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4. Dades familiars 

Família monoparental      Família nombrosa         Dona que ha patit violència masclista    

Membres de la família amb discapacitat intel·lectual física o sensorial o membres de la unitat familiar amb grau i nivell de dependència     

Altres fills/es que assisteixen a llars d’infants, Sí     No  

 
5. Altres dades educatives 

- Vareu sol·licitar ajuts econòmics al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre el curs 2012/2013?  Sí     No  

- Heu sol·licitat ajut econòmic pel mateix concepte a un altre ens local/organisme? Sí     No  

- Heu percebut un altre  ajut econòmic pel mateix concepte d’un altre ens, públic o privat ? 

 Sí  ,  quin .......................................................... i  quantia ........... €                                                              

No  

 

Sol·licitud d’ajut per assistència a llar d’infants. Curs 2013/2014  

Si l’ajut se sol·licita per més d’un membre de la família, es formularà en un únic imprès sempre que els/les alumnes estiguin matriculats al mateix centre. 

1. Dades d’identificació de la llar d’infants 

Llar d’infants:                                                                                                            

Adreça postal:                                                                                       Municipi: CP: 

Telèfon: Adreça electrònica: 

 
 
2. Dades dels representants legals  

Nom del pare/tutor: DNI/NIE: 

Nom de la mare/tutora: DNI/NIE: 

Adreça postal: Municipi: CP 

Telèfon fix: Telèfon mòbil: Adreça electrònica: 

 

3. Dades de les persones beneficiàries  ( Els espais en gris seran omplerts per l’EBAS) 

1. Nom i cognoms alumne/a: Data naixement: Sexe:   home        dona 

Assenyaleu el servei  : 

Mitja jornada           Jornada completa    

import beca atorgada 

2. Nom i cognoms alumne/a: Data naixement: Sexe:   home        dona 

Assenyaleu el servei  : 

Mitja jornada           Jornada completa    

import beca atorgada 

3. Nom i cognoms alumne/a: Data naixement: Sexe:   home        dona 

Assenyaleu el servei  : 

Mitja jornada           Jornada completa   

import beca atorgada 
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6. Valoració (omplir per l’EBAS) 

 
Situació econòmica   

  

 

Renda disponible anual familiar:  

 

 

CR:    

 

 

 
MPF:    PUNTS:  Renda familiar 

 
 
 
Situació familiar  PUNTS:  Família monoparental    

    
  PUNTS:  Família nombrosa     

    
  PUNTS:  Membres de la família amb discapacitat intel·lectual física o sensorial o  

membres de la unitat familiar amb grau i nivell de dependència     
    
  PUNTS:  Dona que ha patit violència masclista    

    
  PUNTS:  Altres fills/es que assisteixen a llars d’infants 

    
  TOTAL:                              

                                

  PUNTS     Cas social                         

 
El/la sotasignat/ada sol·licita ajut econòmic per a l’adquisició de llibres escolars per al/la, seu/va fill/a, i declara que totes les dades assenyalades són certes i que no ha de 

demanat ni ha rebut altres ajuts per a la mateixa finalitat, igualment AUTORITZO a l’Àrea de Serveis a les Persones  del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre a consultar 

les meves dades requerides pel tràmit de la subvenció mitjançant Via Oberta i a l’Agència Tributària, als efectes de comprovar que reuneixo les condicions requerides per a 

l’accés a l’ajut individual per a l’assistència a llar d’infants, curs 2013/2014. 

 

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, d 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa l’interessat que les dades facilitades seran incloses 

en un fiter propietat del CONSELL COMARCAL DE LA RIBERA D’EBRE amb la finalitat de procedir a la tramitació de la sol·licitud realitzada. 

Així mateix, s’informa la persona interessada de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, cancel·lació i oposició en els temes establerts en la legislació vigent mitjançant 

escrit presentat al Registre General del CONSELL COMARCAL DE LA RIBERA D’EBRE, Plaça Sant Roc, 2 CP 43740 Móra d’Ebre (Tarragona) 

Signatura dels representants legals de l’alumne:                                                            Data: 

 

 

 

Pare                                             Mare                                                 Tutor                                          Tutora 

   Sr. President del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre 
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