
 

Sol·licitud d’ajut d’acord amb les Bases reguladores per facilitar la mobilitat  
de persones participants en el marc del projecte Ribera d’Ebre VIVA 2018, 
acció 41-01 Dispositiu d’inserció sociolaboral Ribera d’Ebre VIVA 
 
Dades de qui sol·licita 

Nom i Cognoms____________________________________   DNI/NIE___________________ 

Adreça _________________________________         Municipi____________________ 

Telèfon_____________________________  

Adreça electrònica (només en el cas de voler rebre notificacions electròniques relacionades): 
___________________________________________________________________________ 
Tipus de transport :    Privat. Matrícula del vehicle: __________________________________ 
       Disponibilitat per compartir vehicle  
   Públic. Línia i horaris:________________________________________ 
 
Núm. de compte corrent (IBAN): ES ____ /_____ /_____  / ___   / ____________________ 
      Entitat  Oficina       Dig.control      Núm.Compte 

 
SOL·LICITO l’ajut  com a persona participant del Dispositiu d’inserció sociolaboral Ribera 
d’Ebre VIVA  per realitzar la següent acció de millora que forma part del meu itinerari 
d’inserció: 
 

 Ajudant/a de cuina i rebosteria 
Municipi: 

 Auxiliar d’agricultura especialitzat en poda 
Municipi: 

 Pràctiques no laborals en empresa 
Municipi: 

 
DECLARO sota la meva responsabilitat: 
Que no he sol·licitat, ni he obtingut cap ajut o subvenció per la despesa relacionada amb 
aquesta sol·licitud. 
 
AUTORITZO: 
Al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre a comprovar d’ofici davant l’AEAT i la TGSS, el 
compliment d’estar al corrent de les obligacions amb la hisenda pública i amb la Seguretat 
Social. 
 
S’adjunta: 
__  Acreditació de la titularitat  de les dades bancàries. 
 
 
 
 
 
 
 
 
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) s’informa a la part interessada que 
les dades facilitades  seran incorporades i tractades en un fitxer 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 a la persona interessada de la possibilitat d’exercir dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació 
i oposició en els termes establerts en la legislació vigent, mitjançant escrit presentat al Registre General del CONSELL COMARCAL DE LA RIBERA 
D’EBRE. Pl. Sant Roc, 2. 43740 Móra d’Ebre.  
 

      Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local  

                                                                                                                       
 



 

Condicions: 
1. Ser participant al Dispositiu d’inserció sociolaboral Ribera d’Ebre VIVA i realitzar un 

aprenentatge especialitzat i/o bé pràctiques no laborals en empresa. 
2. Utilitzar transport públic i/o privat per desplaçar-se per tal de poder assistir a una acció 

d’aprenentatge especialitzat  i/o pràctiques no laborals. 
3. Participar, mínim, en un 75% de les sessions d’una acció d’aprenentatge especialitzat, excepte 

en aquells casos que l’absència o baixa estigui degudament justificada. 
4. Participar el 100% de les pràctiques no laborals excepte si hi ha causa justificada 

documentalment. 
5. Procedir d’un municipi diferent del lloc on s’imparteix l’acció o del centre de treball on es 

realitzen les pràctiques no laborals en empresa. 
6. Estar al corrent de les obligacions amb la hisenda pública i amb la Seguretat Social, en el 

moment de l’atorgament de l’ajut i en el moment del pagament. 
7. El termini per sol.licitar l’ajut és últim dia de la realització de l’acció d’aprenentatge especialitzat 

i/o pràctiques no laborals en empresa.  
8. La sol·licitud d’aquest ajut implica no poder rebre un altre ajut o subvenció per la mateixa 

despesa.   
9. L’ajut està subjecte a pressupost limitat i queda condicionat a la disposició pressupostària 

disponible per aquesta finalitat. 
10. Es prioritzarà que les persones participants comparteixin vehicle sempre i quan hi hagin 

persones del mateix municipi o colindants, sense perjudici que per causes no imputables al 
sol·licitant no sigui possible. 

Característiques de l’ajut: 
11. Quan el desplaçament es realitzi amb vehicle propi s’aplicarà la quantitat de 0,19 € / Km. Quan 

el desplaçament es realitzi amb transport públic es pagarà el cost bitllet del transport públic. 
12. Les distàncies quilomètriques es calcularan segons distància establerta al web Mobilitat de la 

Generalitat de Catalunya http://mobilitat.gencat.cat/ca/ 
13. L’ajut es tramitarà en un sol pagament al finalitzar l’acció objecte de l’ajut i es realitzarà 

condicionat a l’assistència d’aquesta. 
14. El tràmit de pagament es realitzarà mitjançant transferència bancària en el compte corrent 

acreditat documentalment. 
Documentació que cal aportar per rebre l’ajut: 
15.  En cas de realitzar el desplaçament en transport públic: bitllet d’anada i tornada o bitllet 

multiviatges on consti el cost del trajecte. En cas que en el bitllet no aparegui el cost del trajecte 
acreditar amb rebut el cost del mateix. 

16. En cas de realitzar el desplaçament en transport privat, document signat on constin els 
desplaçaments realitzats ( el facilitarà la mateixa entitat).  

17. El termini màxim per aportar documentació acreditativa de la despesa serà de 15 dies naturals 
comptadors a partir del dia següent a la finalització. 

18. En cas de no presentar la documentació requerida es desestimarà  l’ajut. 
 

 
 
 
 
Signatura de la persona interessada  
 
_______________, ____________________ de 2019. 
A LA PRESIDÈNCIA DEL CONSELL COMARCAL DE LA RIBERA D’EBRE 

      Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local  

                                                                                                                       
 

http://mobilitat.gencat.cat/ca/

