LÍNIA DE BEQUES PER A ACTIVITATS ESPORTIVES PER A INFANTS, JOVES I ADULTS
AMB NECESSITATS SOCIOECONÒMIQUES – CURS 2018 - 19

Termini de presentació de sol·licituds del 17 de setembre fins el 3 d’octubre de 2018 al registre
d’entrada del Consorci del Lluçanès o dels Ajuntaments d’Alpens, Lluçà, Olost, Oristà, Perafita,
Sant Agustí de Lluçanès, Sant Boi de Lluçanès, Sant Feliu Sasserra, Sant Martí d’Albars, Santa
Maria de Merlès i Sobremunt.
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT:
Nom i cognoms:
DNI/NIE:

Data de naixement:

Adreça:

Núm:

Població:

Codi Postal:

Pis:

Porta

DADES DE L’INFANT, ADOLESCENT O ADULT QUE REALITZARÀ L’ACTIVITAT:
(No cal omplir si és la mateixa persona que el/la sol·licitant. Una sol·licitud per persona)

Nom i cognoms:
DNI/NIE:

Data de naixement:

AJUT ECONÒMIC SOL·LICITAT PER L’ACTIVITAT DE:
Tipus d’activitat:
Lloc de realització:
Pressupost anual:

___________________________ € (màxim 9 mesos, d’octubre a juny)

Signatura del/la sol·licitant:

A ______________________________, a ___ de _________________ de 2018.
S'entendran com a activitats subvencionables les activitats esportives que es realitzin al Lluçanès o fora per manca d’instal·lació o
activitat. En cap cas l’import concedit inclourà les despeses de material esportiu (patins, pilotes, vestits, botes...), desplaçaments ni
altres despeses generades per la pròpia activitat. Podran sol·licitar beca tots aquells infants, adolescents i adults nascuts fins el 2015,
empadronats als municipi d’Alpens, Lluçà, Olost, Oristà, Perafita, Sant Agustí de Lluçanès, Sant Boi de Lluçanès, Sant Feliu Sasserra,
Sant Martí d’Albars, Santa Maria de Merlès i Sobremunt.
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DOCUMENTACIÓ QUE APORTA:

 Volant d'empadronament al municipi de tots els membres de la unitat familiar
 Fotocòpia del DNI o NIE de tots els membres de la unitat familiar o llibre de família en cas
de no tenir-ne.
 Justificant d’ingressos econòmics (declaració renta, nòmines, full pensions, liquidació
trimestral IRPF, certificats de l'OTG, certificats ajuts socials...)
 Títol de família monoparental i/o nombrosa
 Certificat legal de disminució o resolució d'invalidesa de l'INSS o informes mèdics...
 Documentació acreditativa de situació de violència de gènere
 En cas de sentència de separació o divorci, cal portar el conveni regulador on
consti pensió alimentària i custòdia dels fills.
 Justificació de despeses fixes mensuals de l'habitatge (lloguer o hipoteca)
 Pressupost de l’activitat emès per l’entitat responsable de l’activitat.
 Altres:

RENOVACIÓ D’AJUTS (SENSE CANVIS)
Aquesta opció només l’han d’omplir i signar aquelles famílies o adults que han demanat
beca per piscina o curset natació aquest estiu 2018, sempre i quan la seva situació familiar
no hagi canviat.
DECLARACIÓ JURADA
El pare, mare, tutor/a legal o el sol·licitant adult_________________________________________
amb DNI/NIE ____________________ declara sota jurament que la documentació que es va
presentar en la convocatòria de beques de piscina estiu 2018 és vigent i que aquesta situació no
ha sofert cap tipus de canvi.
_______________________________________, ___________ de 201__

Signatura pare, mare, tutor/a legal o sol·licitant adult:

El signant consent expressament que les dades personals que ens facilita mitjançant aquest formulari s’integrin en un fitxer del
Consorci del Lluçanès. En qualsevol cas, pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-se a l’adreça
electrònica consorci@llucanes.cat o bé per correu postal a l’adreça següent: C/ Vell, 3 de Santa Creu de Jutglar (08515).
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