Registre d'entrada

Validació

SOL·LICITUD "TSC ANUAL ZONES ABCD I TRAMVIA" 2020-2021
DADES PERSONALS
NOM

D.N.I. o N.I.E.

PRIMER COGNOM

SEGON COGNOM

DATA DE NAIXEMENT

DOMICILI

C.P.

PROVINCIA

SOL·LICITUD

TELÈFON

MUNICIPI

CORREU ELECTRÒNIC

Sol·licitud per primera vegada de la targeta

Renovació de la targeta

DECLARACIÓ DEL COMPLIMENT DELS REQUISITS
Soc pensionista menor de 65 anys. 70 €

Soc pensionista per orfandat. 70 €

Soy pensionista / jubilat major de 65 anys. 70 €
Persones amb discapacitat igual o superior al 64%, igual que les persones que acrediten una permanent total o
absoluta. 60 €
Soc Cònjuge d'un / una pensionista major de 65 anys, no rep ingressos derivats d'una activitat laboral i estic en
edat de jubilació. / 60 € Ambdós sol·licitants.
He llegit les bases reguladores i accepte les condicions i termes per a l'adquisició de la targeta sense contacte
d'FGV.
DOCUMENTACIÓ NECESSARIA
1. Fotografia tipus carnet (en cas de sol·licitud per primera vegada).
2. Document acreditatiu del grau de discapacitat igual o superior al 64%. Document de Revaloració o Resolució de
prestació per jubilació o pensió. Ambdós documents han de ser actualitzats i estar en vigor.
4. Justificant del pagament bancari en el compte de l'ajuntament
BANC SABADELL: ES03-0081-1474-0900-0100-3809
5. Els cònjuges de pensionistes i els mateixos hauran de presentar fotocòpia del SIP per ambdós cares.
ADVERTIMENT
1. Requisit imprescindible estar empadronat a data de l'1 de gener de 2020.
2. Declare no incórrer en cap de les prohibicions de l'art. 13 de la LGS.
3. Declare no haver rebut una altra subvenció amb la mateixa finalitat.
4. Declare estar al corrent amb les obligacions tributàries i amb la seguretat social.
5. El termini per a presentar la sol·licitud de la subvenció completa (sol·licitud + rebut liquidació pagat), des del 3
fins al 28 de febrer del 2020 (ambdós inclosos). No s'admetrà a tràmit cap sol·licitud que es presente fora de termini
o que no estiga acompanyada de la còpia del rebut de liquidació pagat.
6. No es realitzaran fotocòpies, hauran de portar tota la documentació fotocopiada junt amb l'original.
LLIURAMENT DELS TITOLS DE TRANSPORT TSC
L'Oficina de Serveis Públics, avisarà als beneficiaris per a l'arreplegada dels títols de transport una setmana abans de
la posada en marxa del títol o de la seua reactivació, és a dir, una setmana abans del 15 de maig de l'any en curs.
MARQUE LES SEGÜENTS CASELLES QUAN SIGA PROCEDENT
Sí

M'opose al fet que l'Ajuntament de Riba-roja de Túria puga accedir a totes les dades que obrant tant en el
seu poder com en poder d'altres administracions, siguen necessaris per a la tramitació de la present
sol·licitud.

Riba-roja de Túria, a

de

de 20

Firma

L’Excel·lentíssim Ajuntament de Riba-roja de Túria, com a Responsable del tractament de les seues dades, li informa que els mateixos podran ser
utilitzats per a l’exercici de les funcions pròpies en l’àmbit de les seues competències, la legitimació dels quals està basada en l’exercici de poders
públics atorgats a esta Entitat i el consentiment de l’interessat. Se cediran dades, si és el cas, a altres Administracions Públiques i als encarregats del
tractament de les dades. Les dades seran conservades durant el temps necessari per a poder complir amb les obligacions legals que comanda la
normativa administrativa. El sol·licitant accepta que les seues dades personals identificatives i els resultats derivats del procés administratiu siguen
publicats en la web municipal durant el termini de temps pertinent. De conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades
personals, el Reglament (EU) 2016/679 i Llei Orgànica de Protecció de Dades a Espanya, els interessats podran exercitar els seus drets reconeguts del
tractament per mitjà d’instància presentada davant del Registre General, adjuntant fotocòpia del DNI o a través de la seu electrònica (https://
oficinavirtual.ribarroja.es/PortalCiudadania/). Més informació: http://www.ribarroja.es/privacitat

