SOL·LICITUD “TSC ANUAL ZONES
ABCD Y TRANVIA- 2019-2020”

Registre d’entrada

Espai reservat per a destinació

Validació
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DADES DEL SOL·LICITANT

DNI

NOM I COGNOMS

DOMICILI

CP

REPRESENTANT LEGAL

DATA DE NAIXEMENT

MUNICIPI

MÓBIL

SOL·LICITUD PER PRIMERA VEGADA
RENOVACIÓ DE LA TARJETA
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DECLARACIÓ DE COMPLIMENT DELS REQUISITS

Declare, sota la meua responsabilitat que:
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□

Sóc pensionista menor de 65 anys. 70 €

□

Sóc pensionista per orfandat. 70 €

□

Sóc pensionista / jubilat major de 65 anys. 70 €

□

Persones amb un Grau de minusvalidesa igual o superior al 64%, igual que les persones que acrediten una
discapacitat permanent total o absoluta. 60 €

□

Sóc cònjuge d´un / d´una pensionaista major de 65 anys, no percep ingressos derivats d'una activitat laboral
i estic en edat de jubilació. 60 € Tots dos sol·licitants.

□

He llegit les bases reguladores i accepte les condicions i termes per a l'adquisició de la targeta sense
contacte de FGV.
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

1. Fotografia mida carnet (en cas de sol·licitud per primera vegada).
2. Document acreditatiu del Grau de minusvalia igual o superior al 64 %.
3. Justificant pagament bancari en compte de L`Ajuntament.
BANCO SABADELL: ES03-0081-1474-0900-0100-3809
4. Els cònjuges de pensionistes i els mateixos hauran de presentar fotocòpia del SIP per ambdues cares.
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ADVERTIMENT
Requisit imprescindible estar empadronat a data de l'1 de gener del any en curs.
Declare no incórrer en cap de les prohibicions de l'art. 13 de la LGS.
Declare no haver rebut una altra subvenció amb la mateixa finalitat.
Declare estar al corrent amb les obligacions tributàries i amb la seguretat social.
El termini per a presentar la sol·licitud de la subvenció completa (sol·licitud + rebut liquidació pagat), des de l'1
fins al 28 de febrer del 2019 (tots dos 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 realitzarán fotocòpies, hauran de portar tota la documentació fotocopiada.

1.
2.
3.
4.
5.
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ENTREGA DELS TÍTOLS DE TRANSPORT TSC

La regidoria de Transports i Comunicació Viària, avisarà als beneficiaris per a la retira dels títols de transport una
setmana abans de l'engegada del títul o de la seua reactivació, és a dir, una setmana abans del 15 de maig de l'any
en curs.
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SIGNATURA DEL SOL·LICITANT
En Riba-roja de Túria a,........... de .......................... de 2019.
Signatura del sol·licitant

CLAUSULA DE PROTECCIÓ DE DADES:
Les dades que vosté ha facilitat seran inclosos en un fitxer titularitat de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria, la finalitat del qual és gestionar les
petición/es manifestada/s en el present document. Així mateix, informem que les seues dades seran cedides a l'entitat Metropolitana de
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, per al qual és necessari cedir aquests per a poder gestionar la seua sol·licitud, així com en els
supòsits previstos, segons Llei. D'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Vosté pot
exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, si és el cas, oposició, bé enviant una sol·licitud per escrit, acompanyada d'una fotocòpia
del seu DNI, Passaport, NIE o un altre document d'identificació equivalent, dirigida a l’oficina de Registre d'Entrada - LOPD INSTÀNCIA
GENERAL Plaça de l’Ajuntament, núm. 9, CP 46190 Riba-roja de Túria, o bé per mitjà de l'entrega personal de la sol·licitud davant de
l'esmentada oficina de l'Ajuntament, amb l'exhibició del DNI original o document equivalent.
CLAUSULA DE TRANSPARÈNCIA:
La concessió de la subvenció comportarà al compliment en el que es disposa en l'article 8.c de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern i de l'art. 21.2 apartat i del reglament municipal de Transparència i Participació
ciutadana, en matèria de publicitat activa.

Sr. Alcalde-President de l’Ajuntament de Riba-roja de Túria

