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BASES FER ENTRENADORS 2020

1. PRESENTACIÓ:

FER Entrenadores és un programa vinculat al Projecte FER (Foment d’Esportistes amb 
Reptes). Pretén reconéixer aquells entrenadors que detecten, gestionen i capten el talent 
esportiu a la Comunitat Valenciana. 

Un dels principals objectius d’este programa se centra en el creixement del Projecte FER, 
i en l’obtenció dels millors resultats possibles per part dels esportistes de la Comunitat 
Valenciana en les grans competicions nacionals i internacionals, especialment, en les 
pròximes edicions dels jocs olímpics i paralímpics. 

FER Entrenadors 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 d’irradiar el model i els valors de la Cultura de l’Esforç.

El programa FER Entrenadors va dirigit a tècnics nascuts a la Comunitat Valenciana que 
actualment preparen esportistes del Projecte FER. No obstant això, també poden beneficiar-
se d’esta iniciativa aquells entrenadors que, encara que no hagen nascut a la Comunitat 
Valenciana, estiguen empadronats actualment a la Comunitat, acrediten haver viscut en 
esta durant els últims 10 anys i preparen esportistes del Projecte FER 2020.

2. OBJECTE:

L’objecte de les presents Bases és regular la concessió de la tercera edició de les ajudes 
atorgades per la Fundació Trinidad Alfonso a través del programa FER Entrenadors du-
rant el període comprés entre l’1 d’abril de 2020 i el 31 de desembre de 2020.
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3. DESTINATARIS DE LES AJUDES:

Estes ajudes estan dirigides al suport dels tècnics que, actualment, estiguen entrenant 
aquells esportistes del Projecte FER que practiquen proves i modalitats incloses en l’agen-
da de competicions dels pròxims jocs olímpics i paralímpics. 

Només s’atorgaran ajudes a aquells tècnics que preparen esportistes de disciplines en les 
quals es competisca de manera individual o per parelles.

Un dels principals objectius d’estes assignacions econòmiques és contribuir a enriquir la 
formació d’aquells entrenadors que resulten beneficiaris de les ajudes. Per això, al final 
de l’any, els preparadors beneficiaris hauran de justificar a quines finalitats han destinat 
les ajudes rebudes.

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

L’òrgan competent per a l’adjudicació de les ajudes estarà integrat per una Comissió Tèc-
nica Avaluadora, que resoldrà, en única instància, totes les sol·licituds rebudes. Les deci-
sions de la Comissió seran inapel·lables.

5. CRITERIS DE SELECCIÓ DELS ENTRENADORS PER A LA CONCESSIÓ DE LES AJU-
DES EN 2020

Els beneficiaris de les ajudes concedides per la Fundació Trinidad Alfonso a través del 
programa FER Entrenadors hauran de reunir els requisits següents:

1. Ser major d’edat.

2. Tindre la nacionalitat espanyola.

3. Haver nascut a la Comunitat Valenciana.

o

Haver nascut fora de la Comunitat Valenciana, però estar empadronat actualment 
a la Comunitat i acreditar haver viscut en esta durant els últims 10 anys.
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4. Complir alguna d’estes dos condicions esportives: 

4a. Acreditar que ha sigut el màxim responsable tècnic, almenys, de dos espor-
tistes FER durant tot l’any 2019, que ha contribuït a l’obtenció dels resultats que 
han permés a estos esportistes incorporar-se al Projecte FER 2020, i que existix el 
compromís de mantindre la vinculació entre ambdós parts per a 2020.

4b. Acreditar que ha sigut el màxim responsable tècnic d’un esportista FER (per-
tanyent a les categories Elit o Promeses) durant tot l’any 2019, que ha contribuït 
al fet que este esportista haja acabat entre els 3 primers en un campionat del món 
o d’Europa (amb una participació mínima de 8 competidors) i que existix el compro-
mís de mantindre la vinculació entre les dos parts per a 2020.

A més, aquell tècnic que no puga incorporar-se a FER Entrenadors per cap de les 
dos vies anteriors, però que durant 2019 haja sigut el preparador d’un esportista 
FER que aconseguisca la classificació per als Jocs Olímpics o Paralímpics de Tò-
quio 2020, podrà convertir-se en beneficiari d’estes ajudes, sempre que presente la 
sol·licitud durant els terminis establits en les presents bases.

