Federació Catalana Tir amb Arc
Rambla Guipúscoa, 23-25, 2-E -08018 Barcelona -Tel. 93 308 02 65- info@fcta.cat

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER PERCEBRE L’AJUT
SUBVENCIONS A ARQUER
DESPLAÇAMENT INDIVIDUAL PER ASSISTÈNCIA A CAMPIONATS
AJUTS PER PARTICIPACIÓ EN CAMPIONATS D’ESPANYA, O EXEPCIONALMENT TIRADES NACIONALS (A
CRITERI DELS COMITÈS)

En cas de tenir dret a percebre una subvenció, la Federació contactarà directament amb els
arquers/res subvencionats i els indicarà els passos a seguir.
Per a ser beneficiari d’una subvenció s’han d’acomplir els criteris marcats per cada comitè. Per a més informació
contacteu amb el responsable del corresponent comitè.
 Comitè Aire Lliure i Sala: jperez@fcta.cat
 Comitè Tir de Camp: scebrian@fcta.cat
 Comitè Tir de Bosc: erufas@fcta.cat
L’ajut prové de la subvenció anual que el Consell Català de l’Esport (CCE) concedeix a la FCTA, per tal de que puguem
fer-la efectiva, ens heu de fer arribar la documentació següent:
 Factura allotjament on es vegi reflectit el nom del perceptor de l’ajut.
I a més a més:
 Si el desplaçament ha estat en vehicle particular: Tiquet/s de peatge o aparcament (si no es
disposa dels tiquets no es podrà fer efectiu l’import corresponent a quilometratge).
(Important: No són vàlids els tiquets de gasolina, ni els extractes bancaris)
En cas de desplaçament en transport públic: bitllet i comprovant de pagament.
La concessió de la subvenció queda vinculada al compliment d’aquests requeriments, sense els quals no es podrà fer
efectiva.

RECORDEU QUE:
Les subvencions que provenen del Consell Català de l’Esport (CCE); estan supeditades a la presentació de la
documentació corresponent que acrediti l’esmentat desplaçament.
L’import subvencionat depèn del muntant atorgat pel Consell Català de l’Esport, que es distribuirà entre els
arquers/es amb dret a subvenció de l’esmentat campionat.
Fins que no disposem del total de comprovants de desplaçament de tots els arquers/es, i puguem elaborar el llistat
definitiu d’arquers a subvencionar, no podrem comunicar-vos l’import subvencionat.
Recordeu que com sempre, és imprescindible que l’arquer/a guardi el temps que sigui necessari, la documentació
corresponent a la despesa del desplaçament, a fi que quan amb posterioritat al Campionat la FCTA li comuniqui que
té dret a percebre la subvenció disposi de la mateixa.
És imprescindible complir amb els criteris marcats pels comitès i els terminis que indiqui la Federació.

Adjuntem extracte de la GUIA DE JUSTIFICACIONS del CCE (amb caràcter informatiu)

GUIA PER A LA PRESENTACIÓ DE LES JUSTIFICACIONS DE SUBVENCIONS PER A LES FEDERACIONS
ESPORTIVES CATALANES
3. Normativa per als justificants econòmics i aspectes més habituals per a l’aplicació de la legislació
essencial.
3.8.- Despeses de desplaçaments.
Els justificants de desplaçaments hauran d’identificar a la persona que els realitza, l’origen i la destinació, la data
del desplaçament i qualsevol altre dada que permeti relacionar el viatge amb l’objecte de la subvenció.
En el cas de despeses de desplaçaments individuals de persones (dietes, pernoctes etc.), les quantitats màximes
a admetre, a càrrec de la subvenció, seran les fixades pel Reial Decret 214/1999, de 5 de febrer, revisat per
”l’ORDEN EHA/3771/2005, de 2 de diciembre, por la que se revisa la cuantía de los gastos de locomoción y de
las dietas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas” .(BOE 03-12-2005) (referides a l’Estat
espanyol) segons el quadre següent:

La finalitat de les dietes, a càrrec de la subvenció, és ajudar al seu perceptor per assolir les despeses
d’alimentació i/o estada amb motiu de l’activitat objecte de la subvenció, en cap cas persegueixen finalitats
retributives o compensatòries.
Els temps mínims per generar la dieta sencera o la mitja dieta estan detallats en el document normalitzat ASS3.
El concepte de desplaçaments i pernocta s’entén en el cas de fer-se en un municipi diferent al del treball
habitual o residència del perceptor. En aquestes indemnitzacions de desplaçaments es farà constar, a més de
les dades completes (nom, cognoms i NIF) del perceptor, el motiu del desplaçament, dies concrets amb data, dia
per dia i no de forma acumulada, itinerari, i quilòmetres de tal forma que sigui possible verificar la despesa amb
claredat. Únicament seran elegibles en el cas d’utilitzar el model normalitzat. Si s’utilitza el vehicle propi cal
omplir la casella de “matrícula” que hi figura a l’imprès ASS3.
Si l’import de la factura de l’hotel supera 53,34 € /dia (serveis de pernocta), la quantitat elegible, a efectes de
justificar la subvenció, serà aquesta i no la acreditada; si fos inferior, la que resulti de la factura. Les operacions
de càlcul abans esmentades les farà el perceptor de la subvenció al presentar el compte justificatiu amb un full
adjunt a la factura.
En el cas de desplaçaments fora de l’Estat espanyol, la indemnització és de 91,35 € / dia, amb pernocta, i 26,67
€/dia sense pernocta.
La percepció de les despeses de quilometratges no és compatible amb el reintegrament de les despeses de
benzina i combustibles, és a dir, si es genera el pagament per quilometratges en vehicle propi (0,19 euros x Km.)
aquest resultarà incompatible amb la presentació de despeses de combustible. En cas que es tracti d’un vehicle
de lloguer, sí que es podran presentar acompanyades de l’informe explicatiu corresponent.
Per acreditar els bitllets del desplaçaments (en classe no superior a la turista) d’avió, tren, vaixell, autobús o
altres mitjans de transport de línia regular, cal presentar la factura i rebut de l’agència de viatges amb el detall
dels serveis contractats i nom dels passatgers. Són elegibles els denominats “bitllets electrònics” que compleixin
la regulació anteriorment detallada i no són elegibles els correus electrònics , identificadors, reserves, o similars.
Per acreditar aquestes despeses s’utilitzarà exclusivament l’imprès normalitzat (Model ASS3) amb totes les
caselles complimentades.

