
Denominació oficial dels estudis universitaris - Màster - Cicle Formatiu FP - Ensenyances Artístiques
Denominación oficial de los estudios universitarios - Máster - Ciclo Formativo FP - Enseñanzas Artísticas

RELACIÓ DE MÈRITS QUE S’ACREDITEN / RELACIÓN DE MÉRITOS QUE SE ACREDITAN 

ESTUDIS OFICIALS REALITZATS / ESTUDIOS OFICIALES REALIZADOS

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN
LA DIPU ET BECA

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN
LA DIPU TE BECA

AE.EM.20

SIGNATURA DE LA PERSONA SOL·LICITANT 
FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE

31 .45 -116

València, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Per al contingut i requisits de cadascun veure bases convocatòria i dors sol·licitud / Para el contenido y requisitos de cada uno ver bases convocatoria y dorso solicitud
(Indiqueu      segons corresponga / Indique      según corresponda)

1 3.1 3.3 4 6 72 3.2 3.4 5

DADES REPRESENTANT / DATOS REPRESENTANTE 

DADES DE CONTACTE / DATOS DE CONTACTO

DADES A L’EFECTE DE NOTIFICACIÓ / DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 

Nom i cognoms / Nombre y apellidos                                               Tipus d’identificació / Tipo de identificación         Número                              Edat / Edad

Nom i cognoms o raó social / Nombre y apellidos o razón social    Tipus d’identificació / Tipo de identificación         Número

Llengua / Lengua                                  Telèfon / Teléfono                    Mòbil / Móvil                           Fax                                 Adreça electrònica / Correo electrónico

Nom de la via / Nombre de la vía                                                                      Número       Bis      Bloc / Bloque     Escala / Escalera    Planta   Porta / Puerta     Km

Codi postal / Código postal            Municipi / Municipio                                                            Província / Provincia                               País

Nacionalitat / Nacionalidad

Valencià
Valenciano

Castellà
Castel lano

DADES SOL·LICITANT / DATOS SOLICITANTE (1)

Física Jurídica

Tipus de persona / Tipus de persona

Curs / Curso

Municipi de la província de València en què està empadronat/ada 
Municipio de la provincia de València en el que está empadronado/a 

Autoritze la notificació electrònica com a mitjà de notificació preferent 
(no és el correu electrònic, es requerix certificat electrònic vàlid) 
Autorizo la notificación electrónica como medio de notificación preferente 
(no es el correo electrónico, se requiere certificado electrónico válido) 

A L’ALCALDIA DE L’AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

TAULA D’AUTOBAREMACIÓ / TABLA DE AUTOBAREMACIÓN 

MÈRITS / MÉRITOS PUNTUACIÓ
PUNTUACIÓN

Empadronament en el municipi de València 
Empadronamiento en el municipio de Valencia  

Nota mitjana exp. acadèmic o curs anterior / Nota media exp. académico o curso anterior 

Situació socioeconòmica / Situación socioeconómica 
3.1.2.3  Situació de desocupació / Situación de desempleo (150 puntos) 
3.4  Diversitat funcional sol·licitant / Diversidad funcional sol·licitant (150 puntos)

Valencià JQCV o EOI / Valenciano JQCV o EOI

Formació complementària: idiomes comunitaris 
Formación complementaria: idiomas comunitarios

Altres mèrits: curs actual de matriculació / Otros méritos: curso actual de matriculación

Màx. / Máx.      50

Màx. / Máx.      100

Màx. / Máx.      300

200

Màx. / Máx.      150

Màx. / Máx.      50

Màx. / Máx.  1000TOTAL AUTOBAREM / TOTAL AUTOBAREMO

1.

2.

3.

5.

No haver sigut destinatari/ària amb anterioritat en el mateix programa de beques 
“La Dipu et Beca” / No haber sido destinatario/a con anterioridad en el mismo 
programa de becas “La Dipu te Beca”.

150
4.

6.

7.

