Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació

Segell de registre d’entrada

Òrgan de Gestió del Complex Educatiu de Tarragona

SOL·LICITUD DE BONIFICACIONS DE RESIDÈNCIA DE L’ÒRGAN DE GESTIÓ DEL
COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA
Curs 2019 - 2020
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 2018-2019)
Estudis i curs

Centre on es van cursar

__

Dades econòmiques - professionals dels pares o tutors legals de l’any 2018

__

(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 2018
Nom i cognoms

DNI/NIE

Parentiu

Empresa

Ingressos nets
__
___
___
___
___

Total d’ingressos nets familiars l’any 2018:

__

Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació

Segell de registre d’entrada

Òrgan de Gestió del Complex Educatiu de Tarragona
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 2018-2019
Original i fotocòpia del reguard de matrícula del curs 2019-2020

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 2018, presentada el 2019, de tots els membres de la unitat familiar
Documentació acreditativa dels estudis realitzats el curs 2018- 2019
Original i fotocòpia del reguard de matricula del curs 2019-2020

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 les dades que faig constar en aquest document i la documentació aportada.
Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable del tractament: Òrgan de Gestió del Complex Educatiu de Tarragona. Departament d’Educació.
Finalitat: Gestió i tractament de les dades personals, econòmiques i laborals de les persones que sol·licitin la bonificació de
residència de l’OGCET
Legitimació: Compliment d’una obligació legal.
Destinataris: Administració de Generalitat de Catalunya. Les dades no es comunicaran a tercers, excepte en els casos
previstos per llei, o en els que hàgiu consentit prèviament.
Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació.
Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la pàgina:
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/alumnescentresdepartament.html

□ He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades i autoritzo el tractament de les meves dades personals .
Us informem que és necessari indicar que heu llegit la informació bàsica sobre protecció de dades. En cas contrari, no podreu
continuar amb el procés de bonificació de residència de l’OGCET
Lloc i data
Signatura de la persona sol·licitant

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

