Ajuntament de Museros

SOL·LICITUD DE LA TARGETA METRO
PER A ESTUDIANTS

Regidoria de Joventut
A

CURS ESCOLAR 2018-2019

DADES D’IDENTIFICACIÓ DE L’ESTUDIANT

COGNOMS

NOM

ADREÇA (carrer, plaça, núm., porta)

DNI/NIE

DATA DE NAIXEMENT

POBLACIÓ

TELÈFONS DE
CONTACTE

CORREU ELECTRÒNIC:

B

DECLARA
Ser membre de família nombrosa o monoparental, de caràcter general (descompte del 20 %).
Ser membre de família nombrosa o monoparental, de caràcter especial (descompte del 50 %).

C

SOL·LICITA

L’expedició de la targeta del metro per a estudiants, vàlida del 15 de setembre de 2018 al 14 de juny de 2019, segons l’acord firmat
entre Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) i l’Ajuntament de Museros, amb els costos següents que es podran abonar en
dos terminis o en un pagament únic:
Preu zona B: alta nova, 221 € (o dos pagaments de 110,50 € )
reactivació, 219 € (o dos pagaments de 109,50 €)
Preu zona AB: alta nova, 287,20 € (o dos pagaments de 143,60 €)
reactivació, 285,20 € (o dos pagaments de 142,60 €)

D

DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR
Còpia del justificant de l’ingrés o de la transferència bancària (els ingressos poden realitzar-se en qualsevol entitat
bancària del municipi en el compte corrent de l’Ajuntament o mitjançant transferència bancària realitzada al compte de
Caixabank següent ES62 2100 7410 08 2200001013).
Certificat o justificant de la matrícula del curs 2018-2019. Si no s’ha efectuat encara, l’estudiant es compromet a entregarla a l’Ajuntament del 10 al 14 de setembre.
Foto tipus carnet, en cas de sol·licitud inicial.
DNI o document d’identitat equivalent (en vigor), en cas de sol·licitud inicial.
Si és família nombrosa, fotocòpia del carnet de família nombrosa vigent.
Si és família monoparental, fotocòpia del títol de família monoparental vigent.

ESTUDIANT

PARE O TUTOR
(en cas d’estudiant menor d’edat)

MARE O TUTORA
(en cas d’estudiant menor d’edat)

Firma: ________________________

Nom i cognoms: ____________________

Nom i cognoms: _____________________

Museros, ____ de _______ de 2018

DNI:_____________________

DNI:_____________________

REGISTRE
D’ENTRADA

(*) Segons la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal, li informem que l’Ajuntament de Museros incorporarà les seues dades a
fitxers, que s’utilitzaran per als fins d’aquesta sol·licitud i se cediran a FGV, als efectes d’expedició del títol de transport i de l’enviament de
comunicacions comercials. Addicionalment, autoritza l’Ajuntament de Museros a comprovar i completar les dades necessàries per aquesta
sol·licitud,en consultar tant els sues arxius com els d’altres administracions publiques que siguen necessàries. Per exercir els seus drets d’accés,
de rectificació, de cancel·lació i d’oposició, s’ha de dirigir per escrit a l’Ajuntament de Museros, plaça del Castell, 1, de Museros (46136), i adjuntarhi una fotocòpia del seu document nacional d’identitat o equivalent.

SRA. ALCALDESSA DE L’AJUNTAMENT DE MUSEROS
La presentació de la sol·licitud i el pagament corresponent ja efectuat serà:
Primer termini: de l’1 al 15 de juny de 2018, tots dos inclosos, a l’Ajuntament.
Segon termini: del 2 al 13 de juliol de 2018, tots dos inclosos, a l’Ajuntament.
Més informació: al primer pis de l’Ajuntament o a l’Espai Jove.

