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Sol·licitud- Ajuts Fons Covid-19 per activitats esportives i extraescolars 2021

Nom i cognoms del pare/ mare o tutor/a:

DNI/NIE del pare/mare/tutor/a:

Adreça familiar:

Número de membres a la família:

Telèfon 1: Telèfon 2:

Nom dels infants pels quals es sol·licita la beca Activitat que realitzarà Entitat o Club

1.

2.

3.

4.

5.

6.

És imprescindible omplir totes les dades sol·licitades i adjuntar tota la documentació necessària. 

Documentació que cal adjuntar (mitjançant fotocòpia)
Marcar amb una creu la documentació que s'adjunta

DNI/NIE vigent d’un dels progenitors o tutors

Llibre de família

Certificat de convivència municipal o volant d’empadronament.

Darrer rebut de lloguer o hipoteca de l’habitatge

Fotocòpia dels ingressos de tots els membres de la unitat de convivència majors de 18 anys.

Presentació de la sol·licitud
Fins al 14 de  gener  presencialment a la recepció de l'Ajuntament de Bellpuig o telemàticament a 
través de la seu electrònica www.bellpuig.cat 



Sis últimes nòmines 

Bellpuig, de 2020/2021

Que són certes les dades consignades en aquesta sol·licitud. 
També em comprometo a aportar els documents que calgui i estic assabentat/da que la 
falsedat o ocultació de dades és motiu de cancel·lació de l'ajut. 

Des de l'Ajuntament de Bellpuig es pot sol·licitar que s'adjunti qualsevol altre document que es 
consideri oportú per tal d'acreditar amb més fidelitat la situació personal i/o econòmica del/la 
sol·licitant. 

f) Certificat d'empresa en cas d'ERTO, reducció jornada, etc. 



Declaració jurada

En / Na ................................................................amb DNI/ NIE  ………...................

Declara que:

Bellpuig, .......... de ......................     del 2020/21

Signatura
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