMB TRENTA SIS CÈNTIMS), essent el 10 per cent dels mateixos
1.009.479,53 € (UN MILIÓ NOU MIL QUATRE-CENTS SETANTA NOU EUROS
AMB CINQUANTA TRES CÈNTIMS), és procedent i possible aquesta proposta
d'aprovació corresponent la mateixa a l’Alcaldia.
Sisè. Termini i llocs de presentació de les sol·licituds.
A partir de l'endemà a la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí
Oficial de la Província de València, s'obri el termini de 20 dies naturals per a la
presentació de les sol•licituds per part dels interessats. Les sol·licituds fora de
termini seran inadmeses.

La publicació d'ajudes concedides i denegades es farà mitjançant el Tauló d'Anuncis
Municipal i en la Web Municipal, concedint-se un termini de 10 dies hàbils per a
presentar al•legacions.
Setè. Justificació.
La justificació de les despeses ocasionades en el transport dels estudiants es farà en
el moment de presentació de les sol·licituds de la subvenció s’adjuntaran les
factures, rebuts de compra o similar, abonaments nominatius, al portador entre
altres justificants efectuades en el període de temps que va des de l'1 de setembre de
2020 fins a la data de finalització de la presentació de instàncies, o fins el 30 de juny
2021 si la quantia justificada és inferior a la subvenció reconeguda. S’han de presentar
ordenats i visibles en una fulla o diverses, i en la quantia suficient a justificar segons la
sol·licitud de subvenció. Aquests documents hauran de ser preferentment a nom del
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Les sol·licituds degudament emplenades juntament amb la resta de documentació, se
podrà presentar presencialment a les oficines de registre general en l’horari d’atenció de
dilluns a divendres de 9.00 hores a 14.00 hores, o a través de la seu electrònica
establida en la pàgina web (www.lalcudia.com ), o per qualsevol dels mitjans
assenyalats en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.

beneficiari, en el cas que siga possible, i indicar una relació coherent en el
desplaçament al centre d’estudis.
En ningún cas, la quantia final atorgada a cada sol·licitant no podrà ser superior a la
justificada, i quedarà pendent de pagament fins que se justifiquen la quantia
reconeguda. El termini màxim per a presentar la justificació de les despeses serà
l’1 de juliol de 2021.
Si finalment les despeses es justifiquen per una quantitat inferior a la subvenció
atorgada, es procedirà a una minoració proporcional de l’ajuda.
Vuitè.- Òrgans competents per a la instrucció i comissió avaluadora.
Els òrgans competents per a la instrucció del procediment és la regidoria d'educació
assistit pel personal del seu departament, el qual realitzarà d’ofici quantes actuacions
considere necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades
en virtut dels quals s’haja de dictar resolució.
La valoració de les sol·licituds correspondrà a una comissió d'avaluació que tindrà
la següent composició:
a) Actuarà com a President l'Alcalde o Regidor en qui deleguen.
b) Actuaran com a vocals el regidor d'educació i dos funcionaris de l'Ajuntament.
c) Actuarà com a secretari un dels dos vocals funcionaris.

Novè.- Criteris de valoració de les sol•licituds. Tipus i Quantia.
Els criteris de valoració de sol•licituds són els següents:
9.1 La quantia subvencionada consta de dos trams: una part fixa per a tots els
sol·licitants que complisquen amb els requisits establerts anteriorment i a les bases
reguladores, i una part variable tenint en compte la situació socioeconòmica de la
unitat familiar.
9.2 Es concedirà una ajuda a cada participant que complisca els requisits establerts en
aquestes bases de 108€. En funció de la renda de la unitat familiar s’incrementarà
esta ajuda segons la taula que apareix a continuació. El criteri de renda s’establirà a
partir de la quantitat que figure com a base liquidable general sotmesa a gravamen de
la declaració de renda de l’any anterior al de la convocatòria i dividint aquesta xifra

Cod. Validación: SEE4 NDhG MERB RUZB OTgy | Verificación: http://validadorcsv.lalcudia.com
Documento perteneciente a la sede electrónica del Ajuntament de L'Alcúdia | Página 7 de 14

Correspondrà a l'Alcalde mitjançant decret la designació dels integrants de la
comissió d'avaluació que és publicarà a la web municipal i tauler d’anuncis juntament
amb la resta de la documentació per a què el termini de 3 dies hàbils se puguen
presentar al·legacions per causa de recusació o abstenció regulat en l’article 23 i 24 de
la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim del sector públic.

