FORMULARI DE PETICIÓ PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS ECONÒMICS A UNITATS
FAMILIARS DEL MUNICIPI DE BELLPUIG PER A ACTIVITATS D’ESTIU
L’Ajuntament de Bellpuig ha acordat la concessió d’ajuts econòmics (extraordinaris i puntuals) per
ajudar les unitats familiars del municipi que vulguin gaudir dels casals d’estiu per al seus fills i filles, que
responguin a situacions d’emergència i urgència social o que hagin vist reduïda la seva capacitat
econòmica com a conseqüència de la Pandèmia de COVID19, o amb infants/adolescents en situació
de risc social.
Aquests ajuts estan adreçats persones majors de 18 anys o menors d’aquesta edat amb càrregues
familiars; que estiguin empadronades al municipi de Bellpuig, amb un mínim d’un any d’antiguitat i amb
residència continuada i efectiva al municipi de manera ininterrompuda i que presentin aquesta
sol·licitud.
La persona que signa aquest formulari manifesta la seva intenció d’optar a aquests ajuts i manifesta
que totes les dades aportades són certes.

Nom:..........................................................................................................................................................
Cognoms:.................................................................................................................................................
DNI:..........................................................................................................................................................
Adreça.......................................................................................................................................................
Telèfon.......................................................................................................................................................
Correu electrònic........................................................................................................................................

Com a pare/mare de
Nom:..........................................................................................................................................................
Cognoms:..................................................................................................................................................
Edat.............................................
Persona usuària del Casal d’Estiu organitzat per:.....................................................................................

Homenatge a la Vellesa, 6
25250 Bellpuig
Tel. 973 320 408
Fax 973 321 087
www.bellpuig.cat

Documentació Requerida:

Fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
Volant d’empadronament històric i de convivència municipal.
Fotocòpia del Llibre de família.
Fotocòpia de sentència de separació o divorci, si s’escau.
Comprovant de la pensió compensatòria que es rep i/o la demanda si no es rep
Còpia de la declaració de la renda de l’últim exercici de tots els membres de la unitat familiar
majors de 16 anys (no escolaritzats).

6 últimes nòmines
Aturats: certificat de l’OTG que acrediti la situació d’atur i import de la prestació/subsidi d’atur,
o certificat de no rebre cap prestació.

Pensionistes: certificat de la pensió
Vida laboral.
Còpia de les llibretes bancàries o extracte bancari dels últims 6 mesos.
Justificant de qualsevol ajut i/o prestació que percebi o que hi tingui dret (ajut de lloguer, etc.)

Signatura:

Homenatge a la Vellesa, 6
25250 Bellpuig
Tel. 973 320 408
Fax 973 321 087
www.bellpuig.cat

Data:

