Sol·licitud de premi a l’excel·lència universitària, cicles formatius de grau
superior, màsters universitaris i estudis superiors de música i dansa (2019-2020)

Dades de l'interessat/ada
Cognoms, Nom / Raó Social (*)

DNI / NIE / Passaport / CIF (*)

Adreça (*)

Data naixement

Població (*)

Província / País (*) (1)

CP (*)

Sexe
Home

Telèfon (*)

Correu electrònic

Dona

No binari

Tipus de Notificació (triar una) (*)
Personal

Electrònica

Dades de la persona representant
Cognoms, Nom

DNI / NIE / Passaport

Estudiants de graus universitaris (dades del curs 2019/2020)
Any curs (*)

Universitat (*)

Estudis en curs (*)

Nivell que s’acredita (*)

Crèdits de què s’ha matriculat (exceptuant convalidats, adaptats o reconeguts) (*)

Estudiants de cicles formatius de grau superior (dades del curs 2019/2020)
Any curs (*)

Centre (*)

Estudis en curs (*)

Nivell en què està matriculat (*)

Estudiants d’un màster universitari (dades del curs 2019/2020)
Any curs (*)

Universitat (*)

Nom del màster (*)
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Crèdits de què s’ha matriculat (exceptuant convalidats, adaptats o reconeguts) (*)
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Estudiants de música i dansa (dades del curs 2019/2020)
Any curs (*)

Conservatori/Escola (*)

Estudis en curs (*)

Nivell en el que està matriculat (*)

Autorització per sol·licitar dades econòmiques
Membres de la unitat familiar (*)
Nom i cognom

DNI

Nom i cognom

DNI

Nom i cognom

DNI

Nom i cognom

DNI

Nom i cognom

DNI

Autorització
Autoritzo a l’Ajuntament d’Amposta a cercar la informació econòmica necessària relativa als seus ingressos a l’agència estatal
d’administració tributària. L’Ajuntament podrà fer les actuacions adients per tal d’esbrinar la veracitat de les dades facilitades pels
sol·licitants, especialment les que facin referència a la situació econòmica i familiar. En aquest sentit, podran consultar-se padrons
i registres relatius a la titularitat de béns i a la realització d’activitats econòmiques. La manca d’autenticitat de qualsevol de les
dades de la documentació presentada provocarà la denegació de la sol·licitud.

Exposo que
estic assabentat/da i accepto la convocatòria dels premis a l'excel·lència en estudis superiors per a estudiants residents a la ciutat
d'Amposta: Graus i Màsters universitàris, Cicles Formatius de Grau Superior i estudis de música o dansa del curs 2019-2020.

Demano que
se’m concedeixi un premi a l’excel·lència, declarant sota la meva responsabilitat que totes les dades exposades s’ajusten a la
realitat

Advertiment
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L'atorgament del present premi el pot obligar a realitzar la declaració de la renda d’acord amb la llei 35/2006 de 28 de novembre de
l’impost de la renda sobre les persones físiques. Per tant, valori si la percepció del mateix el pot perjudicar fiscalment.
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Documents que s'adjunten
Important: en cas de no adjuntar tota la documentació requerida no es podrà iniciar el tràmit
Els documents a aportar en tots els casos són:
DNI, NIE o passaport per facilitar la identificació de l'interessat
Fotocòpia segellada per la universitat /escola de la matrícula del darrer curs acadèmic
Fotocòpia segellada per la universitat/escola de l’expedient acadèmic del darrer curs amb totes les assignaturesaprovades
Declaració responsable per a la concessió de subvencions, beques, concursos i premis
Full de dades bancàries (Sol·licitud dades del creditor)
En el cas de sol·licitud mitjançant un representant:
Document identificatiu del representant (DNI, NIE, passaport o permís de residència) (si s'escau)
Document acreditatiu representació. Autorització de l'alumne/a (si s'escau)
Declaro sota la meva responsabilitat, que són certes les dades consignades en aquesta sol·licitud, que la documentació que s'adjunta
és un còpia idèntica del document original i que compleixo les condicions requerides per accedir a l'objecte d'aquesta sol·licitud.
D'acord al Nou Reglament General de Protecció de Dades, o "RGPD" (reglament UE 2016/679), el responsable de recopilar i tractar les seves dades
és l'Ajuntament d'Amposta, Pl. de l'Ajuntament 3-4, 43870-Amposta. La finalitat és la de poder prestar els serveis i gestió dels tràmits municipals.
Les dades no es cediran a tercers, excepte obligació legal. Vostè podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant
un escrit adreçat l’Ajuntament d'Amposta, o per email a ajuntament@amposta.cat. La inexactitud, falsedat o omissió en les dades, o la no
presentació d'aquesta, determinen la impossibilitat d'exercir l'activitat afectada des del moment en què se'n tingui constància, sense perjudici de les
responsabilitats que puguin derivar-se, (article 38 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions)
Per a més informació pot consultar la nostra nova política de privacitat (http://www.amposta.cat/politica-de-privacitat).

Dono el consentiment perquè les meves dades puguin ser tractades per a la finalitat esmentada
Data sol·licitud (dd/mm/aaaa) (*)

Lloc (*)
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Signatura de la persona sol·licitant (*)

(*) Camps d'entrada obligatòria
(1) Província/País: Indicar el país només en el cas d'adreces ubicades a fora d'Espanya. Per a la resta indicar la província.
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