LÍNIA DE BEQUES PER ACTIVITATS ESPORTIVES CONTINUADES PER A INFANTS,
JOVES I ADULTS AMB NECESSITATS SOCIOECONÒMIQUES – CURS 2022-23

SOL.LICITUD BEQUES CURS ESCOLAR DE SETEMBRE DE 2022 AL JUNY DE 2023:
Termini de presentació de sol·licituds del 15 DE NOVEMBRE A L’ 1 DE DESEMBRE DE 2022 al
registre d’entrada del Consorci del Lluçanès o dels Ajuntaments d’Alpens, Olost, Oristà, Perafita,
Prats de Lluçanès, Sant Agustí de Lluçanès, Sant Boi de Lluçanès, Sant Feliu Sasserra, Sant
Martí d’Albars i Sobremunt.
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT:
Nom i cognoms:

Telèfon:

DNI/NIE:

Data de naixement:

Adreça:

Núm:

Població:

Codi Postal:

Pis:

Porta

DADES DE L’INFANT, JOVE 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:

Ajuts econòmics sol·licitats per les activitats esportiva de: ( NOMÉS UNA ACTIVITAT)
ACTIVITAT
ENTITAT ESPORTIVA
S’informa que l’ajut atorgat serà comunicat al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública i a l’Agència Tributària; al Registre d’Ajuts i
Subvencions de la Generalitat de Catalunya i a la resta d’administracions públiques competents.
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@consorci.llucanes.cat o bé per correu postal a l’adreça següent: C/ Vell, 3 de Santa Creu de Jutglar (08515).

Signatura del/la sol·licitant:

A ______________________________, a ___ de _________________ de 2022.

LÍNIA DE BEQUES PER ACTIVITATS ESPORTIVES CONTINUADES PER A INFANTS,
JOVES I ADULTS AMB NECESSITATS SOCIOECONÒMIQUES – CURS 2022-23

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA QUE APORTA



Model d’instància normalitzat sol·licitant l’ajut.



Volant d'empadronament al municipi de tots els membres de la unitat familiar (si no autoritza
la consulta).



Fotocòpia del DNI o NIE de totes les persones que formen la unitat familiar o llibre de família
en cas de no tenir-ne.

 Justificant d’ingressos econòmics (declaració renta 2021, quatre últimes nòmines, full
pensions, liquidació trimestral IRPF, certificats de l'OTG com atur, ERTO, certificats ajuts
socials...)


Justificant de pagament de l’activitat.



Informe emès per l’entitat segons model.

 Fitxa creditor/a degudament signat i segellat.

DOCUMENTACIÓ OPCIONAL QUE APORTA:

 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)

