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Document per al pagament d’ajuts individuals per a l’assistència a llars d’infants curs 2017/2018 

Dades d’identificació 

Llar d’infants 

 

Adreça postal Telèfon Adreça electrònica 

   

Municipi Codi postal 

  

Dependència municipal: 

 SI   NO   ALTRES  

 

Nom i cognoms del responsable de la llar d’infants CIF 

  

Dades econòmiques de la llar d'infants  

 

Número de compte (IBAN)    

                             

 

Import de la quota mensual, curs 2017/2018: 

Mitja jornada                                   €/mes 

Jornada completa                                   €/mes 

 

Període de funcionament de la llar d’infants:  de                          de 2017 a                         de 2018  

 

Nom i cognoms de l’infant mitja  
jornada 

jornada  
completa 

Autorització del pare, mare o tutor, per 
cobrar l’ajut 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Signatura del responsable de la llar d’infants Data 

  

 

 

 
Sra. Presidenta del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre 
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