
 

Según el art. 5 de la Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, a la persona física titular de los datos requeridos en este documento se le informa de la existencia de una 
base de datos propiedad de este Ayuntamiento, de la cual formará parte, y cuya finalidad es el ejercicio de las funciones propias de la Administración Local. El derecho de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, podrá ser ejercitado en el Ajuntament d´Elx, responsable del tratamiento, en base a lo establecido en la legislación vigente.  
Segons l’art. 5 de la Llei Orgànica 15/99, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, a la persona física titular de les dades requerides en aquest document se l’informa de l’existència d’una 
base de dades propietat d’aquest Ajuntament, de què formarà part, i la finalitat de la qual és l’exercici de les funcions pròpies de l’administració local. El dret d’accés, de rectificació, de cancel·lació 
i d’oposició podrà ser exercit a l’Ajuntament d’Elx, responsable del seu tractament, d’acord amb el que estableix la legislació vigent. 

A118 

Solicitud de exención de la tarifa para el acceso al autobús para estudiantes 
menores de 26 años 
Sol·licitud d’exempció de la tarifa per a l’accés a l’autobús per a estudiants 
menors de 26 anys 
 

 Primera solicitud / Primera sol·licitud  Renovación / Renovació 
 

Nº de miembros de la unidad familiar / Número de membres de la unitat familiar:       
 
con domicilio en            Nº  planta  puerta  
amb domicili a       Núm.  planta  porta  

localidad            CP  teléfono  
localitat       CP  telèfon  

correo-e  

correu-e  
 

Solicitante o representante legal (para menores de 16 años) 
Sol·licitant o representant legal (per a menor de 16 anys) 
 
Sra./Sr.            con NIF / NIE            
Sra./Sr.       amb NIF / NIE       
 

Manifiesta / Manifesta 
 

Pertenecer a una unidad familiar cuyos ingresos brutos totales, en cómputo anual, divididos por el número de miembros 
que la componen, no superen el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM) referido al ejercicio 2016, 
que asciende a 7.455,14 €. 
Pertànyer a una unitat familiar els ingressos bruts de la qual totals, en comput anual, dividits pel nombre de membres 
que la componen, no superen l’Indicador Públic de Rendes d’Efectes Múltiples (IPREM) referit a l’exercici 2016, que 
ascendéis a 7.455,14 €. 
 

Solicita / Sol·licita 
 

La exención del pago de la tarifa de acceso al autobús para estudiantes menores de 26 años hasta el 30 de noviembre 
de 2018 de los siguientes titulares de la tarjeta. 
L’exempció del pagament de lq tarifa d’accés a l’autobús per a estudiants menors de 26 anys fins al 30 de novembre de 2018 
dels següents titulars de la tarjeta. 
 

Nombre y apellidos / Nom i cognoms Número de habitante / Número d’habitant 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Elx, a            
Firma  



Autorización para recabar datos de la Agencia Tributaria, TGSS y del 
INSS 
Autorització per a demanar dades de l’Agència Tributària, TGSS i de 
l’INSS 

C00158 
Según el art. 5 de la Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, a la persona física titular de los datos requeridos en este documento se le informa de la existencia 
de una base de datos propiedad de este Ayuntamiento, de la cual formará parte, y cuya finalidad es el ejercicio de las funciones propias de la Administración Local. El derecho de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición, podrá ser ejercitado en el Ajuntament d´Elx, responsable del tratamiento, en base a lo establecido en la legislación vigente.  
Segons l’art. 5 de la Llei Orgànica 15/99 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, a la persona física titular de les dades requerides en aquest document se li informa de l’existència 
d’una base de dades propietat d’aquest Ajuntament, de què formarà part, i la finalitat de la qual és l’exercici de les funcions pròpies de l’Administració Local. El dret d’accés, de rectificació, 
de cancel·lació i d’oposició, podrà ser exercit a l’Ajuntament d’Elx, responsable del seu tractament, d’acord amb el que s’estableix en la legislació vigent. 

 

Se autoriza al Ayuntamiento de Elche a solicitar de la Agencia Tributaria, Tesorería General de la Seguridad 
Social y del Instituto Nacional de la Seguridad Social, información de naturaleza tributaria (*), laboral y de 
pensiones de los abajo firmantes (B) y de los menores que están a su cargo, para el reconocimiento, 
seguimiento y control de la exención de la tarifa para el acceso al autobús para estudiantes menores de 26 
años siendo beneficiario o posible beneficiario la persona que figura en el apartado A de la presente 
autorización. 
S’autoritza l'Ajuntament d'Elx a sol·licitar de l’Agència Tributària, la Tresoreria General de la Seguretat Social i 
de l'Institut Nacional de la Seguretat Social, informació de naturalesa tributària (*), laboral i de pensions per dels 
baix firmants (B) i dels menors que estan al seu càrrec, per al reconeixement, seguiment i control d'exempció de 
la tarifa per a l'accés a l'autobús per a estudiants menors de 26 anys, sent-ne beneficiària o possible 
beneficiària la persona que figura en l'apartat A de la present autorització. 
*Información tributaria autorizada: datos que posea la Agencia Tributaria del IRPF del ejercicio 2015/2016 
*Informació tributària autoritzada: dades que posseïsca l’Agència Tributària de l’IRPF de l’exercici 2015/2016

