
INSCRIPCIÓ A LES BEQUES PER A LES ACTIVITATS DEL CENTRE 

 

Són objecte aquestes beques les activitats, cursos, tallers i casals de pagament que es realitzen 
al Centre. Aquestes beques estan regulades per les seves bases disponibles a la web del Centre. 
Tot sol·licitant accepta aquestes bases. 
 
Aquestes beques compten amb el suport de la Federació d’Ateneus de Catalunya. 
 
DADES DEL PARTICIPANT 
Nom i cognoms ________________________________________________________________ 
Data de naixement: _______________ Adreça: __________________________ CP: _________ 
Mòbil: _________________________ Email: ________________________________________ 
Nacionalitat: ___________________ 
 
ACTIVITAT A BECAR (marqueu amb una X) 
_ Casal de Circ 
_ Escola de Circ 
_ Total body 
_ Converses d’anglès 
_ Sortida cultural 
_ Altres 
 
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR A LES SOL·LICITUDS DE LA BECA:  

- Fotocòpia del DNI (o document d’identitat vàlid)  de la persona sol·licitant de la beca. 
- Documentació complementària de tipus informatiu. 

 
o El/els Certificat/s Resum de la Declaració Anual de l’IRPF de l’any 2019, en el cas 

d’haver presentat la declaració de la renta. 
 

o El/els Certificat/s Negatiu/s o de Imputacions de l’any 2019, en el cas de no 
haver presentat la declaració de la renta por no arribar al mínim d’ingressos. 

 
o Documents que acreditin que s’ha patit una reducció d’ingressos familiars a 

causa de l’Estat d’Alerta per a la Covid-19. 
 
MANIFESTO (marqueu amb una X) 
_ Que les dades proporcionades en la sol·licitud són certes. 
_ Que el sol·licitant es compromet a participar i assistir a les activitats becades 
 
AUTORITZO (marqueu amb una X) 
_ A que el Centre i la Federació d’Ateneus de Catalunya pugui tractar les dades indicades en la 
sol·licitud per fer els tràmits oportuns i relacionats en la sol·licitud. 
 
Signatura:      Signatura: 
 
 
 
 
Sol·licitant       Pare, mare o tutor en el cas que el  

sol·licitant sigui menor d’edat  
 
CAL PRESENTAR AQUEST DOCUMENT OMPLERT I FIRMAT A CENTRE@CENTREMORAL.CAT O A SECRETARIA DEL 
CENTRE DE DIMARTS A DIVENDRES DE 17H A 19H 