entre els membres de la unitat familiar integrats en la declaració de renda
presentada (se inclouran en el seu cas els descendents major de 18 anys i menors de
25 anys amb rendes inferiors a 1.800,00 €). En cas de declaracions individuals es
sumarà l’import de totes elles abans de dividir-lo.
En el cas de no presentar declaració de la renda per no arribar als límits establerts en
la llei d’IRPF es dividirà, els ingressos aportats al certificat d’imputació de rendes una
vegada deduïdes les despeses més el mínim personal, entre la unitat familiar i els
descendents major de 18 anys i menors de 25 anys amb rendes inferiors a 1.800,00 €.
En la següent proporció:
Renda per càpita
Renda inferior o igual a 3.500€
Des de 3.501 € a 7.000€
Des de 7.001 € a 10.500€

Ajuda
108,00 €
72,00 €
36,00 €”

Nota aclaridora: S’entendrà que les rendes per càpita que resulten amb imports entre
3.500,01 euros i 3.500,99 euros s’assimilaran als 3.500 euros i les que resulten entre
7.000,01 euros i 7.000,99 euros a 7.000 euros.
La quantia final atorgada a cada sol·licitant no podrà ser superior a la justificada i
quedarà condicionades al nombre de sol•licitants en funció del crèdit disponible a la
partida corresponent del pressupost municipal.

Desè.- Resolució
Una vegada avaluades les sol•licituds, la comissió d'avaluació haurà d'emetre informe
en el qual es concreten el resultat de l'avaluació efectuada. En el cas de què la
sol•licitud no reuneix els requisits establerts en la norma de convocatòria, l'òrgan
competent requerirà a l'interessat perquè l'esmenen en el termini màxim i improrrogable
de 10 dies, indicant-li que si no ho fera se li tindrà per desistit de la seua sol•licitud,
prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes previstos en l'article 68 de la
Llei 39/2015, de 26 d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú.
La publicació d'ajudes concedides i denegades es farà mitjançant una Resolució
Provisional en el Tauler d'Anuncis Municipal i en la Web Municipal, concedint-se un
termini de 10 dies hàbils per a presentar al•legacions.
Es podrà prescindir del tràmit d'audiència quan no figuren en procediment ni siguen
tinguts en compte altres fets ni altres al•legacions i proves que les adduïdes pels
interessats. En aquest cas, la proposta de resolució formulada tindrà el caràcter de
definitiva.
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Les presents ajudes seran compatibles amb altres d’altres organismes, sempre que no
superen la quantitat concebuda. El sol·licitant ha de indicar-ho en l’apartat habilitat en la
sol·licitud.

Examinades les al•legacions adduïdes si escau pels interessats, es formularà la
proposta de resolució definitiva, que haurà d'expressar el sol•licitant o la relació de
sol•licitants per als quals es proposa la concessió de la subvenció, i la seua quantia,
especificant la seua avaluació i els criteris de valoració seguits per a efectuar-la.
La Resolució haurà de complir amb l’article 25 de La Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general subvencions, així com articles 63 i 64 del Reial Decret 887/2006, de 21 de
juliol, per el que s’aprova el Reglament.
Onzè.- Mitjans de publicació i notificació.
Sense perjudici dels mitjans previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment
Administratiu Comú, els actes resolutoris de la subvenció es publicaran en el tauler
d'edictes municipal i en la pàgina web municipal.
Dotzè.- Recursos.
Contra la resolució que resolga el procediment, que posarà fi a la via administrativa, es
podrà interposar recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes des de l'endemà
a la notificació o alternativament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de València, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de
juliol.”
SEGON.- Que es done publicitat de la convocatòria en la pàgina web municipal i
en el tauló d’anuncis de l’ajuntament.

QUART.- Que Intervenció publiquen la convocatòria en els termes de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. Consisteix en registrar la
informació a incloure en la Base de Dades Nacional de Subvencions pels mitjans
electrònics que aquesta proporcionen, acompanyat del text de la convocatòria,
l’extracte i les seues dades estructurades.
Després de registrar la informació, la BDNS pondrà l’extracte de la convocatòria a
disposició del BOP per a la seua publicació. En la publicació de l’extracte deurà
contindre el codi d’identificació que hi haja assignat la BDNS a la convocatòria.

Document signat electrònicament al marge

Cod. Validación: SEE4 NDhG MERB RUZB OTgy | Verificación: http://validadorcsv.lalcudia.com
Documento perteneciente a la sede electrónica del Ajuntament de L'Alcúdia | Página 9 de 14

TERCER.- Aprovar la despesa de 30.855,00 € a càrrec de l´aplicació
pressupostaria 32611-48900 del pressupost municipal 2021.