5. Certificar que forma part d’un club.

6. Ser reconegut com a màxim responsable tècnic per part del o dels esportistes que 
assegure entrenar el sol·licitant.

7. Gestionar i coordinar directament el dia a dia actual, no a distància, de la prepara-
ció de l’esportista.

8. Posseir llicència en vigor i titulació oficial com a entrenador. Els dos documents 
hauran d’estar validats per la federació, en el cas de la llicència, i per l’organis-
me corresponent, en el cas de la titulació. A més, presentar aquelles titulacions 
oficials/acadèmiques de les quals dispose el sol·licitant (cursos oficials de tècnic 
esportiu, màsters, llicenciatura CAFE…).

9. No estar sancionat amb caràcter ferm en via administrativa per infracció en ma-
tèria de dopatge, i s’ha de complir la llei antidopatge vigent.
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10. Comprometre’s amb l’Esport net complint els punts següents:

• Promoure entre els seus esportistes que participen en l’esport netament, que 
respecten els seus valors i que afronten la competició en igualtat de condicions.

• Acceptar la importància de la seua responsabilitat com a model social, promo-
vent i defensant l’esperit esportiu.

• Fomentar el respecte als rivals i acatar les normes en tot moment.

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

• Conéixer la legislació i la normativa antidopatge, i transmetre este coneixe-
ment als seus esportistes, als pares o tutors, als aficionats, a la resta d’espor-
tistes i als menors. 

• Protegir la salut, rebutjant i denunciant l’ús de substàncies i mètodes prohibits, 
i contribuint a l’erradicació del dopatge.

11. No estar sancionat amb caràcter ferm en via disciplinària o administrativa per in-
fracció greu o molt greu en matèria de disciplina esportiva.

12. No estar condemnat per algun delicte de naturalesa sexual.

6. CRITERIS PER A LA QUANTIA DE L’AJUDA ECONÒMICA

S’establixen tres tipus d’ajudes, segons les categories del Projecte FER (Elit, Promeses i 
Viver) en les quals s’incloguen els esportistes entrenats pel tècnic beneficiari.

La quantia econòmica es concedirà a l’entrenador individualment.

Les persones becades com a esportistes FER o ReFERents no podran ser-ho com a entre-
nadors o viceversa.
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7. CRITERIS DE VALORACIÓ I QUANTIFICACIÓ DE LES AJUDES

7.1. El sol·licitant que complisca el requisit d’entrenar, almenys, dos esportistes del Pro-
jecte FER rebrà una única quantia econòmica, l’assignada al qui pertanga a la categoria 
superior, sempre que es done el cas.

7.2. El sol·licitant que complisca el requisit d’entrenar un esportista que haja acabat entre 
els 3 primers en un campionat d’Europa o del món rebrà la quantia assignada a la catego-
ria a la qual pertanga l’esportista.

7.3. El sol·licitant que no complisca cap dels dos requisits anteriors, però haja entrenat 
durant tot l’any 2019 un esportista que ha aconseguit la classificació per als Jocs Olímpics 
o Paralímpics de Tòquio 2020 rebrà la quantia assignada a la categoria Elit.

Aquell entrenador que resulte inicialment beneficiari d’estes ajudes per coordinar la pre-
paració d’un o diversos esportistes que formen part de les categories ‘Promeses’ o ‘Viver’, 
passarà a percebre la quantia assignada a la categoria ‘Elit’ si algun d’estos esportistes 
aconseguixen la classificació per a disputar els Jocs Olímpics o Paralímpics de Tòquio

7.4. Les ajudes previstes, segons la categoria en la qual s’incloguen els esportistes, són 
les següents:

- Entrenador d’esportista FER Elit: 6.000 € 

- Entrenador d’esportista FER Promeses: 5.000 € 

- Entrenador d’esportista FER Viver: 4.000 € 

7.5. Si el sol·licitant entrena més de dos esportistes FER, rebrà una quantitat extra de 500 
€ a partir del tercer esportista entrenat, amb independència de la categoria FER a la qual 
pertanguen estos esportistes addicionals. El màxim d’esportistes que poden comportar 
l’esmentat extra de 500 € serà de 3 (del tercer al cinqué).

8. NOMBRE D’AJUDES

8.1. El nombre d’ajudes que es concediran en la convocatòria de FER Entrenadors 2020 
dependrà del nivell i compliment per part dels sol·licitants dels requisits exposats en la 
clàusula cinquena.
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9. 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 Pro-
jecte 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 d’entrenador certificada per la federació 
corresponent.

