ALACANT CURS __/__
NÚM. CARNET

NOU RENOVACIÓ

DATA INTRODUCCIÓ

DADES PERSONALS
NIF

DATA DE NAIXEMENT

____________________________

____________________

(FOTO)

NOM

COGNOMS

________________________________

_____________________________________________________

ADREÇA

CODI POSTAL

POBLACIÓ

_____________________________________________________

____________

___________________

TELÈFON
__________________

TELÈFON
__________________

ESTUDIS

ADREÇA ELECTRÒNICA
________________________________________________
CURS

________________________________________

______

CENTRE
_____________________________________

PREFERÈNCIES TRANSPORT
PREVISIONS D’ÚS:

 DIARI

 SETMANAL

EIXIDES D’ALCOI:
PARADA
 CAVALLER MERITA
 AV. PAIS VALENCIA
 ELS ALÇAMORA
 L’ALAMEDA (El Teix)
 AV. JOAN GIL-ALBERT (enfront Estació d’Autobús)

HORARI D’EIXIDA
 6.45
 13.30
 7.30
 14.30
 8.30
 15.30

DOCUMENTACIÓ QUE ADJUNTA:
 FOTOCÒPIA DNI

 FOTOS

 JUSTIFICANT DE MATRÍCULA O CERTIFICAT

 CERTIFICAT D’EMPADRONAMENT (per als no empadronats en Alcoi)

NO S’ADMETRAN LES SOL·LICITUDS QUE NO PORTEN TOTA LA DOCUMENTACIÓ

SIGNAT

Les dades facilitades per vosté seran incloses en un fitxer el titular del qual és l’Ajuntament d’Alcoi. La finalitat del fitxer és gestionar les
peticions manifestades en aquest document.
Si no ens comunica les dades i no entrega els documents adjunts que, si és procedent, se li pogueren demanar, pot provocar que no se
li atenga la sol·licitud efectuada. L’informem que les seues dades seran objecte de cessió als organismes públics als quals siga
necessari facilitar les seues dades per a poder gestionar la seua sol·licitud.
D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, vosté pot exercir els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i, si s’escau, oposició, enviant una sol·licitud per escrit, acompanyada d’una fotocòpia del seu DNI, adreçada a:
Ajuntament d’Alcoi, Plaça d’Espanya, 1, CP 03801 Alcoi, o per mitjà de l’entrega personal de la sol·licitud a l’Ajuntament amb la
presentació del DNI original. Davant de qualsevol dubte, podrà adreçar-se a l’assessoria jurídica de l’Ajuntament d’Alcoi.

C/ Alçamora,
C/ mayor,
10 1º esq1 – Tel. 96 553 71 38 – Fax 965 53 71 78
e-mail: stu@alcoi.org – www.alcoi.org/ca/areas/juventud/STU

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA EL CARNET DE USUARIO DEL SERVICIO DE
TRANSPORTE UNIVERSITARIO (STU)

Para ser beneficiario del STU es imprescindible estar empadronado en Alcoy o en algún
municipio que conformen la Mancomunidad de l’Alcoià y el Comtat o de la Mancomunidad
del Xarpolar.
 2 fotos en color tamaño carnet o fotocopias en color.
 1 fotocopia del DNI y el original.
 1 fotocopia del resguardo de la matrícula de un Centro Educativo oficial y el
original,

o en su defecto, certificado del centro que conste la inscripción el

interesado/a.
 Cumplimentar el impreso de solicitud.
 Certificado de empadronamiento (para los empadronados fuera de Alcoy).
Plazo de presentación: del 1 de julio al 31 de octubre.
No se admitirán las solicitudes cuya documentación a entregar esté incompleta.

DOCUMENTACIÓ QUE S’HA DE PRESENTAR PER AL CARNET D’USUARI DEL SERVEI
DE TRANSPORT UNIVERSITARI (STU)

Per a ser beneficiari de l’STU és imprescindible estar empadronat en Alcoi o en qualsevol
municipi dels que formen part de la Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat o de la
Mancomunidat del Xarpolar.
 2 fotos en color, de carnet, o fotocòpies en color.
 1 fotocòpia del DNI i l’original.
 1 fotocòpia del resguard de la matrícula d’un Centre Educatiu oficial i l’original o,
si

no

se’n

té,

un

certificat

del

centre

on

s’indique

l’inscripció

l’interessat/interessada.
 Emplenar l’imprés de sol·licitud
 Certificat d’empadronament (per als no empadronats en Alcoi).
Termini de presentació: de l’1 de juliol al 31 d’octubre
No s’admetran les sol·licituds la documentació de les quals estiga incompleta.

Presentación de solicitudes/presentació de sol·licituds:

DEPARTAMENT DE JOVENTUT
C/ Alçamora,
C/ mayor,
10 1º esq1 – Tel. 96 553 71 38 – Fax 965 53 71 78
e-mail: stu@alcoi.org – www.alcoi.org/ca/areas/juventud/STU

de

