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1. PRESENTACIÓ

El Projecte FER (Foment d’Esportistes amb Reptes) és un programa que premia l’esforç i 
reconeix el talent dels esportistes de la Comunitat Valenciana.

És una iniciativa de capital totalment privat promoguda per Juan Roig a través de la Fundació 
Trinidad Alfonso, una fundació sense ànim de lucre que naix amb la missió d’impulsar accions 
socials que satisfacen el màxim de beneficiaris, utilitzant l’esport com a exemple i com a forma 
d’irradiar el model i els valors de la Cultura de l’Esforç.

El Projecte FER té com a objectiu contribuir al fet que els esportistes de la Comunitat 
Valenciana aconseguisquen els millors resultats possibles en les grans competicions nacionals 
i internacionals.

El programa no deixa fora esportistes que no siguen valencians, sinó que també està dirigit 
a aquells que, encara que no hagen nascut a la Comunitat Valenciana, estiguen empadronats 
actualment en esta i acrediten haver viscut a la Comunitat durant un nombre determinat d’anys.

 
2. OBJECTE

L’objecte de les presents Bases és regular la concessió de les beques atorgades per la Fundació 
Trinidad Alfonso per mitjà del Projecte FER durant el període comprés entre l’1 de gener de 
2020 i el 31 de desembre de 2020.

 
3. DESTINATARIS DE LES BEQUES

Els destinataris de les beques són aquells esportistes que competisquen en proves i modalitats 
que formen part del calendari dels pròxims Jocs Olímpics i Paralímpics.

 
4. ÒRGANS COMPETENTS PER A LA GESTIÓ I ADJUDICACIÓ DE LES BEQUES

L’òrgan competent per a l’adjudicació de les beques estarà integrat per una Comissió Tècnica 
Avaluadora, que resoldrà, en única instància, totes les sol·licituds rebudes.

La llista de membres que compondran la Comissió Tècnica Avaluadora serà publicada en la 
web del Projecte FER (http://www.proyectofer.es/va/) durant el mes de desembre de 2019.

5. REQUISITS QUE HAN DE REUNIR ELS ESPORTISTES ASPIRANTS A LES BEQUES FER 2020  

1. Posseir la nacionalitat espanyola i poder representar Espanya en les competicions 
internacionals.
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2. Haver nascut a la Comunitat Valenciana o haver nascut fora de la Comunitat Valenciana, 
però estar empadronat actualment en esta i acreditar haver viscut a la Comunitat els 
últims 10 anys (7 anys en el cas de la categoria Viver).

3. Practicar una prova que forme part del programa oficial dels pròxims jocs olímpics o 
paralímpics.

4. Estar en actiu i posseir llicència federativa en vigor.

5. Tindre com a objectiu esportiu la participació en els Jocs Olímpics de Tòquio 2020 
(principalment, en la categoria Elit)

6. Destacar pels valors, l’esforç i la superació.

7. Tindre objectius acadèmics i/o professionals.

8. Mantindre el compromís de continuar amb l’entrenament i l’activitat esportiva d’alt 
nivell durant l’any 2020.

9. No estar sancionats amb caràcter ferm en via administrativa per infracció en matèria de 
dopatge, i han de complir la llei antidopatge vigent.

10. No estar sancionat amb caràcter ferm en via disciplinària o administrativa per infracció 
greu o molt greu en matèria de disciplina esportiva.

11. Comprometre’s amb l’Esport net i complir els punts següents:

• Participar en l’esport netament, respectar els valors de l’esport i competir en 
igualtat de condicions.

• Acceptar la importància de la seua responsabilitat com a model social, promoure i 
defensar l’esperit esportiu.

• Respectar els rivals, competir amb honestedat i acatar les normes en tot moment.

• Defensar els valors de l’esport i el joc net, rebutjar el dopatge i difondre estes 
mateixes actituds entre la resta d’esportistes i entrenadors, i també entre els 
metges esportius i el personal de suport.

• Conéixer la legislació i la normativa antidopatge, i transmetre este coneixement 
als pares o tutors, als aficionats, a la resta d’esportistes i als menors. 