A. Beneficiarios / Beneficiaris 
 

 

 

 

 

 
 
 

B. Personas que autorizan / Persones que autoritzen  
Nombre y apellidos 

Nom i cognoms DNI /NIE Firma 
Signatura 

Parentesco con el 
solicitante 

Parentiu amb el sol·licitant 
       

       

       

       

       

       

       

       

  
Elx,            

 
 
 
Nota: La autorización concedida por cada firmante puede ser revocada en cualquier momento mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de 
Elche. 
Nota: L’autorització concedida per cada firmant pot ser revocada en qualsevol moment mitjançant escrit dirigit a l’Ajuntament d’Elx. 
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Movilidad Urbana. Avda. Alcalde Vicente Quiles, 8 Elche. Tel. 966 658 222 movilidadurbana@ayto‐elche.es 
 

Documentació a aportar juntament amb la sol·licitud d’exempció de la tarifa per a l’accés a l‘autobús per a 
estudiants menors de 26 anys.  

 

Aporta 
No 

aporta 
 

  Fotocòpia del llibre de família complet. 

  Fotocòpia dels documents d’identitat de tots els majors de 16 anys. 

  Majors de 16 i menors de 26 – Certificat de matriculació en el curso 2017/2018 expedit pel centre escolar per a 
ensenyaments reglats o ensenyaments no reglats amb un nombre mínim d’hores lectives de 900. 

  Autorització dels membres de la unitat familiar majores de 16 anys, per a obtenir dades tributàries, laborals i de 
pensions de l’Agència Tributària, de la TGSS i de l’INSS (s’utilitzaran les dades de la renda 2016). 

En cas que un dels progenitors no forme part de la unitat familiar per separació, divorci o anàlegs: 

  El qui sol·licite l’exempció haurà d’acreditar que ostenta la custòdia plena de l’estudiant mitjançant conveni regulador, 
certificat del secretari judicial o declaració notarial. En el cas de no acreditar-se tal situació, així com en les custòdies 
compartides, s’exigiran los ingressos d’ambdós progenitors; per tant hauran ambdós firmar l’autorització per a obtenir 
dades tributàries, laborals i de pensions de l’Agència Tributària, de la TGSS i de l’INSS. 

En caso de guarda legal y/o tutela asumida por la Generalitat Valenciana y en acogimiento residencial: no sujetos a plazos: 

  Fotocòpia del document d’identitat del representant legal del menor. 

  Certificat de la Generalitat Valenciana acreditatiu de la guarda legal i/o tutela assumida per la Generalitat Valenciana. 

  Certificat del director del centre on s’acredite la residència del menor en acolliment. 
 
 

 
Segons allò que es disposa en la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú, se li comunica que disposa d’un termini de 10 
dies per a aportar la documentació no presentada, i s’entendrà que en el cas de no presentar-la en aquest període de temps desisteix 
de la seua sol·licitud. 

 

Informació general 
• És requisit per a l’obtenció de l’exempció comptar amb la targeta de mobilitat en vigor i estar empadronat en el municipi  

d’Elx. 
• El termini per a la presentació de sol·licituds d’exempció s’iniciarà l’1 de juliol i finalitzarà el 31 d’octubre de 2017. 
• Finalitzat el termini anterior, només  podran sol·licitar   l’exempció  els estudiants que sol·liciten les targetes per primera vegada i 

aquells tutelats per la Generalitat. 
• La desactivació de la targeta del curs escolar 2017/2018 es produirà el 30 de novembre de 2018. 
• La desactivació de la targeta en les exempcions del període escolar 2016/2017 es realitzarà el 30 de novembre de 2017.  
• La consulta de l’exempció es realitzarà a través de la pàgina web oficial d’Autobusos Urbans d’Elx www.auesa.es, en les oficines 

municipals d’atenció ciutadana (OMAC) o telefonant al 010, així com en les oficines d’atenció a l’usuari (AUE) situades en el c/ 
Travessia Alfredo Llopis núm. 1 (passarel·la). 

• El tràmit i els impresos per a sol·licitar l’exempció estaran disponibles en les OMAC i en www.elche.es.  En cas necessari, es podrà 
obtenir a posteriori la vida laboral dels majors de 16 anys i qualsevol altra informació de caràcter tributari, laboral i prestacions 
socials. 

 

Càlcul límits de l’exempció famílies de/d’
2 MEMBRES ingressos inferiors a 14.910,28 €         
3 MEMBRES ingressos inferiors a 22.365,42 € 
4 MEMBRES ingressos inferiors a 29.820,56 €  
5 MEMBRES ingressos inferiors a 37.275,70 € 
6 MEMBRES ingressos inferiors a 44.730,84 € 

2 MEMBRES ingressos inferiors a 14.910,28 €         
3 MEMBRES ingressos inferiors a 22.365,42 € 
4 MEMBRES ingressos inferiors a 29.820,56 €  
5 MEMBRES ingressos inferiors a 37.275,70 € 
6 MEMBRES ingressos inferiors a 44.730,84 € 

 

L’exempció serà concedida a aquelles unitats familiars que no superen els ingressos previstos en la taula precedent. En el caso de no 
concessió de l’exempció, els titulars de targeta podran recarregar aquestes subjectant-se a les següents tarifes:  
 
 

Anual 80 € Semestral 40 € Trimestral 20 €
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