X X

NIE NIF PAS.DNI

NIE NIF PAS.DNI

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Les dades facilitades per vosté en este formulari seran incorporades i 
tractades pel sistema informàtic de l'Ajuntament de València per a la finalitat indicada en esta documentació i, d’acord 
amb el que disposa el Reglament general de protecció de dades (UE) 2016/679, vosté podrà exercitar els drets 
d'accés, rectificació, supressió i oposició per mitjà d’instància presentada davant del Registre General d'Entrada de 
l'Ajuntament de València.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Los datos facilitados por Ud. en este formulario serán incorporados y 
tratados por el sistema informático del Ayuntamiento de València para la finalidad indicada en esta documentación y, 
sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679, Ud. podrá ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición mediante instancia presentada ante el Registro General de 
Entrada del Ayuntamiento de València.

(1)



DOCUMENTACIÓ QUE S’HI HA D’ADJUNTAR / DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE ADJUNTAR

DOCUMENTS IMPRESCINDIBLES / DOCUMENTOS IMPRESCINDIBLES (original y fotocòpia / fotocopia)

DOCUMENTS QUE ACREDITEN ELS MÈRITS / DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LOS MÉRITOS

a)

b)

c)

d)

e)

Full annex 1: Declaració responsable /  Hoja anexo 1: Declaración responsable.

Full annex 2: Autoritzacions / Hoja anexo 2: Autorizaciones.

DNI / NIE / passaport en vigor. 
DNI / NIE / pasaporte en vigor.  

Certificat d’empadronament en el municipi de València o autorització signada per a la seua consulta per part de l’Ajuntament (veure full annex 2).
Certificado de Empadronamiento en el municipio de València o autorización firmada para su consulta por parte del Ayuntamiento (ver hoja anexo 2).

1.

2.

3.4. 

4.

6.

7.

3.1.

3.2.

3.3.

Certificat acreditatiu o fotocòpia de la nota mitjana de l’expedient acadèmic o curs anterior.
Certificado acreditativo o fotocopia de la nota media del expediente académico o curso anterior.

Situació socioeconòmica: certificat de la situació laboral expedit pel SERVEF dels membres de la unitat familiar en desocupació, inclosa la persona 
interessada.
Situación socioeconómica: certificado de la situación laboral expedido por el SERVEF de los miembros de la unidad familiar en desempleo, incluida 
la persona interesada.

31.45-116

Certificat d’empadronament en algun municipi de la província de València anterior a la publicació de les bases per la Diputació, o fotocòpia compulsada. 
Únicament en el cas que la persona sol·licitant estiga empadronada en el municipi de València, autorització signada per a la seua consulta per part de 
l’Ajuntament de València (vegeu full annex 2: Autoritzacions). 
Certificado de empadronamiento en algún municipio de la provincia de València anterior a la publicación de las bases de la Diputación, o fotocopia 
compulsada. Únicamente en el caso de que la persona solicitante  esté empadronada en el municipio de València, autorización firmada para su consulta 
por parte del Ayuntamiento de València (ver hoja anexo 2: Autorizaciones).

Document que acredite la matrícula del curs actual o fotocòpia compulsada (Cicle Formatiu FP, Grau Universitari, Diplomatura, Llicenciatura, Ensenyances 
Artístiques Superiors o Màster).
Documento que acredite la matrícula del curso actual o fotocopia compulsada (Ciclo Formativo FP, Grado Universitario, Diplomatura, Licenciatura, Enseñanzas 
Artísticas Superiores o Máster).

Els mèrits relacionats en la TAULA D’AUTOBAREMACIÓ hauran de ser acreditats per mitjà de la presentació dels documents següents en original i fotocòpia. 
Per a més informació consulteu les bases de la convocatòria.
Los méritos relacionados en la TABLA DE AUTOBAREMACIÓN deberán ser acreditados por medio de la presentación de los documentos siguientes en original 
y copia. Para más información consulte las bases de la convocatoria.