• Protegir la salut, rebutjant i denunciant l’ús de substàncies i mètodes prohibits, i 
contribuint a l’erradicació del dopatge.
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12. Els rendiments econòmics nets derivats de la pràctica de la seua especialitat esportiva 
(rebuts a través del seu club o federació) no han de superar els 37.800 euros anuals 
(3 vegades el salari mínim interprofessional actual). Dins d’esta quantitat no s’inclouen 
les quantitats derivades de patrocinis o de premis per guanyar competicions. 

13. Estar al corrent de les seues obligacions amb l’Agència Tributària.

6. TIPUS DE BEQUES

S’establixen tres tipus de beques, segons es tracte d’esportistes d’alt nivell (Elit), amb opcions 
de fer el salt a l’alt nivell (Promeses) o amb expectatives de futur (Viver).

L’ajuda es concedirà a l’esportista individualment, amb independència que practique l’esport 
individualment o com a membre d’un equip o conjunt.

Es considera que un esportista és membre d’un equip o conjunt si, en la seua prova de 
referència, forma part d’un equip o conjunt integrat per tres o més components. Si en la 
disputa de la seua prova l’esportista forma part d’una parella, és inclòs en la categoria 
individual.

La quantia econòmica per als esportistes d’equips o conjunts serà un 20 % inferior a 
l’assignada als esportistes individuals.

Per a la concessió d’estes beques, es tindran en compte els resultats esportius de 2019 i 
s’atendran els requisits següents:

6.1.  Esportistes individuals

ELIT: Ser major d’edat i haver complit, com a mínim, un dels requisits següents durant 2019:

• Classificar-se entre els 8 primers del Campionat d’Europa en categoria absoluta, 
considerant una participació mínima de 16 esportistes. Si el cens de participació és 
inferior a 16 competidors, el sol·licitant haurà d’acreditar posició dins de la primera 
meitat de la classificació final.

• Classificar-se entre els 12 primers del Campionat del Món en categoria absoluta, 
considerant una participació mínima de 20 esportistes. Si el cens de participació és 
inferior a 20 competidors, el sol·licitant haurà d’acreditar posició dins del 60 % inicial de 
la classificació final.

• Haver aconseguit la classificació per als Jocs Olímpics o Paralímpics de 2020.
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*En aquells esports en què les competicions es duguen a terme des del principi amb 
encreuaments o eliminatòries directes, la classificació entre els 8 primers en un Europeu 
absolut, o entre els 12 primers en un Campionat del Món absolut, només tindrà validesa si s’ha 
aconseguit després de superar, com a mínim, dos encreuaments o eliminatòries directes (no 
es computaran com a victòries les rondes en les quals l’esportista en qüestió quede exempt). 

PROMESES: Haver nascut a partir de l’1 de gener de 1994 i haver complit, com a mí-
nim, un dels requisits següents durant l’any 2019:

• Quedar classificat entre els 16 primers del Campionat d’Europa o entre els 24 primers del 
Campionat del Món, en ambdós casos en categoria absoluta. Si la participació és inferior 
a 16 competidors en un Campionat d’Europa absolut, o és inferior a 24 competidors en 
un Campionat del Món absolut, el sol·licitant ha de tindre per davall de la plaça ocupada 
en la classificació final un mínim de dos competidors o rivals.

• Quedar classificat entre els 8 primers del Campionat d’Europa o entre els 12 primers 
del Campionat del Món, en ambdós casos en competicions d’edats compreses entre els 
18 i els 23 anys, ambdós incloses. No obstant això, si un esportista menor de 18 anys 
aconseguix els resultats exigits en les competicions descrites, també podrà accedir a 
esta categoria. Si el cens de participació és inferior a 8 competidors en un Campionat 
d’Europa de les esmentades categories d’edat, o és inferior a 16 competidors en un 
Campionat del Món d’estes categories d’edat, el sol·licitant ha de tindre per davall de la 
plaça ocupada en la classificació final un mínim de dos competidors o rivals.

*En aquells esports en què les competicions es duguen a terme des del principi amb 
encreuaments o eliminatòries directes, la classificació entre els 16 primers en un Europeu 
absolut, entre els 24 primers en un Campionat del Món absolut, entre els 8 primers en un 
Europeu per a edats dels 18 als 23 anys, o entre els 12 primers en un Mundial per a edats 
entre els 18 i els 23 anys, només tindrà validesa si s’ha aconseguit després de superar, com a 
mínim, un encreuament o eliminatòria directa (no es computaran com a victòries les rondes en 
les quals l’esportista en qüestió quede exempt). 

VIVER: Haver nascut entre l’1 de gener de 1999 i el 31 de desembre de 2005 i haver 
complit, com a mínim, un dels requisits següents durant l’any 2019:

• Ser campions d’Espanya de la seua especialitat en la seua categoria d’edat. Si no hi ha 
Campionat Nacional de la seua categoria d’edat, es valorarà la competició del mateix 
rang validada per la federació corresponent.
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• Quedar classificat entre els 8 primers del Campionat d’Europa o entre els 12 primers del 
Campionat del Món, en ambdós casos en competicions d’edats compreses entre els 14 i 
els 17 anys, ambdós incloses. Si el cens de participació és inferior a 8 competidors en un 
Campionat d’Europa de les esmentades categories d’edat, o és inferior a 12 competidors 
en un Campionat del Món de d’estes categories d’edat, el sol·licitant ha de tindre per 
davall de la plaça ocupada en la classificació final un mínim de dos competidors o rivals.

• Haver format part de la convocatòria oficial per a un Campionat d’Europa o del Món en 
categoria absoluta.

VIVER +: Haver nascut entre l’1 de gener de 1999 i el 31 de desembre de 2005 i haver 
complit durant 2019, com a mínim, dos dels tres requisits establits en els punts A, B o C de la 
categoria Viver. A més, si el sol·licitant acredita resultats tant en el Campionat d’Europa (huit 
primers) com en el Campionat del Món (12 primers) per a edats compreses entre els 14 i els 
17 anys, ambdós incloses, també serà considerat com a Viver +

6.2.  Esportistes per equips

Es considera esportista per equips si, en la seua prova de referència, forma part d’un equip o 
conjunt format per tres o més components. Els participants en proves de relleus seran inclosos 
en la categoria per equips.

ELIT: Ser major d’edat i haver complit, com a mínim, un dels requisits següents durant 2019:

• Ser convocat per a participar amb la selecció espanyola de la seua especialitat en la fase 
final del Campionat d’Europa absolut i aconseguir amb la selecció una de les tres primeres 
places d’esta competició, o ser convocat amb la selecció espanyola de la seua especialitat 
per a la fase final del Campionat del Món absolut i aconseguir amb esta selecció una de les 
sis primeres places d’esta competició.

PROMESES: Haver nascut a partir de l’1 de gener de 1994 i haver complit, com a mínim, 
un dels requisits següents durant l’any 2019:

•  Ser convocat per a participar amb la selecció espanyola de la seua especialitat en la fase 
final del Campionat d’Europa absolut i aconseguir amb la selecció una de les sis primeres 
places d’esta competició, o ser convocat amb la selecció espanyola de la seua especialitat 
per a la fase final del Campionat del Món absolut i aconseguir amb esta selecció una de les 
12 primeres places d’esta competició. 
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• Ser convocat per a participar amb la selecció espanyola de la seua especialitat en 
competicions internacionals de categories per a esportistes amb edats compreses entre els 
18 i els 23 anys, ambdós incloses, i aconseguir amb esta selecció una de les tres primeres 
places en el Campionat d’Europa, o una de les sis primeres places en el Campionat del Món. 
No obstant això, si un esportista menor de 18 anys aconseguix els resultats exigits en les 
competicions descrites, també podrà accedir a esta categoria. 

VIVER: Haver nascut entre l’1 de gener de 2002 i el 31 de desembre de 2005, i haver 
complit el requisit següent durant 2019:

• Ser convocat per a participar amb la selecció espanyola de la seua especialitat en 
competicions internacionals de categories per a esportistes amb edats compreses entre els 
14 i els 17 anys, ambdós incloses, i aconseguir amb esta selecció una de les tres primeres 
places en el Campionat d’Europa, o una de les sis primeres places en el Campionat del Món.

Aquells esportistes pertanyents a les categories Promeses i Viver del Projecte FER 2019 
que complisquen les condicions d’edat d’ambdós categories, però no hagen aconseguit els 
resultats esportius descrits anteriorment, podran continuar en el Projecte durant un any amb 
unes condicions especials. Este cas s’anomenarà “Règim d’espera” i només es podran acollir a 
este durant 1 any.

*Si un esportista que presenta dins del termini i en la forma adequada la sol·licitud per 
a formar part del FER 2020 no ha aconseguit els resultats exigits per a incorporar-se i, 
en conseqüència, és descartat inicialment, accedirà a l’equip FER si durant l’any 2020 
aconseguix la classificació per als Jocs Olímpics o Paralímpics de Tòquio 2020. En este 
cas, passarà a formar part de la categoria Elit.

 
7. NOMBRE DE BEQUES

• El nombre de beques que es concediran en la convocatòria de 2020 dependrà del nivell 
i el compliment per part dels sol·licitants dels requisits exposats en la clàusula sisena. 
Per a la categoria de Viver (inclòs Viver +) es fixa un límit màxim de 60 components.

• En cas que hi haja un empat de valoració per a la concessió d’una ajuda en la categoria 
Viver (inclòs Viver +), esta es concedirà aplicant el criteri 5.6 de les presents Bases 
(destacar pels valors, esforç i superació) i els resultats internacionals dels esportistes.

• En el cas que algun dels esportistes seleccionats en la categoria Viver renuncie a la beca, 
l’ajuda s’assignarà a algun dels esportistes descartats inicialment. Per a aconseguir-ho, 
es respectarà la llista que elabore la Comissió Tècnica Avaluadora.
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8. FORMA I LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

Per a optar a l’ajuda, l’interessat haurà d’emplenar i adjuntar la documentació enumerada a 
continuació, i remetre-la a través del formulari de sol·licitud allotjat en la web del Projecte 
FER/Convocatòria (www.proyectofer.es/convocatoria)

Per a facilitar la recepció, el registre i l’anàlisi de la seua sol·licitud, serà imprescindible que 
presente la documentació segons l’ordre que apareix a continuació.

• Document 1. Fotocòpia del DNI o passaport.

• Document 2. Còpia simple de la llicència esportiva emesa o tramitada per la federació 
corresponent.

• Document 3. Certificació dels mèrits i resultats esportius obtinguts l’any 2019 per part 
de la federació corresponent.

• Document 4. Núm. IBAN del compte al qual es farà l’ingrés de l’ajuda. És necessari 
aportar un document bancari (rebut, imatge de la llibreta d’estalvi, certificat, etc.) en el 
qual conste que l’esportista o el seu tutor legal és el titular del compte.

• Document 5. Certificat d’estar al corrent de les seues obligacions amb l’Agència 
Tributària (només per a categories “Elit” i “Promeses”).

• Document 6. Per als nascuts fora de la Comunitat Valenciana, certificat d’empadronament 
que acredite que viu a la Comunitat des de 2009 (2012 per a la categoria Viver).

Addicionalment, la Fundació Trinidad Alfonso podrà exigir altres documents o aclariments que 
considere necessaris per a la concessió de les ajudes.

9. TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I ESMENA DE DEFECTES

1. El termini per a presentar les sol·licituds s’iniciarà el dilluns 4 de novembre de 2019 i es 
tancarà el divendres 13 de desembre de 2019 a les 17:00 hores.

2. La Fundació Trinidad Alfonso, una vegada rebudes les sol·licituds i la documentació 
exigida (enumerada en la clàusula anterior), obrirà un expedient individualitzat per 
cada sol·licitud rebuda, que serà analitzat per la direcció esportiva del Projecte FER.

Una vegada feta la primera selecció, la Fundació Trinidad Alfonso remetrà els expedients 
seleccionats a la Comissió Tècnica Avaluadora perquè els avalue, d’acord amb els criteris 
aprovats en les presents Bases.

Els membres de la Comissió Tècnica Avaluadora podran sol·licitar en qualsevol moment 
còpia dels expedients no seleccionats.
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3. En el cas que, analitzada la sol·licitud i la resta de la documentació presentada, 
s’observe que hi ha defectes, o que la documentació és incompleta, es comunicarà a la 
persona o entitat sol·licitant esta circumstància i es concedirà un termini de deu dies 
naturals (a partir de la data de comunicació a l’esportista) perquè ho puga esmenar. Si 
transcorreguts 10 dies no s’han resolt estos defectes, la sol·licitud serà desestimada.

4. En cas que el sol·licitant siga menor d’edat, hauran de ser els pares o tutors del menor 
els qui actuen en tot moment com a interlocutors amb la Fundació Trinidad Alfonso.

10. CRITERIS DE VALORACIÓ I QUANTIFICACIÓ DE LES BEQUES

1. La Comissió Tècnica Avaluadora resoldrà la concessió de les beques als esportistes 
tenint en consideració els mèrits esportius acreditats per les respectives federacions, 
així com les seues característiques personals.

2. Les quanties de les beques seran les següents: 

- Elit: 18.000 € per ajuda. 
- Promeses: 7.500 € per ajuda. 
- Viver +: 3.000 € per ajuda. 
- Viver: 2.000 € per ajuda.

3. Els esportistes seleccionats per la Comissió Avaluadora tenint en compte el punt 11.3 
de les presents Bases, i aquells de la categoria Promeses i Viver inclosos en Règim 
d’espera (punt 6), rebran el 50 % de l’import assignat a cada categoria.

11. RESOLUCIÓ DE LA COMISSIÓ TÈCNICA AVALUADORA

1. La Comissió Tècnica Avaluadora resoldrà la concessió o denegació de les ajudes abans 
del 29 de febrer de 2020. La seua decisió serà inapel·lable.

2. La Comissió Tècnica Avaluadora es reserva la facultat de descartar aquells esportistes 
que, encara que hagen aconseguit els resultats esportius exigits, ho hagen fet en 
competicions considerades menors pel Comité Olímpic i Paralímpic.

3. La Comissió Tècnica Avaluadora es reserva la facultat de seleccionar aquells esportistes 
que, encara que no complisquen els resultats esportius exigits, presenten dins del 
termini i en la forma adequada la sol·licitud, i siguen mereixedors de continuar formant 
part o d’incorporar-se al Projecte FER, atenent la seua evolució, les seues expectatives, 
la seua trajectòria, els resultats aconseguits en competicions considerades d’alt nivell 
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pel Comité Olímpic i Paralímpic. Esta potestat de la Comissió Tècnica Avaluadora només 
s’aplicarà a les categories d’Elit i Promeses i es limita a un màxim de sis esportistes en 
cada una de les dos categories. La dotació econòmica dels esportistes seleccionats per 
esta via serà la mateixa que la de Règim d’espera.

4. Per a esportistes Elit, en el cas d’inactivitat esportiva a causa d’un embaràs, l’esportista 
continuarà disfrutant de les mateixes condicions esportives i econòmiques de l’edició 
anterior, llevat que incomplisca els requisits d’edat.

5. Si un esportista no ha sigut inicialment admés perquè, en el moment de la deliberació 
per part de la Comissió Tècnica Avaluadora, la seua modalitat no formava part del 
programa dels pròxims jocs olímpics o paralímpics, podrà incorporar-se durant eixa 
mateixa edició del Projecte FER si la modalitat passa a formar part del calendari de 
competicions dels pròxims jocs, sempre que haja complit el requisit esportiu exigit en 
les presents Bases. En este cas, l’esportista percebrà el 50 % de la quantia global de 
l’ajuda que li corresponga per la seua categoria.

6. La llista de beneficiaris de les beques esportives es notificarà de manera individualitzada 
a les persones beneficiàries de les beques.

7. La concessió de l’ajuda FER 2020 serà efectiva només a partir de la data en què la 
persona beneficiària de l’ajuda firme l’Acord de Compromís amb la Fundació Trinidad 
Alfonso que s’establix en la clàusula tretzena de les presents Bases, així com el 
document d’Autorització per a l’Ús per part de la Fundació Trinidad Alfonso dels Drets 
d’imatges i LOPD dels esportistes agraciats.

