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RESUM FUNCIONAMENT de l’ajut
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

La FCE estableix un pressupost global d’ajut en competicions.
L’ajut és per reemborsament*
La FCE publica els requisits d’accés i les bases per la distribució de l’ajut internacional.
La FCE publicarà el llistat de persones que poden optar als ajuts.
Cal presentar el document acreditatiu de resultats amb totes les dades.
La FCE informarà als interessats la quantitat a percebre.
Cal presentar tota la documentació justificativa a l’atenció de Miriam Freixes. (avançar-la
per correu electrònic a fce@esgrima.cat i enviar per correu postal els documents originals
a la FCE)
Una vegada revisat i confirmat que tot es correcte, es procedirà al ingrés al compte
corrent indicat al document acreditatiu de resultats.
Els justificants sobrants, si n’hi ha, podran ser recollits a la FCE.

*Es donarà l’ajut sempre que els justificants siguin correctes, sinó només es reemborsarà el que estigui
ben justificat (es recomana portar el màxim nombre de justificants per així poder arribar amb seguretat
al atorgat).

Per qualsevol dubte referent a la justificació, contactar amb Miriam Freixes (fce@esgrima.cat)

COM I QUAN Presentar-ho
Com:
1.

Per a tots els viatges, cal presentar adjunt el full de resum de desplaçament.

2. Cada viatge per separat amb els seus justificants.
3. En cas de viatges en grup, es poden presentar diversos justificants per un grup de
persones en cas de que el viatge sigui conjunt entre diversos esportistes FCE (cal
especificar-ho en el full de resum).
4. Calen els originals de tots els documents justificatiu (els documents escanejats, només
serveixen per valorar si son vàlids, una vegada confirmat, cal presentar el document
original)
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quan:
Opció A: Presentar-ho durant la temporada, a mida que es van fent els desplaçaments, així els
podem anar validant i confirmant si son vàlids. Es pot presentar original o via e-mail (còpia
escanejada).

Opció B: Presentar-los tots conjuntament al finalitzar tots els desplaçaments de la temporada.

Data límit per presentar documentació original (no còpies) en qualsevol de les dues opcions:
16 de setembre de 2018
(passada aquesta data no s’acceptarà documentació).

L’ajut a reemborsar mai podrà ser superior al total de justificants vàlids. En cas de no disposar
de suficients justificants vàlids, només es reemborsarà el que estigui ben justificat.

JUSTIFICANTS VÀLIDS
Per poder obtenir les ajudes per competicions internacionals és necessari i, imprescindible,
presentar els justificants de les despeses de forma vàlida.
La FCE ha de justificar totes aquestes despeses a la Secretaria General de l’Esport i per tant la
documentació justificativa ha de complir amb el que ells estableixen.

Despeses d’hotels, avions, tren llarga distància, etc.
Els rebuts i les factures presentats com a comprovants per justificar han de reunir tots els
requisits fiscals que estableix la normativa vigent aplicable. Totes les despeses s’acreditaran
amb factures o tiquets de caixa i acreditació del pagament. No seran elegibles factures
proforma, reserves, albarans, etc.
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Canvi important respecte temporades anteriors: Les factures ja NO han d’anar a nom de la
FCE, sinó que:

•

Factures a nom de l’esportista.

Totes les factures han de contenir com a mínim:
- Número de factura
- Dades del registre mercantil de l’expedidor.
- Nom i cognoms de l’esportista (o del pare/mare/tutor en cas de menors d’edat).
- NIF i domicili de l’expedidor i de l’esportista.
- Descripció detallada amb els serveis concrets, preus unitaris, etc... i import total.
- Base imposable.
- Tipus tributari i quota repercutible.
- Lloc i data d’emissió.

•

Aportar el comprovant de pagament

A totes les factures caldrà adjuntar el seu comprovant de pagament, que pot ser:
a. Si el pagament es fa per compte corrent cal imprimir el comprovant del banc on figuri
l’import i el nom de l’empresa a la qual se li ha realitzat el pagament.
* També es pot presentar l’extracte bancari del compte on figuri totes les dades.
b. Si es fa en efectiu, cal algun rebut, conforme està pagat.
c. De vegades en la pròpia factura ja demostra que està pagat, ja perquè posi que esta
pagada clarament o bé apareix la totalitat a pagar, totalitat pagada i totalitat pendent.
Exemple:
Total factura: 150€
Total pagat: 150€
Pendent de pagament: 0€
En aquest cas ja és vàlid com a comprovant de pagament.

Nota: Som conscients que aquesta documentació no us la hem fet arribar fins a mitjans de
desembre i molts de vosaltres porteu un parell de mesos competint. Pels viatges que
hagueu fet abans d’aquestes dates, aporteu la documentació seguint les indicacions que
donàvem per temporades anteriors, amb factures a nom de la FCE, no patiu, intentarem
adaptar-nos i per els propers justificants ja cal seguir les indicacions d’aquest document.

Despeses d’inscripcions a competicions
Ha de ser un rebut on aparegui:
• Dades de la competició que és (data, tipus, arma, etc.),
• Import
• Quantitat de persones en cas de ser diversos
• Segell de l’organitzador (molt important).
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Desplaçaments en cotxe:
•

Agafar sempre tiquets de peatges i benzines. Son molt útils i es faran dietes de
quilometratge.

Per qualsevol dubte sobre la justificació dels ajuts en competició internacional no dubteu en
posar-vos en contacte amb Miriam Freixes al correu següent: fce@esgrima.cat

