
SOL.LICITUD  DE  SUBVENCIONS  DESTINADES  A  INFANTS,
ADOLESCENTS  I  JOVES  DE  BELLPUIG  PER  ACTIVITATS
ESPORTIVES I DE LLEURE CURS 21/22

Presentació de la sol·licitud:
El  termini  de  presentació  de  sol·licituds  finalitzarà   dimecres  13  d’octubre,   les
sol·licituds  poden presentar-se  presencialment  a  la  recepció  de  l'Ajuntament  de
Bellpuig o telemàticament a través  de la seu electrònica www.bellpuig.cat

Nomi cognoms del pare/mare o tutor/a:

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

Adreça familiar:

Número de membres a la família:

Telèfon1: Telèfon2:

Nom   dels infants   pels quals es sol·licita 
la beca

Data naixement Activitat que
realitzarà

Cost
Activitat

Entitat/Club

1.

2.

3.

4.

5.

6.

DECLARO:

 Que accepto les bases de la convocatòria per la qual sol·licito l’ajut.

 Que totes les dades consignades en aquesta sol·licitud són certes i s’ajusten a la
realitat i que quedo assabentat que la falsedat, la inexactitud o l’ocultació de les
dades i/o circumstàncies declarades podria comportar la denegació o revocació de
l’ajut.

 Que  estic  informat/da  de  l’obligatorietat  de  presentar  els  documents  adients
davant els òrgans de control de l’Administració per, si escau, verificar l’exactitud
de les dades,

 Que  estic  assabentat/da  que  dades  recollides  en  la  formalització  d’aquesta
sol·licitud  podran  ser  publicades  segons  preveu  la  legislació  vigent  de
subvencions.

Homenatge a la Vellesa, 6    25250 Bellpuig      Tel.973 320 408 www.bellpuig.cat

http://www.bellpuig.cat/


SIGNATURA de la mare/pare o tutor/a de l’infant/adolescent/jove sol·licitant.

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.

Volant d’empadronament històric i de convivència municipal.

Darrer rebut de lloguer o hipoteca de l’habitatge.

Documentació acreditativa de la situació econòmica de la unitat familiar         

( majors de 18 anys), segons bases publicades.

Documentació acreditativa de la situació familiar en cas de complir alguns dels

requisits del punt sis de les bases.

Les  dades  de  caràcter  personal  que  ens  ha  proporcionat  seran  tractades  i  incorporades  en  un  Fitxer
responsabilitat  de  l’Ajuntament  de  Bellpuig  per  a  finalitats  de  tramitacions  municipals.  Conforme  allò
disposat en els articles 13 i 14 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de
Caràcter Personal i garantia de drets digitals, li informem que pot exercitar els drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició a C/ Homenatge a la Vellesa, 6, 25250 – Bellpuig (Lleida).

Homenatge a la Vellesa, 6    25250 Bellpuig      Tel.973 320 408 www.bellpuig.cat


	Documentació que cal adjuntar (mitjançant fotocòpia)