12. ACCEPTACIÓ DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES

Les persones beneficiàries de les beques regulades en les presents Bases hauran de compa-
réixer davant l’oficina de la Fundació Trinidad Alfonso (situada a València, C/ Poeta Quintana, 
núm. 1, baix, 46003) en qualsevol de les dates convocades per la Fundació, per a acceptar 
expressament l’ajuda que els corresponga i firmar l’Acord de Compromís i Document d’Autorit-
zació per a l’Ús dels Drets d’Imatge i LOPD indicats anteriorment. En cas de no comparéixer en 
les dates indicades per a la firma del document, es considerarà que desistix a l’ajuda, i la seua 
plaça l’ocuparà el següent candidat classificat (només per al cas de Viver).

13. ACORD DE COMPROMÍS AMB LA FUNDACIÓ TRINIDAD ALFONSO

Per mitjà de la firma de l’Acord de Compromís amb la Fundació Trinidad Alfonso, obligatòria per 
a les persones i entitats beneficiàries de les ajudes, estes es comprometran, com a mínim, a:
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• Continuar amb l’entrenament i amb la seua activitat esportiva d’alt nivell durant l’any 
2020 i, en el cas de la categoria Elit, tindre com a objectiu esportiu la participació a 
Tòquio 2020.

• Subministrar a la Fundació, de manera regular i periòdica, la informació transcendent 
relacionada amb l’activitat esportiva (resultats esportius, contingències físiques, 
convocatòries, desplaçaments, etc.). En particular, tot esportista haurà d’informar sobre 
la realització de controls mèdics, tant antidopatge com de salut, data, lloc i competició 
en la qual li’ls van fer. A este efecte, la Fundació habilitarà un procediment especial 
d’obligat compliment per a les persones beneficiàries d’estes ajudes.

• Complir els controls que es puguen establir en l’Acord de Compromís, per al seguiment 
de la seua planificació esportiva.

• Portar els símbols, logos i emblemes que la Fundació Trinidad Alfonso, a través del seu 
Projecte FER, determine, sempre que així ho permeta la normativa de les competicions 
corresponents.

• Participar, en la mesura de les seues possibilitats, en les jornades, accions formatives i 
actes de promoció que el Projecte FER organitze.

• Informar la Fundació Trinidad Alfonso sobre tots els ingressos obtinguts relacionats 
amb la seua activitat esportiva, i acreditar-los. Així mateix, informar dels nous patrocinis 
que sorgisquen durant el període de l’ajuda, amb l’objectiu de validar la compatibilitat 
amb el projecte.

• Ser portador dels valors de joc net i la Cultura de l’Esforç en les actituds adoptades 
tant durant les competicions esportives com fora d’estes, d’acord amb els principis del 
moviment olímpic.

• Destinar les quantitats econòmiques aportades a les finalitats descrites per cada un 
dels esportistes, i també emplenar el document informatiu que se’ls facilitarà amb els 
gastos esportius coberts per l’import de l’ajuda.

• Qualssevol altres obligacions que s’establisquen en l’Acord de Compromís amb la 
Fundació Trinidad Alfonso.

• Compromís d’esforç per aconseguir els objectius de la clàusula 5.7 (tindre objectius a 
nivell acadèmic i/o professional).

• Compromís de compliment de les obligacions fixades en la clàusula 5.11 (comprometre’s 
amb l’Esport net).

• Complir, en la mesura que siga possible, els objectius personals esportius i acadèmics o 
professionals marcats a principi de temporada.
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El present acord i qualsevol altre document relacionat amb este es podrà firmar per mitjans 
electrònics. 

14. PAGAMENT DE LES BEQUES FER 2020

L’abonament de les beques es farà efectiu en dos pagaments del mateix import, que es faran 
en els mesos de juny i novembre de 2020 per mitjà de transferència en el compte bancari 
designat per l’esportista en l’Acord de Compromís firmat amb la Fundació Trinidad Alfonso. 

