
El Campello
     Ajuntament

   

 
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

Ajuda al transport públic per a ensenyaments postobligatoris no impartits en el municipi
(BONO ESTUDIANT 2020-2021) 

NOM DE L'ALUMNE/A: 

CURS MATRICULA: 

CENTRE EDUCATIU : 

TELÈFONS:   

 E-MAIL: 

N.º DE MEMBRES DE LA UNITAT FAMILIAR: 

Resum de la DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR (IMPORTANT consultar Bases) : 

    1.  DNI  de  l'alumne  o  alumna  (no  serà  necessari  per  a  beneficiaris/beneficiàries
d'aquesta ajuda en el curs 2019-2020, a menys que hagen renovat el document) 

    2.  Llibre de família i/o de la documentació necessària per a acreditar  la situació
familiar actual, segons el que establix l'apartat 7 de les bases (no serà necessari per a beneficia -
rios/as d'aquesta ajuda en el curs 2019-2020, a menys que la seua situació familiar haja canviat) 

     3. Justificant que acredite estar matriculat/matriculada en el curs 2020-2021 

 4. Horari de classes presencials del curs acadèmic matriculat.      

  5. Declaració del IRPF de l'exercici 2019, de tots els membres de la unitat familiar,
degudament segellada pel banc, o verificada per l'AEAT en el cas de presentació telemàtica. O,
si de cas, la documentació necessària per al càlcul de la renda familiar, segons es detalla en
l'apartat 6 de les bases. Per a la determinació dels membres computables de la unitat familiar ha
de veure l´apartat 7 de les bases.

     6. Fotografia grandària carnet (només si és la primera vegada que ho sol·licita) 

   Les sol·licituds junt amb la documentació corresponent, s'hauran de presentar per
Registre d'Entrada d'aquest Ajuntament o per Seu Electrònica, si té algun dubte pot passar
prèviament pel Servici d'Informació de Joventut (SIJ) per a la seua comprovació, amb
cita prèvia dirigida al correu de juventud@elcampello.org.

  Marque aquesta casella si el que sol·licita és l'Ajuda Econòmica, per ser el seu

itinerari fora de les línies assenyalades. 

IMPORTANT: Consultar bases completes en la web o en el SIJ 

Termini presentació: FINS AL 2 D'OCTUBRE DE 2020 

El Campello a,                   de                                                de 2020

Firma i D.N.I. de l'interessat /interessada (En el cas de menors d'edat firma del tutor o tutora) 

"LOPD 15/99: Sus datos personales serán incluidos en un fichero del Ayuntamiento de El Campello, para la gestión de las
actividades del área de Juventud. En el caso en el que sus datos deban ser cedidos a otras administraciones públicas, esto
sólo se hará en cumplimiento de la ley. Los interesados, o sus representantes legales, pueden ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, oposición y cancelación, a través de un escrito, junto con la fotocopia del DNI, dirigido a: Ayuntamiento de El
Campello, C/Alcalde Oncina Giner 7, El Campello".


	Cuadro de texto 1: 
	Cuadro de texto 2: 
	Cuadro de texto 3: 
	Cuadro de texto 6: 
	Cuadro de texto 4: 
	Cuadro de texto 5: 
	Cuadro de texto 7: 
	Casilla de verificaci#C3#B3n 2: Off
	Casilla de verificaci#C3#B3n 3: Off
	Casilla de verificaci#C3#B3n 4: Off
	Casilla de verificaci#C3#B3n 5: Off
	Casilla de verificaci#C3#B3n 6: Off
	Cuadro de texto 9: 
	Cuadro de texto 8: 
	Casilla de verificaci#C3#B3n 7: Off
	Casilla de verificaci#C3#B3n 1: Off
	Casilla de verificaci#C3#B3n 8: Off