- Document 3. Titulació oficial d’entrenador de la qual dispose el sol·licitant 
(cursos oficials de tècnic esportiu, màsters, llicenciatura CAFE…) certificada per 
l’organisme corresponent.

- Document 4. Document en el qual cada un dels esportistes FER (o els seus pares o 
representants legals en el cas dels menors d’edat) acrediten la seua vinculació amb 
el sol·licitant. Este document estarà disponible en el mateix formulari de sol·licitud.

- Document 5. Document de la Federació corresponent en el qual se certifique la 
relació entre els esportistes i l’entrenador sol·licitant. 

- Document 6. Document que certifique que l’entrenador sol·licitant pertany a un club.

- Document 7. Document que acredite no figurar en el Registre per haver comés 
delictes sexuals i que estiga expedit en 2019 (via Ministeri de l’Interior).

- Document 8. Certificat d’estar al corrent de les seues obligacions amb l’Agència 
Tributària.

- Document 9. 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.
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- Document 10. Per als nascuts fora de la Comunitat Valenciana, certificat 
d’empadronament que acredite la seua permanència a la Comunitat des de 2010.

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

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

1) El termini de presentació de les sol·licituds per a beneficiar-se del programa FER 
Entrenadors serà del dilluns 10 de febrer al dimarts 25 de febrer, una vegada es conega 
la llista d’esportistes que integren el Projecte FER 2020.

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 a 
analitzar cada sol·licitud rebuda.

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, esta circumstància 
es comunicarà a la persona o entitat sol·licitant i es concedirà un termini de cinc dies 
naturals (a partir de la data de comunicació al sol·licitant) perquè ho puga esmenar. Si 
transcorreguts 5 dies no s’han resolt estos defectes, la sol·licitud serà desestimada.

La concessió d’estes ajudes serà efectiva només a partir de la data en què la persona benefi-
ciària d’esta ajuda firme l’Acord de Compromís amb la Fundació Trinidad Alfonso que s’establix 
en la clàusula dotze de les presents Bases, així com el document d’Autorització per a l’Ús per 
part de la Fundació Trinidad Alfonso dels Drets d’Imatge i LOPD dels entrenadors agraciats.

11. ACCEPTACIÓ DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES:

Les persones beneficiàries de les ajudes 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.
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12. ACORD DE COMPROMÍS AMB LA FUNDACIÓ TRINIDAD ALFONSO:

MPer mitjà de la firma de l’Acord de Compromís amb la Fundació Trinidad Alfonso, obliga-
tòria per a les persones beneficiàries de les ajudes, estes es comprometran, com a mínim, 

a. Continuar amb la preparació dels esportistes FER durant l’any 2020 a un alt nivell.

b. Tractar de millorar la seua formació com a tècnic i perfeccionar els mètodes d’entre-
nament.

c. Contribuir amb la Fundació per mitjà del subministrament de la informació transcen-
dent dels esportistes als quals entrena el sol·licitant (resultats esportius, contingèn-
cies físiques, convocatòries, desplaçaments, etc.). En particular, tot entrenador haurà 
d’informar sobre la realització de controls mèdics, tant d’antidopatge com de salut, 
data, lloc i competició en la qual es van fer els controls als seus esportistes FER. 

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

e. Participar, en la mesura de les seues possibilitats, en les jornades, accions formatives 
i actes de promoció que el Projecte FER i la Fundació Trinidad Alfonso organitzen.

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

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

h. Qualssevol altres obligacions que s’establisquen en l’Acord de Compromís amb la Fun-
dació Trinidad Alfonso.

i. Compromís de compliment de les obligacions fixades en la clàusula 5.8 (comprome-
tre’s amb l’Esport net).
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13. PAGAMENT DE LES AJUDES FER ENTRENADORS 2020

L’abonament de les ajudes es farà efectiu en dos pagaments:

a) En el primer, durant el mes de juliol de 2020, per mitjà d’una transferència en el compte 
bancari designat per l’entrenador sol·licitant, s’abonarà el 50 % de la quantia global assignada.

b) El segon abonament, amb el 50 % restant, s’efectuarà el mes de desembre de 2020. En eixe 
moment, cada entrenador beneficiari haurà d’explicar i justificar a quines finalitats i partides 
ha destinat l’ajuda rebuda. 

