BAN
Amb la finalitat de fomentar l’esport de l’esquí entre els veïns del municipi amb residència habitual i efectiva,
especialment entre els joves de fins a 18 anys, s’expedirà un carnet o forfet d’esquí per la temporada 2017-2018.
L’ adjudicació del forfet, que no té caràcter obligatori sinó facultatiu, restarà subjecte als criteris següents:









Trobar-se al corrent de pagament de les obligacions tributàries municipals.
Estar empadronat amb residència habitual i permanent al municipi, amb un mínim de
tres anys.
Es prioritzarà en l’atorgament els nens i joves fins a 18 anys. Aquests també hauran
de justificar l’empadronament i la residència habitual i permanent al municipi d’Alp.
En el cas que estiguin escolaritzats fora de la comarca hauran d’acreditar la seva
residencia habitual i efectiva en el municipi d’escolarització i la dels seus pares en el
municipi d’Alp.
En quant als majors d’edat, prioritàriament, es tindrà en compte el número d’anys
d’empadronament, la residència efectiva i la realitat de treball al municipi.
El forfet permet l’obtenció d’un únic forfet de dia Alp2500 i només en una de les dues
estacions del municipi: La Molina o Masella.
El mal ús del forfet o la seva utilització per una persona diferent del titular,
comportarà l’anul·lació d’aquest i la impossibilitat d’obtenir-lo durant les dues
temporades següents.
Aquest forfet no podrà ser utilitzat per activitats professionals d’esquí. El seu ús per
aquestes activitats serà causa de retirada o anul·lació i la impossibilitat d’obtenir-lo
durant les dues temporades següents.

Les sol·licituds hauran de presentar-se a l’Ajuntament d’Alp amb la següent documentació:
1. Formulari que es facilitarà a l’Ajuntament
2. Fotocòpia del DNI
3. Una fotografia actualitzada mida carnet amb el nom, cognoms i data de naixement al dors (no es pot fer
servir cap fotografia que estigui prèviament segellada)
4. Còpia de: contracte o nòmina de treball a la comarca o acreditació d’escolarització dels fills
a la comarca

Lloc i termini de presentació de sol·licituds:
A les dependències municipals fins el
s’acceptarà cap més petició.

30 de novembre de 2017. Transcorregut aquest termini no

El que es fa públic per a general coneixement
Alp, 9 de novembre de 2016
L’ALCALDE, Ramon Moliner i Serra
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