Situació socioeconòmica: certificat emés pel SEPE (Servici Públic d’Ocupació Estatal) per a acreditar la percepció o no percepció d’ajuda econòmica 
de les persones de la unitat familiar o autorització signada de les persones de la unitat familiar per a la seua consulta per part de l’Ajuntament de València, 
inclosa la persona interessada.  (vegeu full annex 2: AUTORITZACIONS). 
Situación socioeconómica: certificado emitido por el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) para acreditar la percepción o no percepción de ayuda 
económica de las personas de la unidad familiar o autorización firmada de las personas de la unidad familiar para su consulta por parte del Ayuntamiento de 
València, incluida la persona interesada. (ver hoja anexo 2: AUTORIZACIONES).

Situació socioeconòmica: Certificat d’empadronament de la unitat familiar. Únicament en el cas que les persones de la unitat familiar estiguen 
empadronades en el municipi de València, autorització signada per totes elles. (Veure full annex 2: Autoritzacions). 
Situación socioeconómica: Certificado de empadronamiento de la unidad familiar. Únicamente en el caso de  que las personas de la unidad familiar 
estén empadronadas en el municipio de València, autorización firmada por todas ellas. (Ver hoja anexo 2: Autorizaciones).

Certificat de diversitat funcional de la persona sol·licitant, o còpia compulsada amb discapacitat igual o superior al 33%.
Certificado de diversidad funcional de la persona solicitante, o copia compulsada con discapacidad igual o superior al 33%.

Declaració responsable de no haver sigut destinatari/ària amb anterioritat en el mateix programa de beques “la Dipu et Beca”(full ANNEX 1: DECLARACIÓ
RESPONSABLE, punt e)
Declaración responsable de no haber sido destinatario/a con anterioridad en el mismo programa de becas “la Dipu te Beca” (hoja ANEXO 1: DECLARACIÓN
RESPONSABLE, punto e)

5. Certificat acreditatiu, o fotocòpia compulsada, de coneixements de valencià, expedit per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià o Escola 
Oficial d’Idiomes.
Certificado acreditativo, o fotocopia compulsada, de conocimientos de valenciano, expedido por la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià o 
Escuela Oficial de Idiomas.

Certificat acreditatiu, o fotocòpia compulsada, d’idiomes comunitaris, segons el Decret 61/2013, de 17 de maig del Consell (MCERL). 
Certificado acreditativo, o fotocopia compulsada, de idiomas comunitarios, según Decreto 61/2013, de 17 de mayo del Consell (MCERL).

Altres mèrits: document que acredite el curs actual de matriculació o nivell de formació acadèmica.
Otros méritos: documento que acredite el curso actual de matriculación o nivel de formación académica.



31.45-116_ANNEX 1

DECLARACIÓ RESPONSABLE / DECLARACIÓN RESPONSABLE

Ha obtingut beques de formació en el marc del programa “La Dipu et Beca” durant els exercicis anteriors?:
¿Ha obtenido becas de formación en el marco del programa “La Dipu te Beca” durante los ejercicios anteriores?:

Ajuntaments / Ayuntamientos:

a)

b)

c)

d)

e)

g)

NO SÍ

¿Ha disfrutat d'una beca a l’estudi durant l'últim curs acadèmic?
¿Ha disfrutado de una beca al estudio durante el último curso académico?

f)

NO SÍ

(1)

ANNEX 1. DECLARACIÓ RESPONSABLE 
ANEXO 1. DECLARACIÓN RESPONSABLE

València,

SIGNATURA DE LA PERSONA SOL·LICITANT 
FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE

La persona  sol·licitant manifesta la seua voluntat de participar en el programa de pràctiques formatives “LA DIPU ET BECA - AJUNTAMENT DE 
VALÈNCIA” de la convocatòria publicada en el BOP corresponent, i DECLARA responsablement:
La persona solicitante manifiesta su voluntad de participar en el programa de prácticas formativas de “LA DIPU TE BECA - AYUNTAMIENTO DE 
VALÈNCIA” de la convocatoria publicada en BOP correspondiente, y DECLARA responsablemente:

Que no està gaudint d’una altra beca o ajuda d’anàloga o de semblant finalitat , ni exercirà cap activitat laboral durant la beca amb el compromís 
de comunicar tal circumstància en el supòsit que es produïra.
Que no está disfrutando de otra beca o ayuda de análoga o semejante finalidad, ni ejercerá actividad laboral durante la beca con el compromiso 
de comunicar tal circunstancia en el supuesto que se produjera.

