
 

ANNEX 1 - SOL·LICITUD D’AJUDA AL TRANSPORT PER A
ESTUDIANTS QUE HAN ESTUDIAT FORA D’ONDARA DURANT EL

CURS 2019/2020.

A. DADES PERSONALS DEL SOL·LICITANT (ALUMNE/A). 

DNI PRIMER COGNOM SEGON COGNOM NOM

DATA NAIXEMENT ADREÇA LOCALITAT TELÈFON

DADES PERSONALS DEL REPRESENTANT (SI EL SOL·LICITANT 
-ALUMNE- ÉS MENOR D’EDAT)

DNI PRIMER COGNOM SEGON COGNOM NOM

EXPOSA

B.Que el sol·licitant (alumne/a) va cursar durant el curs 2019/2020
els estudis següents: 

B. DADES ACADÈMIQUES, CENTRE DOCENT I DISTÀNCIA. 

NOM DELS ESTUDIS I CURS

NOM DEL CENTRE

LOCALITAT DEL CENTRE

DISTANCIA EN KMS DES DE LA 
VIVENDA FINS AL CENTRE EDUCATIU

MITJÀ DE TRANSPORT HABITUAL
(Seleccionar un o més)

       COTXE PRÒPI        COTXE COMPARTIT  TREN     
       AUTOBUS            ALTRE (Indicar) ___________



 

C.Als efectes d’acreditar el nivell de renda, es relacionen els membres
de  la  unitat  familiar  en  què  s’integra  el  sol·licitant  i  autoritza  a
l’Ajuntament d’Ondara per a obtindre de l’Agència Tributària les dades
que permeten determinar la dita renda. 

C. UNITAT FAMILIAR DEL SOL·LICITANT

PARENTIU 1 DNI COGNOMS NOM DATA
NAIXEMENT

SIGNATURA
(NOMÉS MAJORS

D’EDAT) 2

PARE __/__/__

MARE __/__/__

NOU CÓNJUGE
(en cas de
separació)

__/__/__

FILL/A
SOL·LICITANT

__/__/__

FILL/A 2 __/__/__

FILL/A 3 __/__/__

FILL/A 4 __/__/__

1 Només es consignaran els fills/es fadrins que convisquen en el domicili familiar. 
2  Aquesta firma autoritza a l’òrgan gestor a obtindre les dades de l’Agència Tributària
que determinen la seua renda. 

D.El/La sol·licitant declara sota la seua responsabilitat: 

D. DECLARACIÓ RESPONSABLE (Marcar com corresponga). 

Si

No

Ha sol·licitat o li ha sigut concedida cap ajuda i/o subvenció per a l’activitat per a 
la que se sol·licita la subvenció per part d’Institucions Públiques o Privades. En el 
cas que s’haja sol·licitat o obtingut altra ajuda indicar: 
Entitat concedent: __________________________________________________
Import: _______€

Que ha realitzat integrament el curs escolar 2019/2020 en el centre educatiu 
indicat anteriorment. 

Que l’interessat o els membres de la seua unitat familiar no han presentat 
declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per no estar obligat



 

a això, sense perjuí de la possible comprovació administrativa relativa a la totalitat
de les rendes percebudes. 

Que els membres de la unitat familiar o el sol·licitant, en cas d’estar emancipat, es
troben al corrent dels pagament o obligacions tributàries amb l’Agència Tributària,
Seguretat Social i Ajuntament d’Ondara. 

E.És  intenció  del/la  sol·licitant  acollir-se  a  l’ajuda  per  a  transport
d’estudiants que han estudiat fora d’Ondara durant el curs 2019/2020
convocada per l’Ajuntament d’Ondara, per la qual cosa, acompanya la
documentació següent: 

E. DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR (Marcar com corresponga)

4.1 Fotocòpia compulsada del document nacional d’identitat del sol·licitant (alumne/a).

4.2 Volant d’empadronament individual o col·lectiu, expedit per l’òrgan municipal 
corresponent. (Documentació a expedir per l’Ajuntament). 

