Circular: 17/18
Barcelona, 5 de novembre de 2018.

Benvolguts/des amics/gues,

Un cop finalitzada la temporada 2018 de aquatló us informem dels clubs que han obtingut ajuts
per la posició obtinguda en les respectives lligues. Tant mateix , les subvencions es tindran que
realitzar seguint en el establert en l’actual marc legal vigent de les resolucions PRE/ 166/ 2012 ,
de 6 de febrer i PRE/ 298 /2012, de 21 de febrer, ( DOGC nº 6065 de 13/02/12 i nº 6076 de
28/02/12 ), els ajuts tenen que complir el que es disposa a la guia per a la presentació de les
justificacions de subvencions, del següent apartat:
4.1.2.8. Els ajuts del Programa A6, que atorguin les federacions esportives o unions esportives de
clubs i associacions hauran de ser sempre en forma de material esportiu fungible de cada disciplina
i el seu import no podrà ser inferior als 100 € ni superior a 2.000 € per entitat esportiva afiliada o
adherida a la federació, que s’acreditarà mitjançant la factura i rebut a nom de la federació i el rebut
de cada club conforme li ha estat lliurat el material.

Això implica que la federació no podrà abonar l’ajut per una transferència directa de diners als
beneficiaris, sinó que tindrà que abonar per transferència bancària al proveïdor, la factura del
material esportiu que el beneficiari haguí sol·licitat per el import de la subvenció obtinguda.
Aquesta factura tindrà que anar a nom de la federació amb les seves dades fiscals, amb un
número de compte corrent del proveïdor per fer l’abonament i una carta de l’entitat beneficiaria
signada pel president i secretari on s’expressi que s’ha rebut el material. IMPORTANT: es te que
fer una factura individualitzada per cada subvenció obtinguda.
Per facilitar al màxim els pagaments, els clubs beneficiaris ja podeu sol·licitar les factures
corresponents amb les següents dades fiscals:
FEDERACIÓ CATALANA DE TRIATLÓ
Rbl. Guipúscoa, 23 2-D
08018 Barcelona
NIF: G 62133004

Rambla Guipúscoa, 23-25 2-D 08018 Barcelona Telèfon 93.307.93.32 - Fax 93.307.93.35
Web: www.triatlo.org NIF: G-62133004
cir1618sublligaaquatlo

El pagament de la factura es farà de forma immediata al rebre aquesta a la federació i s’estableix
un termini màxim de presentació fins el 15 de desembre de 2018 . En cas de no fer ús de la
subvenció dins del termini establert aquesta es perd definitivament.
IMPORT DELS AJUTS PER POSICIÓ OBTINGUDA.
Posició

Import

Primera:
Segona:
Tercera:

900,00 €
600,00 €
375,00 €

CLUBS BENEFICIARIS
Duatló de Muntanya
Posició

MASCULÍ

1
2
3

FASTTRIATLÓN- C.N. MONTJUIC
PRAT TRIATLÓ 1994
CLUB NATACIÓ SITGES

FEMENÍ
PRAT TRIATLÓ 1994
FASTTRIATLÓN- C.N. MONTJUIC
CLUB ESPORTIU Z5

ASCENS I DESCENS DE CATEGORIA MASCULINA
Ascens a Divisió d’Honor: CLUB ESPORT ESPORTIU Z5 - CLUB TRIATLO SABADELL CLUB NATACIÓ RUBÍ – TRI9 + EL MASNOU – OPTIMS CLUB TRIATLÓ
Descens a Primera Divisió: CENTRE NATACIÓ MATARÓ – C.N. REUS PLOMS
Ascens a Primera Divisió: Tots els Clubs de Segona Divisió ja que no s’arriba al màxim de 30
clubs.

Seguint els criteris de subvencions per la temporada 2018, per la temporada 2019 tindran la
renovació de la llicencia única gratuïta, els següents clubs i esportistes ( aquesta subvenció no es
acumulativa ):
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CLUBS GUANYADORS DE LA COPA CATALANA:
-

PRAT TRIATLÓ 1994 ( HOMES I DONES )

ESPORTISTES GUANYADORS DE LA COPA CATALANA:
CADETS
Marc Doniga Martínez i Paula Mallado Dieguez
JUNIOR
Pol Clemente Gonzalez i Gemma Díaz Ruiz
SUB23
Pau Arenas Pujol i Laura Fabregas Cuadras
VETERANS I
Francesc X. Pí Heredia i Belen Hidalgo Valls
VETERANS II
Julio Cesar Cervantes Blazquez i Assumpta Castelltor Amoros
VETERANS III
Carles Mates José i Montse Cuevas Castillo
ABSOLUTS
Rafael Llamas Urbano i Carmen Maria Rodríguez Gómez.

Moltes felicitats a tots.

Atentament,

Secretari general FCTRI
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