
SOL·LICITUD D’AJUDA PER A JOVES ESPORTISTES DEL MUNICIPI DE COCENTAINA 

A DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT

NOM: COGNOMS: DNI:

ADREÇA: CODI POSTAL:

LOCALITAT: PROVÍNCIA: TLF.:

B 
 En cas que la persona esportista siga menor d'edat  
 DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT LEGAL (                                                                                            )

C  DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR

Signat:

2.- Llicència federativa de la temporada en vigor.

NOTIFICACIONS 
Rebre les notificacions electrònicament (necessària la signatura digital). Correu electrònic d'avís:

1.- DNI de la persona esportista. En cas que la persona esportista siga menor d'edat, també s'haurà d'aportar el DNI del pare i 
de la mare o del tutor/tutora legal de la persona menor d'edat, que signaran la sol·licitud de la subvenció en prova de conformitat 
de la mateixa.

dedeCocentaina,

Signatura de la persona esportista:

TEMPORADES 2020 - 2021 Y 2021 - 2022

NOM DEL PARE O TUTOR LEGAL: COGNOMS: 

DNI: ADREÇA:

C.P.: LOCALITAT: PROVÍNCIA: TLF.:

Pare Mare Tutor legal Tutora legal 

3.- Document certificat per la federació autonòmica o federació espanyola corresponent, sobre els resultats obtinguts entre l'1 
d'agost de 2020 i 31 de juliol de 2021 en competicions oficials. Per a les disciplines on la temporada coincidisca amb l'any 
natural, es tindràn en compte els resultats obtinguts durant l'any 2020 (de l'1 de gener de 2020 fins al 31 de desembre de 2020)

NOM DE LA MARE O TUTORA LEGAL: COGNOMS: 

DNI: ADREÇA:

C.P.: LOCALITAT: PROVÍNCIA: TLF.:

4.- Declaració responsable/document que acredite que la persona esportista no rep quantia econòmica alguna com a retribució 
per la seua activitat esportiva, ja siga per part del club al qual pertany o d'entitats patrocinadores.
5.- Certificat d'empadronament (Es comprova d'ofici).

6.- Document que acredite que la persona esportista es troba inclosa en la relació de Persones Esportistes d'Èlit de la 
Comunitat Valenciana en els nivells A, B o Promoció (en cas que es vulga incloure com a criteri de valoració).
7.- Memòria o projecte de les competicions en les quals es participa i per a les que es sol·licita la subvenció i pressupost amb 
el que es compta per a les mateixes.
8.- Fitxa de manteniment de tercers on conste la titularitat del compte bancàri on es vol rebre la subvenció sol·licitada. En els 
casos on les persones beneficiàries siguen menors d'edat s'haurà d'aportar la del pare, mare o tutor, tutora legal del menor.
9.- Per a valorar aspectes acadèmics, s'ha d'aportar certificat acadèmic on conste la nota mitjana del curs anterior ja finalitzat 
en el moment de la convocatòria de la subvenció.

Signatura de la persona representant 
(pare, mare, tutor o tutora legal):

Signat:

 Seleccionar segons corresponga: TEMPORADA 2020/2021 TEMPORADA 2021/2022

Les persones beneficiàries de las subvencions  es COMPROMETEN A:  
  
  
  
  
  
 

Donar publicitat adequada de les subvencions quan les seues obligacions ho permeten als actes i manifestacions esportives per 
al foment i la promoció del municipi (per exemple, 13 i 24 hores esportives) donant a conèixer que l'ajuda concedida és atorgada 
per l'Ajuntament de Cocentaina. 
Participar en el programa especial d'esports de Ràdio Cocentaina.

Donar visibilitat en xarxes socials i compartir la informació de competicions i resultats amb la Regidoria d'Esports.
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SOL·LICITUD D’AJUDA PER A JOVES ESPORTISTES DEL MUNICIPI DE COCENTAINA 
A 
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
NOM: 
COGNOMS: 
DNI:
ADREÇA:
CODI POSTAL:
LOCALITAT: 
PROVÍNCIA:
TLF.:
B 
 En cas que la persona esportista siga menor d'edat 
 DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT LEGAL (                                                                                            )
C 
 DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR
Signat:
2.- Llicència federativa de la temporada en vigor.
NOTIFICACIONS 
Rebre les notificacions electrònicament (necessària la signatura digital). Correu electrònic d'avís:
1.- DNI de la persona esportista. En cas que la persona esportista siga menor d'edat, també s'haurà d'aportar el DNI del pare i de la mare o del tutor/tutora legal de la persona menor d'edat, que signaran la sol·licitud de la subvenció en prova de conformitat de la mateixa.
de
de
Cocentaina,
Signatura de la persona esportista:
TEMPORADES 2020 - 2021 Y 2021 - 2022
NOM DEL PARE O TUTOR LEGAL: 
COGNOMS: 
DNI:
ADREÇA:
C.P.:
LOCALITAT: 
PROVÍNCIA:
TLF.:
3.- Document certificat per la federació autonòmica o federació espanyola corresponent, sobre els resultats obtinguts entre l'1 d'agost de 2020 i 31 de juliol de 2021 en competicions oficials. Per a les disciplines on la temporada coincidisca amb l'any natural, es tindràn en compte els resultats obtinguts durant l'any 2020 (de l'1 de gener de 2020 fins al 31 de desembre de 2020)
NOM DE LA MARE O TUTORA LEGAL: 
COGNOMS: 
DNI:
ADREÇA:
C.P.:
LOCALITAT: 
PROVÍNCIA:
TLF.:
4.- Declaració responsable/document que acredite que la persona esportista no rep quantia econòmica alguna com a retribució per la seua activitat esportiva, ja siga per part del club al qual pertany o d'entitats patrocinadores.
5.- Certificat d'empadronament (Es comprova d'ofici).
6.- Document que acredite que la persona esportista es troba inclosa en la relació de Persones Esportistes d'Èlit de la Comunitat Valenciana en els nivells A, B o Promoció (en cas que es vulga incloure com a criteri de valoració).
7.- Memòria o projecte de les competicions en les quals es participa i per a les que es sol·licita la subvenció i pressupost amb el que es compta per a les mateixes.
8.- Fitxa de manteniment de tercers on conste la titularitat del compte bancàri on es vol rebre la subvenció sol·licitada. En els casos on les persones beneficiàries siguen menors d'edat s'haurà d'aportar la del pare, mare o tutor, tutora legal del menor.
9.- Per a valorar aspectes acadèmics, s'ha d'aportar certificat acadèmic on conste la nota mitjana del curs anterior ja finalitzat en el moment de la convocatòria de la subvenció.
Signatura de la persona representant
(pare, mare, tutor o tutora legal):
Signat:
 Seleccionar segons corresponga:
Les persones beneficiàries de las subvencions  es COMPROMETEN A: 
 
 
 
 
 
 
Donar publicitat adequada de les subvencions quan les seues obligacions ho permeten als actes i manifestacions esportives per al foment i la promoció del municipi (per exemple, 13 i 24 hores esportives) donant a conèixer que l'ajuda concedida és atorgada per l'Ajuntament de Cocentaina. 
Participar en el programa especial d'esports de Ràdio Cocentaina.
Donar visibilitat en xarxes socials i compartir la informació de competicions i resultats amb la Regidoria d'Esports.
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