4.3 Formulari de presa de dades de tercers on conste el número de compte a nom del 
sol·licitant en que s’abonarà l’import de l’ajuda. (No necessari si el mateix/a sol·licitant s’ha 
presentat a anteriors convocatòries i no han canviat les dades). 

4.4 Certificat del centre educatiu d’haver realitzat íntegrament el curs 2019/2020 o butlletí de 
notes de fi del mateix. 

*La presentació d’aquesta sol·licitud implica l’autorització atorgada a l’Ajuntament d’Ondara per a la consulta i/o
sol·Licitud  de certificats  a  l’Agència  Estatal  de  l’Administració  Tributària  que,  en  virtut  del  que estableix  la  Llei
Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de protecció de dades, s’utilitzaran amb la finalitat exclusiva de la tramitació
d’aquest expedient.

Per allò que s’ha exposat, SOL·LICITA la concessió d’una subvenció
per a transport d’estudiants corresponent al curs 2019/2020. 

Ondara, a __ de __________________ de 2020

Firma del pare/mare/tutor legal (si el/la sol·licitant és menor) o Firma
del/la  sol·licitant

SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ONDARA



 

Informació detallada sobre el tractament de les seues dades 
personals.

Responsable: S'informa a l'interessat/ada del fet que les seues dades personals seran objecte
de tractament per part de l'Ajuntament d'Ondara (responsable del tractament), amb CIF núm.
P0309500G, amb adreça en Plaça del Convent, num.2, Ondara, Codi Postal 03760, Alacant, i
incorporats en l'activitat de tractament “Convocatòria d’ajudes al transport per a estudiants”.
 
Delegat de Protecció de dades: L'Ajuntament d'Ondara compta amb el suport i nomenament
del Delegat de Protecció de dades, les dades de contacte de les quals són: dpd@ondara.org.

Finalitats: Es tractaren les seues dades personals amb la finalitat de:
-Procedir amb la tramitació de la seua sol·licitud dins la Convocatòria d’Ajudes al Transport per
a estudiants que han estudiat fora d’Ondara durant el curs 2019/2020. 
-Gestionar  qualsevol  notificació  que siga  necessària  en  vistes  a  poder  realitzar  els  tràmits
requerits per al tractament de la seua sol·licitud. 

Legitimació: El  tractament  d'aquestes  dades  és  necessari  per  al  compliment  d'una  missió
realitzada  en  interés  públic  o  en  l'exercici  de  poders  públics  conferits  al  responsable  del
tractament derivat de les següents normes: 
a) Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local;
b) Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 

Termini  de supressió: Les dades objecte de tractament seran conservades durant el  temps
necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les
possibles responsabilitats que es pogueren derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les
dades. Concretament, la informació personal recaptada en el  transcurs de 5 anys des de la
resolució de la subvenció. 

Destinataris: Les dades facilitades seran cedides,  a més d'aquelles administracions sobre la
base del  compliment d'un deure legal,  a les administracions per tal  d’obtenir la informació
necessària per al compliment d’aquestes bases.  

Transferències internacionals: No estan previstes transferències internacionals de les dades.

Decisions automatitzades: No es realitzen decisions automatitzades.

Exercici  de  drets: Per  a  exercitar  els  drets  que  procedisquen  conforme  a  la  normativa  de
protecció de dades (accés, rectificació, supressió, oposició, limitació, portabilitat, així com a no
ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seues dades,
quan procedisquen) enfront del tractament de les seues dades personals,  pot dirigir-se per
escrit a l'adreça postal de l'Ajuntament d'Ondara o per correu electrònic a la següent adreça:
dpd@ondara.org, facilitant còpia del seu DNI o document identificatiu equivalent. Podrà dirigir-
se a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es) per a presentar una reclamació
quan no considere degudament atesa la seua sol·licitud.
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