
 
 
 
 
 

 
C/Vilamarí, 28 baixos 1a 

08015 Barcelona 
Tel. 93 302 34 84   FAX 93 301 65 96 

CIF- Q-5855024-E 

e-mail- fcbaboxa@gmail.com 

 

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA DE BOXA AMATEUR 
 

NOM       COGNOMS       

DNI / NIE       DATA DE NAIXEMENT       

LLOC DE NAIXEMENT       NACIONALITAT       

SEXE:  masculí   femení PES       kg 

CATEGORIA: 

 infantil (menor de 15 anys)   júnior (15-16 anys)   jove (17-18 anys)   sènior (major de 19 anys) 

DOMICILI via, número, escala, pis i porta 

CODI POSTAL       MUNICIPI       

TELF DE CONTACTE       EMAIL       

PERTANYENT AL CLUB DE BOXA       

SOL·LICITO LA LLICÈNCIA PER A: 

 només entrenament 

 entrenament i competició 
 dels 15 als 35 anys (debutants) i fins els 40 anys (competidors amb llicència anterior) 

 entrenament i exhibició 
 fins als 15 anys 

DECLARO QUE: 

 sóc major d’edat 

 sóc menor d’edat (i adjunto autorització del pare / mare / tutor per a la sol·licitud de llicència) 

 

 

 
Signatura de l’esportista Signatura de l’entrenador 

 
A _________________, ___ de __________ de ______ 

 
Documentació que cal adjuntar: 
- Quatre fotos de carnet 
- Reconeixement mèdic de capacitació per a la pràctica de la boxa (obligatori competidors) 
- Fotocòpia del DNI oNIE 
- Llicència antiga (en cas de renovació) 
- Autorització paterna (en cas de ser l’esportista menor d’edat) 
- Fotocòpia de la targeta sanitària CatSalut (en cas de ser menor de 16 anys) 
- Original i còpia de l’ingrés de la quota Federativa (25€ fins als 16 anys i 40€ pels majors de 16 anys) al compte 

bancari de la Federació (La Caixa): ES65 2100 0941 26 0200053741 o pagament en efectiu. 

Nota: LA SIGNATURA DE LA PRESENT SOL·LICITUD CERTIFICA: 
La lectura, coneixement, conformitat i acceptació de totes les clàusules de l’assegurança esportiva obligatòria que 

adquireix l’esportista en federar-se. I certifica que l’esportista mai ha sigut boxejador professional. Així com es dóna 
el consentiment de l’afectat en el tractament de les dades de caràcter personal (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 

desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal). 

 


