
C DOCUMENTACIÓ QUE NO S'ADJUNTA: De la documentació següent, no s'aporta la marcada 
amb una “X”, per haver-se aportat a l'Ajuntament amb anterioritat, amb motiu de l'expedient 

(ex. Subv. Esportives temporada                            ),  
declarant que continuen vigents les dades que figuren en dit expedient.

1.- Certifica que acredite la inscripció del club o entitat esportiva en el Registre d'Entitats Esportives de la 
Generalitat Valenciana, o bé en la Federació corresponent a l'esport que es tracte, indicant la data d'inscripció 
o en el seu defecte, de la sol·licitud d'inscripció. En cas de tractar-se d'una entitat la inscripció de la qual no 
siga procedent, s’aportarà certificat del Secretari de l’Entitat acreditant dita situació. 

2.-Certificat del secretari del club o entitat esportiva en que s'expresse que es tracta d'una associació la 
finalitat de la qual no perseguix el lucre.

3.-Fotocòpia del C.I.F. de l'Associació i fotocòpia del D.N.I. del seu president o representant, així com 
acreditació de la vigència del seu càrrec amb certificat del secretari. 

4.- Fitxa de manteniment de tercers en la que conste la titularitat del compte bancari on es vol rebre la 
subvenció sol·licitada, segons el model adjunt.  

D'ESPORTS DE COCENTAINA PER A LA TEMPORADA 2021/2022 (FULL 2) 
A DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT

NOM: COGNOMS: DNI:

DIRECCIÓ: CODI POSTAL:

LOCALITAT: PROVÍNCIA: TLF.:

B DADES DE L'ENTITAT

DENOMINACIÓ: CIF:

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

SOL·LICITUD D'AJUDA ECONÒMICA A LES ENTITATS ESPORTIVES INSCRITES AL CONSELL LOCAL 

Signat: dedeCocentaina,

Signatura:



Despeses en llicències federatives, en 
inscripcions, i despeses en mutualitats, per al 
desenvolupament de les competicions i activitats 
oficials en les quals participe el club o entitat 
esportiva.

  IMPORT TOTAL:

Despeses en llicències arbitratges, que es 
generen de la participació en competicions i 
activitats oficials en la qual participe el club o 
entitat esportiva.

  IMPORT TOTAL:

Desplaçaments, que tindran en compte com el 
total dels kilòmetres que realitza el club o entitat 
esportiva, amb motiu dels encontres i 
participacions en les competicions i activitats 
oficials en les quals estan inscrits, i que s'ha 
participat en elles.  KMS TOTALS (ANADA I TORNADA):

Esport base (entenent-se per base, a menors de 
18 anys l'any en que finalitza la temporada, i 
justificant el número total mitjançant presentació 
de llistats federats, acreditació d'inscripció en 
Jocs Esportius de Conselleria, o mutualitats, 
necessàries per a la compteció o el 
desenvolupament de l'activitat).   TOTAL MENORS DE 18 ANYS:

Àmbit geogràfic de les competicions i activitats 
oficials en les quals participa el club o entitat 
esportiva.
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