Haver justificat qualsevol subvenció que li haja sigut concedida amb anterioritat per l’Ajuntament de València, sempre que haja finalitzat el 
corresponent termini de justificació.
Haber justificado cualquier subvención que le haya sido concedida con anterioridad por el Ayuntamiento de València, siempre que haya 
finalizado el correspondiente plazo de justificación.

No trobar-se sotmesa en cap de les circumstàncies arreplegades en l’article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions (en avant LGS), i en particular, estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries amb la hisenda estatal i 
davant de la Seguretat Social (vegeu annex 2 Autoritzacions).
No encontrarse incursa en ninguna de las circunstancias recogidas en el artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones (en adelante LGS), y en particular, estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la hacienda 
estatal y frente a la Seguridad Social (ver anexo 2 Autorizaciones).

Que coneix la possibilitat que l‘obtenció d’una beca del programa “La Dipu et Beca” no generarà cap relació laboral o administrativa ni amb la 
Diputació de València ni amb les entitats locals adherides a esta convocatòria, és a dir, l’Ajuntament de València.
Que conoce la posibilidad de que la obtención de una beca del programa “La Dipu te Beca” no generará ninguna relación laboral o administrativa 
ni con la Diputación de València ni con las entidades locales adheridas a esta convocatoria, es decir, el Ayuntamiento de València.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Les dades facilitades per vosté en este formulari seran incorporades i tractades pel sistema informàtic de l'Ajuntament de València per a 
la finalitat indicada en esta documentació i, d’acord amb el que disposa el Reglament general de protecció de dades (UE) 2016/679, vosté podrà exercitar els drets d'accés, 
rectificació, supressió i oposició per mitjà d’instància presentada davant del Registre General d'Entrada de l'Ajuntament de València.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Los datos facilitados por Ud. en este formulario serán incorporados y tratados por el sistema informático del Ayuntamiento de València 
para la finalidad indicada en esta documentación y, sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679, Ud. podrá ejercitar los derechos 
de acceso, rectificación, supresión y oposición mediante instancia presentada ante el Registro General de Entrada del Ayuntamiento de València.

Nom i cognoms / Nombre y apellidos                                               Tipus d’identificació / Tipo de identificación         Número                              Edat / Edad
DADES SOL·LICITANT / DATOS SOLICITANTE (1)

NIE NIF PAS.DNI

DADES REPRESENTANT / DATOS REPRESENTANTE 
Nom i cognoms o raó social / Nombre y apellidos o razón social    Tipus d’identificació / Tipo de identificación         Número

Física Jurídica

Tipus de persona / Tipus de persona

NIE NIF PAS.DNI

No tindre cap deute pendent amb l’Ajuntament de València. GER (vegeu annex 2 Autoritzacions).  
No tener deuda pendiente con el Ayuntamiento de València. GER (ver anexo 2 Autorizaciones)

 Annex a la sol·licitud de participació La Dipu et Beca / Anexo a la solicitud de participación La Dipu te Beca



31.45-116

NOM I COGNOMS / NOMBRE Y APELLIDOS SIGNATURA / FIRMADNI

 Annex a la sol·licitud de participació La Dipu et Beca / Anexo a la solicitud de participación La Dipu te Beca

DADES REPRESENTANT / DATOS REPRESENTANTE 

Nom i cognoms / Nombre y apellidos                                               Tipus d’identificació / Tipo de identificación      Número                               Edat / Edad

Nom i cognoms o raó social / Nombre y apellidos o razón social    Tipus d’identificació / Tipo de identificación      Número

DADES SOL·LICITANT / DATOS SOLICITANTE (1)