ANNEX I: SOL·LICITUD D’AJUDES AL TRANSPORT PER A ESTUDIANTS UNIVERSITARIS I CICLES
FORMATIUS DE GRAU MITJÀ, SUPERIOR I BATXILLERAT ARTÍSTIC AL CURS 2020/2021.
Dades de la persona sol·licitant:
COGNOMS I NOM:
DOMICILI:
LOCALITAT:

PROVÍNCIA:

NIF:

CP:

TELÈFON:

CORREU ELECTRÒNIC:
MODALITAT PER LA QUAL VOL SER NOTIFICAT/DA:

PAPER

ELECTRÒNIC

Matriculat en (indique el curs i especialitat)
(facultat/institut/conservatori)__________________________ localitat de
Indicar si s’han sol·licitat altres subvencions pel mateix objecte a altres institucions:
SI
NO
En cas afirmatiu indicar organisme i quantitat:
Indique el mitjà o mitjans de transport al centre d’estudis (cotxe, tren, bus, metro...)
Sol·licite la part variable de la subvenció en funció de la renda (marque solament en cas afirmatiu)
Indicar el nombre de membres de la unitat familiar:

en

Coneixedor/a de les bases que regeixen la convocatòria d'ajudes al transport per a estudiants universitaris i
cicles formatius de grau mitjà, superior i batxillerat artístic curs 2020/2021 de l’Alcúdia, accepte les
condicions establides a les bases publicades al BOP núm.19 de 26 de gener de 2018 i modificades tal i com
se publiquen al BOP núm. 27 de 10 de febrer de 2021. I sol·licite participar, per la qual cosa presente la
documentació requerida en la convocatòria i autoritze a l’Ajuntament a realitzar les comprovacions
necessàries per a dur a terme aquesta finalitat.
L'Alcúdia,

de

de 202 .

SIGNATURA

Documentació que s'entrega:
Fitxa de manteniment de tercers degudament emplenada per l'entitat bancària corresponent o certificat
bancari o fotocòpia del compte bancari a nom del beneficiari de l’ajuda (l’estudiant). Si l’ha presentada
anteriorment a aquesta entitat i no ha sigut modificada, no cal presentar-la marcant la següent:
Fotocòpia del DNI/NIE del sol·licitant
Document expedit o certificat de matrícula per la universitat o centre d’estudi corresponent on consten els
crèdits en que està matriculat i els estudis que cursa,
Declaració responsable de estar al corrent en les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social, amb
l'Ajuntament de l'Alcúdia, així com la resta d’obligacions recollides a la normativa vigent.
Factures, rebuts, abonaments nominatius, al portador entre altres justificants (01/09/2020 al 30/06/2021)
Declaració de la renda o certificat negatiu de l’exercici 2019 dels membres de la unitat familiar (bé
conjunta o bé les declaracions individuals de tots ells)
Model de representació i fotocòpia del DNI del representant
Amb la signatura del present formulari, AUTORITZE a l'Ajuntament de l’Alcúdia al tractament de les meues dades personals
L'Ajuntament de l'Alcúdia l'informa que les dades de caràcter personal que ens proporciona emplenant el present formulari seran tractades per l'Ajuntament de l'Alcúdia com
responsable del tractament. La finalitat de la recollida i tractament de les dades personals són gestionar la sol·licitud que vostè indica en aquesta sol·licitud d’ajuda al transport
d’estudiants de l’Alcúdia curs 2020/2021. Com a usuari/a i interessat/da, informem que les dades que ens facilita estaran ubicades als servidors de l'Ajuntament de l'Alcúdia.
De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals i al Reglament (UE) 2016/679
del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, vostè podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, limitació i supressió de les dades, adreçant-se a
ajuntament@lalcudia.com així com el dret a presentar una reclamació davant l'AEPD. En cas de consulta o qualsevol qüestió sobre el tractament de les seues dades per part
de l'Ajuntament de l'Alcúdia, també podrà posar-se en contacte amb el delegat de protecció de dades en: dpd@lalcudia.com
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Nom i cognoms

ANNEX II: SOL·LICITUD D’ALTA O MODIFICACIÓ DE FITXA DE TERCERS
Dades del/la interessat/da:
COGNOMS Y NOM:
DOMICILI:
LOCALITAT:

PROVÍNCIA:

DNI/NIF:

CP:

TELÈFON:

CORREU ELECTRÒNIC:
MODALITAT PER LA QUAL DESITJA SER NOTIFICAT/DA:

PAPER

ELECTRÒNIC

NÚMERO DEL COMPTE – IBAN:

E S

SEGELL BANCARI

de

de
L’INTERESAT / L’INTERESSADA:

