
ANNEX III 
 

 

 
Nom de l’alumne/a Nacionalitat 
 
Dades de la persona sol·licitant 
 

Cognoms i nom: 

 

NIF/NIE:                                        Com a pare: □       Com a mare: □       Com a tutor/a: □ 
 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR OBLIGATÒRIAMET 
 

Nombre de membres de la unitat familiar:                 
 
 
� IDALU. Codi identificador únic de l’alumne/a sol·licitant de la beca. 

 

� Declaració jurada dels membres que composen la unitat familiar* i conviuen junts en 
el mateix domicili. 

*S’entén per unitat familiar el que s’especifica a les Bases de la present convocatòria al punt 3. a). 

En cas de custòdies compartides, es consideraran membres de la unitat familiar únicament: el 
sol·licitant, els seus progenitors, encara que no convisquin, i els fills comuns d’aquests, havent de 
presentar una única sol·licitud per fill. 
 

� Autorització de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys per poder 
obtenir les seves dades de l'Agència Tributària relatives a l’any 2016 i de 
l’Administració Oberta de Catalunya. 

 

� Fotocòpia DNI o NIE, si això no és possible adjuntar passaport, de tots els membres de la 
unitat familiar majors de 16 anys. 

 

 

 

Acreditació de SITUACIONS ESPECÍFIQUES 
(assenyaleu els justificants presentats) 

 

 

Custòdies compartides: 
□ Document judicial que acrediti la situació. 
 

 

Família nombrosa: 
□ Títol de família nombrosa vigent. 
 

 

Família monoparental: 
□ Títol de família monoparental vigent. 

□ Document judicial que acrediti la nova situació (únicament en casos de separació recent). 
 

 

Infants en acolliment: 
□ Resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència. 
 

 

Condició de discapacitat de l’alumne/a peticionari o germans/nes: 
□ Targeta acreditativa de la discapacitat o Certificat de disminució de l’ICASS.  

DNI:                            Nom i Cognoms:                                                              Grau:      % 
 

DNI:                            Nom i Cognoms:                                                              Grau:      % 
 

DNI:                            Nom i Cognoms:                                                              Grau:      % 
 



Si s’ha rebut subvenció en concepte d’ajut per a pagar el lloguer any 2016: 
□ Certificat de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya dels import cobrats any 2016. 
 

 

Si algun membre de la unitat familiar ha rebut, durant l’any 2016, qualsevol tipus 
d’ingrés corresponent a rendiments no tributables o exempts, prestacions econòmiques 
d’urgència social... caldrà especificar i aportar el certificat acreditatiu corresponent: 
 

□PIRMI □Invalidesa  □Altres.  DNI:                          Nom i Cognoms:                                       
 

□PIRMI □Invalidesa  □Altres.  DNI:                          Nom i Cognoms:                                       
 

□PIRMI □Invalidesa  □Altres.  DNI:                          Nom i Cognoms:                                       
 

 
La persona que signa declara que totes les dades assenyalades són certes. L’import de l’ajut 
en cap cas podrà superar, aïllada o en concurrència amb d’altres subvencions o ajudes, el 
cost total màxim legalment establert. Igualment, i en el cas que l’ajut li sigui finalment 
concedit, autoritza la cessió del corresponent crèdit representat pel mateix, en la totalitat 
del seu import en favor de l’ens gestor / empresa adjudicatària del servei (gestió indirecta 
pel CC Tarragonès). A més a més, declara que resta assabentada de totes les clàusules de les 
bases que regeixen la concessió d’aquests ajuts i es compromet a verificar, en el termini 
marcat més avall, si la seva sol·licitud té tota la documentació completa que s’exigeix a 
l’annex II i, en cas negatiu, a presentar-se al Consell Comarcal per lliurar-la i poder 
comprovar si està completa. 
 
 

________________________________________ , ____ de __________________ de 2017 
 
(signatura) 
 
 
 
 
 
 
 
La persona interessada autoritza al Consell Comarcal del Tarragonès a cedir totes les dades 
que consten a l’expedient a altres administracions amb la finalitat per la qual han estat 
recollides d’acord amb l’establert a la llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de 
dades de caràcter personal. 
 
L’autorització concedida per a la cessió de dades es pot revocar en qualsevol moment 
mitjançant escrit adreçat al Consell Comarcal del Tarragonès. 
 

C O N S E L L  C O M A R C A L  D E L  T A R R A G O N È S  
 

Manca de documentació: Les persones interessades els podran consultar aquest llistats en 
cadascun dels centres i al tauler d’anuncis del Consell Comarcal del Tarragonès.  
Convocatòria de juny. A partir del 4 de setembre de 2017 es faran públics els llistats de 
l’alumnat al qual li manqui algun tipus de documentació. El termini per aportar aquesta 
documentació al Consell Comarcal finalitzarà el 22 de setembre 2017. 
Convocatòria de setembre. Una vegada valorats els expedients, s’exposarà un llistat amb les 
sol·licitud a les quals manqui algun tipus de documentació. El termini per aportar aquesta al 
Consell Comarcal serà de 10 dies naturals des de la data de la recepció de la notificació. 
 
En cas de no completar la documentació requerida en el termini abans indicat, s’entendrà 
que la persona sol·licitant desisteix de la seva sol·licitud i se li denegarà per no haver 
justificat els criteris de possible concessió. 