14. COMPATIBILITAT DE LES AJUDES:

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

Sense perjudici del que s’ha expressat anteriorment, la concessió de les ajudes no podrà 
suposar en cap cas sobrefinançament de l’activitat esportiva subvencionada. Amb esta fina-
litat, la Fundació Trinidad Alfonso podrà actuar en coordinació i aconseguir la col·laboració 
d’altres entitats públiques i privades subvencionadores de l’esport d’alt nivell, per a evitar les 
pràctiques fraudulentes o abusives.

15. INCOMPLIMENT I INTERRUPCIÓ DE LES PRESTACIONS DE LES AJUDES

L’entrenador 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 manifesta-
cions expressades en este o, en cas de ser sancionat, disciplinàriament o administrativa-
ment, en matèria esportiva, i també si protagonitza algun comportament extraesportiu 
que el faça mereixedor de qualsevol tipus de retret 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 conces-
sió 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.
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En el cas que l’esportista FER o l’entrenador sol·licitant hagen mentit sobre la seua vin-
culació, esta circumstància suposarà l’exclusió automàtica de l’esportista del Projecte 
FER i la retirada de l’ajuda concedida a l’entrenador, així com la impossibilitat de tornar a 
presentar-se a futures edicions d’ambdós programes. 

No obstant això, esta ajuda no podrà ser anul·lada ni suspesa unilateralment per la Fun-
dació, i el preparador tampoc haurà de reembossar l’import obtingut o la quantitat abona-
da com a bestreta per la Fundació, en cas de malaltia o lesió de l’entrenador, sempre que 
estes situacions no hagen sigut causades per la seua pròpia mala conducta, negligència 
o falta greu en les seues responsabilitats com a tècnic. 

16.  PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Con-
sell, 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 desple-
gament, s’informa, a tots aquells que faciliten o vagen a facilitar les seues dades personals: 

Responsable del tractament

Trinidad Alfonso Mocholí, Fundació de la CV

CIF: G-98409386

Domicili: C/ Poeta Quintana nº1 baix, 46003, València

Registre Fundacions Comunitat Valencia 558-V.

A/e de contacte: info@fundaciontrinidadalfonso.org

Finalitat del tractament

• Gestionar la seua sol·licitud al programa, avaluació de la seua candidatura, etc.

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

• Promocionar i comunicar el programa i els derivats d’este (proves, 
competicions, etc.).

• Complir amb les obligacions legals.
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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.

Legitimació

Execució de la relació precontractual i contractual.

Destinataris

No estan previstes les comunicacions a terceres parts.

Drets dels interessats

Els sol·licitants, com a interessats, tenen dret a:

• Conéixer si s’estan tractant les seues dades personals.

• Accedir a les seues dades personals.

• Rectificar les seues dades personals, sempre que siguen inexactes o estiguen 
incompletes.

• Suprimir les seues dades personals, quan es considere que el motiu pel qual es 
disposaven ha desaparegut, quan s’haja revocat el consentiment, etc.

• Oposar-se al tractament de les dades, sempre que concórreguen determinades 
circumstàncies i per motius relacionats amb la seua situació particular.

• Sol·licitar la portabilitat de les dades.

• Retirar els consentiments prestats.

Els usuaris podran exercitar els seus drets davant del responsable en qualsevol 
moment i de manera gratuïta, per a la qual cosa hauran d’enviar-nos una 
comunicació escrita, en la qual concrete el dret que exercix juntament amb un 
document acreditatiu de la seua identitat (DNI/NIE o passaport), a l’adreça postal i 
de correu electrònic del primer apartat.

Addicionalment a tot això, els interessats poden reclamar davant l’Agència 
Espanyola de Protecció de Dades, quan considere que s’han vulnerat els seus drets 
o no ha satisfet el seu exercici de drets en matèria de protecció de dades. Pot 
trobar les dades de contacte d’esta en la seua pàgina web: www.agpd.es.
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Altres

En cas que la sol·licitant aporte a la Fundació dades personals de tercers, este 
s’assegurarà d’aconseguir el consentiment previ d’estos tercers o, si és el cas, dels 
seus representants legals, perquè les seues dades puguen ser tractades per la 
Fundació, amb la finalitat de desenvolupament, manteniment i control de la relació 
jurídica amb la Fundació; esta autorització quedarà a la disposició de la Fundació. 
Per a més informació www.fundaciontrinidadalfonso.org 

17.  LEGISLACIÓ APLICABLE

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

Els convenis relacionats amb el programa Fer Entrenadors es podran firmar tant amb 
firma electrònica com de manera tradicional.