IMPORTANT: LA FITXA DE TERCERS HAURÀ D’ANAR AMB EL SEGELL PER L’ENTITAT BANCÀRIA
CORRESPONENT O ACOMPANYADA D’UNA FOTOCÒPIA DE LA LLIBRETA BANCÀRIA EN LA QUAL
APAREIXCA EL NOM COMPLET i NOMBRE DE COMPTE DE L’INTERESAT/DA. AQUEST MODEL PODRÀ
SER SUBSTITUÏT PER UN CERTIFICAT BANCARI EN EL QUAL CONSTEN LES MATEIXES DADES.
- La presentació d’aquest document s’efectuarà en el departament de tresoreria.
- La domiciliació tindrà efecte des de la data d’entrada al departament de tresoreria municipal per a tots els
drets de cobrament del titular i serà vàlida per temps indefinit en tant no siga anul·lada per l’interessat/da.
Amb la signatura del present formulari, AUTORITZE a l'Ajuntament de l’Alcúdia al tractament de les meues dades personals
L'Ajuntament de l'Alcúdia l'informa que les dades de caràcter personal que ens proporciona emplenant el present formulari seran tractades per l'Ajuntament
de l'Alcúdia com responsable del tractament. La finalitat de la recollida i tractament de les dades personals són gestionar l’alta o modificació de la fitxa de
tercers de l’Ajuntament de l’Alcúdia. Com a usuari/a i interessat/da, informem que les dades que ens facilita estaran ubicades als servidors de l'Ajuntament de
l'Alcúdia. De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals i al
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, vosté podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, limitació i
supressió de les dades, adreçant-se a ajuntament@lalcudia.com així com el dret a presentar una reclamació davant l'AEPD. En cas de consulta o qualsevol
qüestió sobre el tractament de les seues dades per part de l'Ajuntament de l'Alcúdia, també podrà posar-se en contacte amb el delegat de protecció de dades
en: dpd@lalcudia.com
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,

ANNEX III: DECLARACIÓ RESPONSABLE DE LA PERSONA BENEFICIÀRIA DE LA
SUBVENCIÓ MUNICIPAL D'AJUDES AL TRANSPORT PER A ESTUDIANTS UNIVERSITARIS I
CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ, SUPERIOR I BATXILLERAT ARTÍSTIC AL CURS
2020/2021.
En/ Na
que viu a

amb NIF/NIF
en la direcció

,
,

, i amb l'objectiu d'obtindre una subvenció municipal

amb el telèfon

destinada a ajudar amb les despeses ocasionades al transport als estudiants de l’Alcúdia en la
convocatòria 2020/2021.
Atés l'art. 69 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre de Procediment Administratiu Comú DECLARE
EXPRESSAMENT baix la meua responsabilitat la veracitat de les dades i documents adjunts a
la sol·licitud, així com de les següents circumstàncies:
PRIMERA: Que la persona o entitat la qual represente es troba al corrent de les seues obligacions
tributàries i de la Seguretat Social i amb l'Ajuntament de l'Alcúdia.
SEGONA: Que l'ajuda concedida no excedeix del 100% del cost de l'activitat subvencionada.
TERCERA: Que l'ajuda concedida, aïlladament o en concurrència amb altres ajudes percebudes
públiques o privades, no supera el cost de l'activitat subvencionada.
QUARTA: Comprometre's a comunicar a l'administració, quan siga conegut, la percepció de
qualsevol altra subvenció o ajuda per a la mateixa finalitat.

SISENA: Declare que em trobe al corrent en el compliment d'obligacions per reintegrament de
subvencions.
SETENA: Així mateix declare que no em trobe incurs/a en cap de les prohibicions assenyalades en
els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la LGS (art. 26 RGLS).
L’Alcúdia,

de

de 20

SIGNATURA

Nom i Cognoms
Amb la signatura del present formulari, AUTORITZE a l'Ajuntament de l'Alcúdia al tractament de les meues dades personals.
L'Ajuntament de l'Alcúdia l'informa que les dades de caràcter personal que ens proporciona emplenant el present formulari seran tractats per l'Ajuntament de l'Alcúdia
com a responsable del tractament. La finalitat de la recollida i tractament de les dades personals són gestionar la sol·licitud que vosté indica en aquest formulari de
sol·licitud d'ajuda al transport per a estudiants de l’Alcúdia. Com a usuari/a i interessat/dóna, informem que les dades que ens facilita estaran situades als servidors de
l'Ajuntament de l'Alcúdia. De conformitat amb el qual disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals i al
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, vosté podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, limitació i supressió de les
dades, dirigint-se a ajuntament@lalcudia.com així com el dret a presentar una reclamació davant l'AEPD. En cas de consulta o qualsevol qüestió sobre el tractament de les
seues dades per part de l'Ajuntament de l'Alcúdia, també podrà posar-se en contacte amb el delegat de protecció de dades en: dpd@lalcudia.com
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QUINTA: Compromís de sotmetre's a l'actuació de comprovació que pot emprendre l'òrgan de
control intern de l'administració.

