
 

 

 

SOL·LICITUD D’AJUDA PER A ESPORTISTES FEDERATS -2022 

 

DADES DE L’ESPORTISTA: 

NOM I COGNOMS: NIF: 
 

ADREÇA:  

TELÈFON/S ADREÇA ELECTRÒNICA: 
 

 

DADES DEL SOL·LICITANT (en cas de representació): 

NOM I COGNOMS: NIF: 
 

ADREÇA:  

TELÈFON/S ADREÇA ELECTRÒNICA: 
 

 

EXPOSA:  

• Que pretén sol·licitar una ajuda a l’Ajuntament de Campanet per la següent 

activitat federada: 

___________________________________________________________ 

• Que sol·licita l’ajuda per a les següents anualitats (marcar l’anualitat o anualitats 

corresponents): 

o 2022 

• Que acredita complir tot els requisits publicats a les bases per a la concessió de 

beques per a la pràctica d’esport de competició de l’Ajuntament de Campanet i 

autoritza a l’Ajuntament a fer les comprovacions oportunes. 

• Que adjunta la següent documentació (marcar els documents presentats)  

o Fotocòpia del DNI/NIF. 

o Certificat d’empadronament. 

o Document oficial expedit pel club en el quan consti la participació activa 

a l’esport en qüestió per cada una de les anualitats. 

o Declaració jurada que no rep cap ajuda pública o privada pel mateix 

concepte (si res qualque tipus d’ajuda s’ha d’indicar l’organisme i la 

quantitat) per cada una de les anualitats. 



o Document oficial expedit pel club en el qual consti que l’esportista no rep 

cap compensació econòmica per part del club o si la rep ha d’especificar 

la quantitat per cada una de les anualitats.  

o Full d’Autobarem de cada una de les anualitats per les qual es sol·licita 

l’ajuda. 

 

SOL·LICITA:  

Que em sigui atorgada la corresponent ajuda. 

 

Campanet, ___ de ________________ del ___________ 

 

Signatura  



 

 

FULL D’AUTOBAREM DE CADA UNA DE LES ANUALITATS PER LES QUALS ES SOL·LICITA L’AJUDA D’ESPORTISTES FEDERATS (Annex 1)  

DADES DE L’ESPORTISTA: 

NOM I COGNOMS: NIF: 
 

Assenyala de cada anualitat l’opció correcta de cada una de les categories a baremar: 

ANY SOL·LICITAT 2022 

A)Nivell i categoria a la qual participa l’esportista: Internacional (4)  

Estatal (3)  

Autonòmic (2)  

Mallorca (1)  

Especificar les categories que hi ha a l’esport que practica i indicar la categoria en què practica: 
 

 

B) Transport necessari per al desplaçament: No necessita acompanyament – 
vehicle propi (1) 

 

Necessita d’acompanyants (2)  

C) Distància des de Campanet fins al lloc on es practica l’esport (anada i tornada): Menys de 20 km (1)  

Més de 20 km (2)  

D) Dies d’entrenament, partit o competició: Menys de 4 dies a la setmana (1)  

Més de 4 dies a la setmana (2)  

Campanet, _____ de __________ del 2022          Signatura 


