CRITERI RENDA DE LA UNITAT FAMILIAR
CRITERIO RENTA DE LA UNIDAD FAMILIAR
A

DADES D’IDENTIFICACIÓ DE L’ALUMNE/A / DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO/A

COGNOMS / APELLIDOS

B

MP031184

ANNEX / ANEXO VI

NOM / NOMBRE

DNI / NIE

NIA / SIP (1)

DATA DE NAIXEMENT
FECHA DE NACIMIENTO

TELÈFON DE CONTACTE
TELÉFONO DE CONTACTO

SOL·LICITEN / SOLICITAN

Que es valore la renda de la unitat familiar en el procés d'admissió del curs a què es referix la sol·licitud corresponent.
Que se valore la renta de la unidad familiar en el proceso de admisión del curso al que se refiere la solicitud correspondiente.
A l'efecte d'obtindre la informació necessària per a valorar este criteri, es relacionen els membres que componen la unitat familiar, indicant en
cada cas cognoms, nom, el núm. de CIF / DNI / passaport / NIE, i autoritza la Conselleria d’Educació a obtindre de l'Agència Tributària les
dades que permeten establir l'import de la casella de la declaració de la renda determinada per a este procés.
A los efectos de obtener la información necesaria para valorar este criterio, se relacionan los miembros que componen la unidad familiar,
indicando en cada caso apellidos, nombre, el núm. de CIF / DNI / pasaporte / NIE, y autoriza a la Conselleria de Educación para obtener de la
Agencia Tributaria los datos que permitan establecer el importe de la casilla de la renta determinada para este proceso.

PARENTIU (2)
PARENTESCO

CIF / DNI / PASSAPORT / NIE
CIF / DNI / PASAPORTE / NIE

COGNOMS / APELLIDOS

NOM / NOMBRE

DATA NAIXEMENT
FECHA NACIMIENTO

FIRMA (3)

,

d

CE-SITG

Mare
Madre
Pare
Padre
Fill sol·licitant
Hijo solicitante
Fill 2
Hijo 2
Fill 3
Hijo 3
Fill 4
Hijo 4
Fill 5
Hijo 5
Fill 6
Hijo 6

de

Pare, Mare o Tutor/a / Padre, Madre o Tutor/a

DIN-A4
(1) NIA / SIP: És el NSIP o Núm. SIP de la targeta sanitària de la Generalitat (Targeta SIP)
NIA / SIP: Es el NSIP o Núm. SIP de la tarjeta sanitaria de la Generalitat (Tarjeta SIP).

REGISTRE D'ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA

(2) Només es consignaran els fills menors de 18 anys i els majors d'esta edat i menors de 26 quan convisquen en el domicili i no perceben cap tipus d'ingrés.
Sólo se consignarán los hijos menores de 18 años y los mayores de esta edad y menores de 26 que convivan en el domicilio y no perciban ningún tipo de ingresos.
(3) Només majors de 16 anys
Sólo mayores de 16 años

Les dades personals que conté l’imprés podran ser incloses en un fitxer per al tractament per la Conselleria d’Educació, en l'ús de les
funcions pròpies que té atribuïdes en l’àmbit de les seues competències, i es podrà dirigir a qualsevol òrgan seu per a exercir els drets
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, segons disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de
Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14 de desembre de 1999).
Los datos personales contenidos en este impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por la Conselleria de Educación,
en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas en el ámbito de sus competencias, pudiendo dirigirse a cualquier órgano de la
misma para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, según lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE núm. 298, de 14 de diciembre de 1999).

DIRECTOR/A O TITULAR DEL CENTRE
DIRECTOR/A O TITULAR DEL CENTRO

DATA D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE

11/09/07

IA – 18329 - 01 - E

(1/2) EXEMPLAR PER AL CENTRE / EJEMPLAR PARA EL CENTRO

Firma:

CRITERI RENDA DE LA UNITAT FAMILIAR
CRITERIO RENTA DE LA UNIDAD FAMILIAR
A

DADES D’IDENTIFICACIÓ DE L’ALUMNE/A / DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO/A

COGNOMS / APELLIDOS

B

MP031184

ANNEX / ANEXO VI

NOM / NOMBRE

DNI / NIE

NIA / SIP (1)

DATA DE NAIXEMENT
FECHA DE NACIMIENTO

TELÈFON DE CONTACTE
TELÉFONO DE CONTACTO

SOL·LICITEN / SOLICITAN

Que es valore la renda de la unitat familiar en el procés d'admissió del curs a què es referix la sol·licitud corresponent.
Que se valore la renta de la unidad familiar en el proceso de admisión del curso al que se refiere la solicitud correspondiente.
A l'efecte d'obtindre la informació necessària per a valorar este criteri, es relacionen els membres que componen la unitat familiar, indicant en
cada cas cognoms, nom, el núm. de CIF / DNI / passaport / NIE, i autoritza la Conselleria d’Educació a obtindre de l'Agència Tributària les
dades que permeten establir l'import de la casella de la declaració de la renda determinada per a este procés.
A los efectos de obtener la información necesaria para valorar este criterio, se relacionan los miembros que componen la unidad familiar,
indicando en cada caso apellidos, nombre, el núm. de CIF / DNI / pasaporte / NIE, y autoriza a la Conselleria de Educación para obtener de la
Agencia Tributaria los datos que permitan establecer el importe de la casilla de la renta determinada para este proceso.

PARENTIU (2)
PARENTESCO

CIF / DNI / PASSAPORT / NIE
CIF / DNI / PASAPORTE / NIE

COGNOMS / APELLIDOS

NOM / NOMBRE

DATA NAIXEMENT
FECHA NACIMIENTO

FIRMA (3)

,

d

CE-SITG

Mare
Madre
Pare
Padre
Fill sol·licitant
Hijo solicitante
Fill 2
Hijo 2
Fill 3
Hijo 3
Fill 4
Hijo 4
Fill 5
Hijo 5
Fill 6
Hijo 6

de

DIN-A4

Firma:

(1) NIA / SIP: És el NSIP o Núm. SIP de la targeta sanitària de la Generalitat (Targeta SIP)
NIA / SIP: Es el NSIP o Núm. SIP de la tarjeta sanitaria de la Generalitat (Tarjeta SIP).

REGISTRE D'ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA

(2) Només es consignaran els fills menors de 18 anys i els majors d'esta edat i menors de 26 quan convisquen en el domicili i no perceben cap tipus d'ingrés.
Sólo se consignarán los hijos menores de 18 años y los mayores de esta edad y menores de 26 que convivan en el domicilio y no perciban ningún tipo de ingresos.
(3) Només majors de 16 anys
Sólo mayores de 16 años

Les dades personals que conté l’imprés podran ser incloses en un fitxer per al tractament per la Conselleria d’Educació, en l'ús de les
funcions pròpies que té atribuïdes en l’àmbit de les seues competències, i es podrà dirigir a qualsevol òrgan seu per a exercir els drets
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, segons disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de
Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14 de desembre de 1999).
Los datos personales contenidos en este impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por la Conselleria de Educación,
en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas en el ámbito de sus competencias, pudiendo dirigirse a cualquier órgano de la
misma para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, según lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE núm. 298, de 14 de diciembre de 1999).

DIRECTOR/A O TITULAR DEL CENTRE
DIRECTOR/A O TITULAR DEL CENTRO

DATA D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE

11/09/07

IA – 18329 - 01 - E

(2/2) EXEMPLAR PER A L'INTERESSAT / EJEMPLAR PARA EL INTERESADO

Pare, Mare o Tutor/a / Padre, Madre o Tutor/a