Física Jurídica

Tipus de persona / Tipus de persona

NIE NIF PAS.DNI

NIE NIF PAS.DNI

(1) PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Les dades facilitades per vosté en este formulari seran incorporades i tractades pel sistema informàtic de l'Ajuntament de València per a la finalitat 
indicada en esta documentació i, d’acord amb el que disposa el Reglament general de protecció de dades (UE) 2016/679, vosté podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió i 
oposició per mitjà d’instància presentada davant del Registre General d'Entrada de l'Ajuntament de València.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Los datos facilitados por Ud. en este formulario serán incorporados y tratados por el sistema informático del Ayuntamiento de València para la finalidad 
indicada en esta documentación y, sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679, Ud. podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
supresión y oposición mediante instancia presentada ante el Registro General de Entrada del Ayuntamiento de València

València,
SIGNATURA DE LA PERSONA SOL·LICITANT 

FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE

ANNEX 2. AUTORITZACIONS
ANEXO 2. AUTORIZACIONES

Estes autoritzacions s’atorguen en aplicació del que disposa l’art. 95.1.k de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, per la qual es permet amb l’autorització 
prèvia de la persona interessada, la cessió de les dades tributàries que necessiten les administracions públiques per al desenvolupament de les seues funcions. Podrà 
ser revocada en qualsevol moment.
Estas autorizaciones se otorgan en aplicación de lo dispuesto en el art. 95.1.k de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, por la que se permite con la autoriza-
ción previa de la persona interesada, la cesión de los datos tributarios que precisen las administraciones públicas para el desarrollo de sus funciones. Podrá ser revocada 
en cualquier momento.

Autoritze l’Ajuntament de València perquè obtinga directament, per mitjans telemàtics, els certificats següents de la meua unitat de convivència amb 
l’Agencia Estatal de l’Administració Tributària i altres administracions en virtut del que disposa l’article 28.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del proce-
diment administratiu comú; l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; article 10 de l’Ordenança general de subven-
cions de l’Ajuntament de València i els seus organismes públics.
(En cas de no autoritzar la consulta directa caldrà aportar el certificat o certificats corresponents de les persones que s’esmenten).

Autorizo al Ayuntamiento de València para que obtenga directamente, por medios telemáticos, los siguientes certificados de mi unidad de convivencia con 
la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y otras administraciones en virtud de lo dispuesto el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del 
Procedimiento Administrativo Común; el artículo  13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; artículo 10 de la Ordenanza General 
de Subvenciones del Ayuntamiento de València y sus organismos públicos.
(En caso de no autorizar la consulta directa, deberán aportarse el certificado o certificados correspondientes de las personas que se citan).

AUTORITZACIÓ / AUTORIZACIÓN

Certificat emés per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària (AEAT):
Certificado a emitir por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT):

Certificat emés per la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS):
Certificado a emitir por la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS):

SÍ AUTORITZE
SÍ AUTORIZO

SÍ AUTORITZE
SÍ AUTORIZO

NO AUTORITZE
NO AUTORIZO

NO AUTORITZE
NO AUTORIZO

Certificat emés per el Servici de Gestió Emissió i Recaptació (GER):
Certificado emitido por el servicio de Gestión, Emisión y Recaudación (GER):

SÍ AUTORITZE
SÍ AUTORIZO

NO AUTORITZE
NO AUTORIZO

Certificat emés pel Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE):
Certificado a emitir por el Servicio Público Estatal (SEPE):

SÍ AUTORITZE
SÍ AUTORIZO

NO AUTORITZE
NO AUTORIZO

De conformitat amb l’establit en la normativa vigent de protecció de dades personals i 
amb finalitats estadístiques, de gestió, avaluació i seguiment del programa, done el 
consentiment a l’Ajuntament de València perquè les meues dades siguen integrades en 
la base de dades del Servici d’Ocupació i Emprenedoria i la seua cessió a la Diputació 
de València:
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente de protección de datos 
personales y con finalidades estadísticas, de gestión, evaluación y seguimiento del 
programa, doy el consentimiento al Ayuntamiento de València para que mis datos sean 
integrados en la base de datos del Servicio de Empleo y Emprendimiento y su cesión a 
la Diputación de València:

SÍ AUTORITZE
SÍ AUTORIZO

NO AUTORITZE
NO AUTORIZO


