Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament

Segell de registre d’entrada

Òrgan de Gestió del Complex Educatiu de Tarragona
Autovia de Salou, s/n
43006 Tarragona

SOL·LICITUD DE BONIFICACIONS DE RESIDÈNCIA DE L’ÒRGAN DE GESTIÓ DEL
COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA
Curs 2018 - 2019
Dades de l’alumne o alumna

___

Nom i cognoms
Home □ Dona □

Data de naixement

Telèfon

DNI/NIE

___

Telèfon mòbil

___

Adreça

___

Codi postal

Municipi

Comarca

___

Dades familiars

___

Nom i cognoms del pare /tutor legal

DNI/NIE/Passaport _______

___

Nom i cognoms de la mare /tutora legal

DNI/NIE/Passaport

___

Altres dades d’interès

□
□
□

Titular família nombrosa: categoria general
Família Monoparental
Circumstàncies especials desfavorables de caràcter socioeconòmic

Nombre de membres que integren la família

Nombre de fills que integren la unitat familiar

__

Dades acadèmiques

__

Dades dels estudis i del curs que sol·licita (indiqueu el curs, l’especialitat o el nom del cicle, segons el que correspongui):

□
□
□

Batxillerat. Curs i especialitat:

__

Cicle formatiu de grau mitjà. Nom del cicle:

__

Cicle formatiu de grau superior. Nom del cicle:

__

Dades dels estudis anteriors (període 2017-2018)
Estudis i curs

Centre on es van cursar

__

Dades econòmiques - professionals dels pares o tutors legals de l’any 2017

__

(En el cas de sol·licitar la bonificació per circumstàncies desfavorables de caràcter socioeconòmic)
Dades de la mare

□
□
□
□

Dades del pare

□
□
□
□

Treballador per compte d’altri
Treballador autònom
Pensionista
Aturat

Treballadora per compte d’altri
Treballadora autònoma
Pensionista
Aturada

Professió de la mare __________________________

Professió del pare ________________________________

Categoria professional ________________________

Categoria professional _____________________________

Ingressos obtinguts pels membres computables de la unitat familiar l’any 2017
Nom i cognoms

DNI/NIE

Parentiu

Empresa

Ingressos nets
__
___
___
___
___

Total d’ingressos nets familiars l’any 2017:

__
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Sol·licito
Que sigui admès en la convocatòria per a l’atorgament de bonificacions de residència de l’Òrgan de Gestió del Complex Educatiu
de Tarragona.

Documentació adjunta

__

Per titular de família nombrosa de categoria general i família monoparental:

□
□
□
□
□

Original i fotocòpia del NIF/NIE del sol·licitant (vigent)
Per acreditar la família nombrosa de categoria general: original i fotocòpia del carnet (vigent)
Per acreditar la família monoparental: original i fotocòpia del carnet (vigent)
Documentació acreditativa dels estudis realitzats el curs 2017-2018
Original i fotocòpia del reguard de matrícula del curs 2018-2019

Per circumstàncies especials desfavorables de caràcter socioeconòmic:

□
□
□
□
□
□

Original i fotocòpia del NIF/NIE del sol·licitant (vigent)
Certificat de convivència de tots els membres de la unitat familiar
Certificat de retencions del treball
Original i fotocòpia de la declaració de renda de l’any 2017, presentada el 2018, de tots els membres de la unitat familiar
Documentació acreditativa dels estudis realitzats el curs 2017- 018
Original i fotocòpia del reguard de matricula del curs 2018-2019

Declaració del pare, mare o representant legal de l’alumne/a, o l’alumne/a si és major d’edat

_

Nom i cognoms

_

Parentiu de la persona que declara:

_

□
□

Pare
Mare

□
□

Representant legal
Alumne/a si és major d’edat

Declaro que són certes la documentació i les dades aportades.
Lloc i data
Signatura de la persona sol·licitant

D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm 298, de 14-12-1999, pp 43088-43099),
modificada per la Llei 2/2011, de 4 de març, d’Economia Sostenible, totes les persones tenen el dret fonamental a la protecció de dades personals (art. 18 Constitució
espanyola i art. 31 de l’Estatut d’Autonomia). Per tot això, es garanteix que aquestes dades només seran utilitzades per l es finalitats de tramitació i gestió de les
sol•licituds de bonificacions de preus públics de residència al Complex Educatiu de Tarragona, incorporant-se al fitxer de gestió “Bonificacions residents CET” i amb
garantia que mai seran utilitzades per altra finalitat. L’òrgan responsable del fitxer és l’Òrgan de Gestió del Complex Educatiu de Tarragona. Podeu exercir els drets
ARCO, d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició mitjançant un escrit adreçat a l’òrgan esmentat (Autovia de Salou s/n, 43006 Tarragona).

Espai reservat a l’Administració

Les dades que figuren en aquesta sol·licitud han estat confrontades amb els documents corresponents.
Signatura del funcionari o funcionària

