
  

Mancomunitat de L'Alcoià i El Comtat 

 

NOM I COGNOMS / NOMBRE Y APELLIDOS 

_________________________________________________________________ 

DNI ____________________  

DATA DE NAIXEMENT / FECHA DE NACIMIENTO (DD/MM/AAAA ___ ___ ______ 

DOMICILI RESIDÈNCIA / DOMICILIO RESIDENCIA 

_________________________________________________________________ 

DOMICILI EMPADRONAMENT / DOMICILIO EMPADRONAMIENTO 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICO _________________________ 

TELÈFON (MÒBIL) / TELÉFONO (MÓVIL) _______________________________ 

CENTRE MATRICULAT / CENTRO MATRICULADO _________________________ 

_________________________________________________________________  

CURS MATRICULAT / CURSO MATRICULADO 2018/2019 

_______________________________________________________ 

 

__________, a __ de __________ de 201_. 

Signat/Firmado: 

 

 

⬜ ACCEPTE I SOL·LICITE EXPRESSAMENT a la Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat a cursar i efectuar                  

les notificacions necessàries relacionades amb el Servei de Transport Universitari per via electrònica. El              

responsable del tractament de les dades de caràcter personal recollides mitjançant aquest formulari és la               

Mancomunitat de Municipis de l’Alcoià i el Comtat, amb domicili en Plaça d’Espanya 1, 03801, Alcoi.                

L’usuari podrà exercir el seus drets sobre aquestes dades, d’acord amb la legislació vigent en matèria de                 

protecció de dades recollida en la LOPD i el RGPD. 

ACEPTO I SOLICITO EXPRESAMENTE a la Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat a cursar y efectuar las                 

notificaciones necesarias relacionadas con el Servicio de Transporte Universitario por vía electrónica. El             

responsable del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos mediante este formulario es la               

Mancomunitat de Municipis de l’Alcoià i el Comtat, con domicilio en en Plaça d’Espanya 1, 03801, Alcoy.                 

El usuario podrá ejercer sus derechos sobre estos datos, de acuerdo con la legislación vigente en materia                 

de protección de datos recogida en la LOPD y el RGPD. 

 

Mancomunitat de L'Alcoià i El Comtat 

Plaça d'Espanya, 1, Alcoi. 03801 (Alicante). Tfno. 965549354. Fax: 965549354 



  

Mancomunitat de L'Alcoià i El Comtat 

 

DOCUMENTACIÓ A APORTAR  

 

• Imprés de sol·licitud. 

• 1 Foto a color tamany carnet (original o format .jpg) 

• 1 Fotocòpia del DNI i l’original. 

• 1 Fotocòpia del resguard de matrícula d’un centre educatiu  

oficial i l’original o, en el seu defecte, certificat en el qual conste la              

inscripció de l’interessat/ada.  

• Certificat d’empadronament en algun dels municipis integrants de la  

Mancomunidad de l’Alcoià i el Comtat. 

 

No s’admetran sol·licituds amb documentació incompleta.  

Presentació de sol·licituds en els Departaments de Joventut d’Alcoi, Cocentaina i           

Muro o en els ajuntaments de la resta de municipis de la Mancomunitat de l’Alcoià i                

el Comtat. 

 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR  

 

• Impreso de solicitud. 

• 1 Foto a color en tamaño carnet (original o formato.jpg) 

• 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 del interesado/a. 

• Certificado de empadronamiento en alguno de los municipios  

integrantes de la Mancomunidad de l’Alcoià i el Comtat. 

 

No se admitirán solicitudes cuya documentación a entregar esté         

incompleta. 

 

Presentación de solicitudes en los Departamentos de Juventud de Alcoy,          

Cocentaina y Muro o en los ayuntamientos del resto de municipios de la             

Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat. 

Mancomunitat de L'Alcoià i El Comtat 

Plaça d'Espanya, 1, Alcoi. 03801 (Alicante). Tfno. 965549354. Fax: 965549354 


