
 
 

 

 

 

LÍNIA DE BEQUES PER A ACTIVITATS ESPORTIVES PER A I NFANTS, ADOLESCENTS I ADULTS  

DE FAMÍLIES AMB NECESSITATS SOCIOECONÒMIQUES 

 
Termini de presentació de sol·licituds del 26 de setembre al 13 d’octubre de 2017   al registre d'entrada de 

l'Ajuntament d'Olost.  

 
Dades de la persona sol·licitant:  
 

Nom i Cognoms                                                                           Data de naixement                     DNI 
 
Adreça                                                               Núm.                       Pis                         Telèfon 
 
Població                                                                                                                          Codi Postal 
 
 
Dades de l'infant o adolescent en cas de demanar be ca per a un menor (una sol·licitud per infant): 
                                                                                                                      

Nom i Cognoms  Data de naixement DNI 
 
 

   

 
Ajut econòmic sol·licitat per l’activitat de:  
S'entendran com a activitats subvencionables les activitats esportives que es realitzin al Lluçanès o fora del municipi 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. La durada de l’ajut serà com a màxim de 9 mesos. 
 
 
Especifiqueu l’activitat, el lloc de realització i el pressupost anual: 

 Tipus d'activitat  Lloc de realització  Pressupost anual *  

1                                € 

 
Documentació que aporta: 
 

� Volant d'empadronament al municipi de tots els membres de la unitat familiar 
� Fotocòpia DNI / NIE de tots els membres de la unitat familiar majors d'edat 
� 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, psicològics... 
� Documentació acreditativa de situació de violència de gènere 
� Justificació de despeses fixes mensuals de l'habitatge (lloguer o hipoteca) 
� *Pressupost anual de l'activitat emès per l'entitat esportiva  
� Altres: 

 

 
A Olost, a            de               de 2017.                                                                                        Signatura del/la sol·licitant:   
 
 

 
El signant consent expressament que les dades personals que ens facilita mitjançant aquest formulari s’integrin en un fitxer de 

l’Ajuntament d'Olost. En qualsevol cas, pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant una 

comunicació escrita dirigint-se a l’Ajuntament d'Olost: Plaça Major, s/n, 08516 Olost. 