15. COMPATIBILITAT DE LES BEQUES

Les beques regulades en les presents Bases són compatibles amb qualsevol altra ajuda que, 
destinada al mateix objecte, puga atorgar qualsevol entitat pública o privada.

16. INCOMPLIMENT I INTERRUPCIÓ DE LES PRESTACIONS DE LES BEQUES

L’esportista haurà de reembossar l’import de l’ajuda o reintegrar la quantitat abonada com a 
bestreta a la Fundació Trinidad Alfonso, en cas d’incompliment de les presents Bases Reguladores, 
de l’Acord de Compromís o per la falta de veracitat en les manifestacions expressades en este o, 
en cas de ser sancionat, disciplinàriament o administrativament, en matèria esportiva, i també 
si protagonitza algun comportament extraesportiu que el faça mereixedor de qualsevol tipus de 
reprotxe per part de l’opinió pública, del qual es puga derivar una publicitat o imatge negativa per 
a la Fundació, per als seus Patrons o per a les mercantils directament controlades per estos: (i) 
durant el període de concessió de l’ajuda i la següent convocatòria que duga a terme la Fundació, 
i (ii) en qualsevol moment, sempre que la sanció tinga relació amb els resultats esportius valorats 
per a l’obtenció de l’ajuda.

La Fundació Trinidad Alfonso podrà penalitzar amb un 20 % de l’ajuda concedida per falta 
d’implicació injustificada del punt 13é de l’acord de compromís de l’esportista.

No obstant això, esta ajuda no podrà ser anul·lada ni suspesa unilateralment per la Fundació, 
i l’esportista tampoc haurà de reembossar l’import obtingut o la quantitat abonada com a 
bestreta per la Fundació, en cas de malaltia o lesió de l’esportista, sempre que estes situacions 
no hagen sigut causades per la seua pròpia mala conducta, negligència o falta greu en les seues 
responsabilitats com a esportista. 
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17. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, 
de 27 d’abril de 2016 (d’ara en avant RGPD), la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 
Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i la seua normativa de desenvolupament, 
s’informa, a tots aquells que faciliten o vagen a facilitar les seues dades personals:

1. Responsable del tractament

Trinidad Alfonso Mocholí, Fundació de la CV

CIF: G-98409386

Domicili: C/ Poeta Quintana num. 1, baix, 46003, València

Registre Fundacions Comunitat Valenciana 558-V.

Adressa electronica de contacte: info@fundaciontrinidadalfonso.org

2. Finalitat del tractament

• Gestionar la inscripció del Programa, evaluació de la seua candidatura, etc.

• Elaboració de la documentació per a la execució del Programa, adjudicació, pagament 
i seguiment de les ajudes i dels compromisos pactats.

• Promocionar i comunicar el Programa i els derivats del mateix (proves, competicions, etc.).

• Complir amb les obligacions legals.

3. Terminis de conservació

Les dades es conservaran mentre siguen necessàries per a la consecució de les finalitats 
per a les quals van ser recollides, o, si és el cas, en el termini establit per Llei.

4. Legitimació

Execució de la relació precontractual i contractual.

5. Destinataris

Les dades no seran cedides a tercers.
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6. Altres

En cas que el sol·licitant aporte a la Fundació dades personals de tercers, este 
s’assegurarà de recaptar el consentiment previ o, si és el cas, dels seus representants 
legals, i l’autorització quedarà a la disposició de la Fundació.

7. Drets dels interessats

Els usuaris podran exercitar els seus drets en qualsevol moment enviant un escrit 
juntament amb un document acreditatiu de la seua identitat (DNI/NIE/passaport), a 
l’adreça postal i de correu electrònic del primer apartat.

També pot reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

 
18. PARTICIPACIÓ 

La subscripció a la present convocatòria suposa l’acceptació íntegra de tots els punts continguts 
en les presents bases per part dels sol·licitants de les ajudes.

19. LEGISLACIÓ APLICABLE

Serà aplicable la legislació espanyola, i seran competents per a la resolució de qualsevol 
controvèrsia els jutjats i tribunals de València.