ANNEX IV: ATORGAMENT DE REPRESENTACIÓ
Dades de la persona representada
Raó social (1)

NIF (2)

Nom i cognoms (3)

NIF / NIE / DNI estranger (4)

Dades de la persona representant
Nom i cognoms (5)

NIF / NIE (6)

Domicili

Població

Direcció electrònica

Codi Postal

Telèfon mòbil

Exposa i sol·licita
Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal necessària per a la signatura d’aquest document i manifesten que:
Primer. La persona representada atorga la seua representació a la persona indicada com a representant, que accepta
la representació conferida, per a formular sol·licituds, signar actes, entaular recursos, desistir d'accions i renunciar a
drets en el seu nom, així com qualsevol actuació que es derive de:
Qualsevol expedient administratiu de lAjuntament
Qualsevol expedient administratiu de l’Àrea:
u específic: Ajudes al transport a estudiants de l’Alcúdia curs 2020/2021
Segon. La persona representada es compromet a comunicar a l'Ajuntament de l'Alcúdia la revocació d'aquesta
representació, en cas que aquesta es produïsca.
Tot això, a l'efecte d'acreditar la representació en els termes previstos en l'article 5 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques

Documents adjunts

Data i signatura
En Alcúdia,
Signatura de la persona representada

Signatura de la persona representant

Amb la signatura del present formulari, AUTORITZE a l'Ajuntament de l'Alcúdia al tractament de les meues dades personals
L'Ajuntament de l'Alcúdia l'informa que les dades de caràcter personal que ens proporciona emplenant el present formulari seran
tractats per l'Ajuntament de l'Alcúdia com a responsable del tractament. La finalitat de la recollida i tractament de les dades personals
són gestionar la sol·licitud que vosté indica en aquest formulari de sol·licitud d'ajuda de compra d'ordinadors per a estudiants. Com a
usuari/a i interessat/dóna, informem que les dades que ens facilita estaran situades als servidors de l'Ajuntament de l'Alcúdia. De
conformitat amb el qual disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets
Digitals i al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, vosté podrà exercir els seus drets
d'accés, rectificació, limitació i supressió de les dades, dirigint-se a ajuntament@lalcudia.com així com el dret a presentar una
reclamació davant l'AEPD. En cas de consulta o qualsevol qüestió sobre el tractament de les seues dades per part de l'Ajuntament de
l'Alcúdia, també podrà posar-se en contacte amb el delegat de protecció de dades en: dpd@lalcudia.com
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 Per a representar una entitat jurídica caldrà aportar còpia fidedigna de l'escriptura o document constitutiu de la
personalitat jurídica o entitat, i document públic del nomenament de càrrec o d'administrador vigents; en un altre cas,
document públic o privat amb signatura notarial legitimada que acredite poder suficient per a conferir l'apoderament
de què es tracte. En el cas de persones físiques fotocòpia del representant i representat.
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(1) Raó social de l'entitat representada.
(2) NIF de l'entitat representada. Aportar Fotocòpia del document.
(3) Nom i cognoms de la persona representada. En cas que la persona representada siga una entitat, el nom i
cognoms de la persona representant de l'entitat que signa el document (ha de coincidir amb la signatura electrònica
o física d'aquest document). Aportar Fotocòpia del document.
(4) NIF/NIE del representat si es tracta d'una persona física. NIF del representant de l'entitat en cas de tractar-se
d'una persona jurídica (ha de coincidir amb la signatura electrònica d'aquest document en cas d'usar un certificat
nacional). Número de document nacional d'identitat del país de residència, en cas de tractar-se d'un representat físic
de nacionalitat estrangera (ha de coincidir amb la signatura electrònica o física d'aquest document en cas d'utilitzar un
certificat estranger). Aportar Fotocòpia del document.
(5) Nom i cognoms de la persona física que rep la representació (ha de coincidir amb la signatura electrònica o física
d'aquest document). Aportar Fotocòpia del document.
(6) NIF/NIE de la persona física que rep la representació (ha de coincidir amb la signatura electrònica o física d'aquest
document). Aportar Fotocòpia del document.

