FORMULARI SOL·LICITUD DE CARNET D’ESQUÍ TEMPORADA 2017-2018
(Omplir tots els apartats del formulari amb majúscules i adjuntar-ho a la documentació que s’ha de lliurar a les
oficines municipals)
DADES PERSONALS:
NOM I COGNOMS ..................................................................................................................
DNI ............................................. DATA DE NAIXEMENT .......................................................
ADREÇA ..................................................................................................................................
POBLACIÓ ...................................................................TELÈFON ...........................................
Adreça electrònica .........................................................
 Accepto rebre per correu electrònic informació sobre festes, convocatòries i altra informació municipal
procedent de l’Ajuntament d’Alp.
FORFET SOL·LICITAT:
 fins a 6 anys
 de 6 a 18 anys
 majors de 18 anys
DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA:






1 Fotografia actualitzada mida carnet (amb el nom, cognoms i data naixement al dors)
Fotocòpia DNI
Contracte o nòmina de treball a la comarca
Escolarització dels fills a la comarca
Altres justificants
El sol·licitant AUTORITZA l’Ajuntament d’Alp a efectuar consultes telemàtiques a la
Tresoreria de la Seguretat Social, al Servei Català de Salut , al Padró d’habitants i Domicili
Fiscal.
El sol·licitant DECLARA:
 Conèixer i acceptar els requisits i condicions per a l’obtenció del forfet o carnet
d’esquí contingudes a les bases de la convocatòria.
 Donar-se per assabentat que en cas de ser-li concedit el forfet o carnet d’esquí,
haurà d’efectuar una transferència o ingrés de 15,00€ al compte ES54 0182 5595
4802 0001 3282 o ES69 2100 1364 0302 0000 2024 o al caixer del BBVA o Línia
Oberta de La Caixa.

Alp,____de___________de 2017
EL SOL·LICITANT

EL REPRESENTANT DEL MENOR

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 carnet o 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 estaran integrades per:
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

Alp, 9 de novembre de 2017
L’ALCALDE, Ramon Moliner i Serra

Advertència:
En aplicació de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l’informem que les dades seran recollides i
tractades de manera manual i/o automatitzada per l’Ajuntament d’Alp per al manteniment de la relació establerta. Les dades
sols seran cedides conforme a la legislació vigent per a l’objecte per al qual han estat recollides i no seran cedides sense el
seu consentiment per a finalitats diferents.
Tenen dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a l’adreça d’aquest Ajuntament, Av. Tossa d’Alp 6, 17538 Alp, acreditant
la titularitat respecte a dret.

