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BASES FER+ 2020
1. PRESENTACIÓ:
FER + és una iniciativa que complementa i reforça el Projecte FER (Foment d’Esportistes amb Reptes), el programa impulsat per la Fundació Trinidad Alfonso per a reconéixer el talent i l’esforç dels
esportistes de la Comunitat Valenciana. FER + sorgix amb l’objectiu d’incrementar el suport que
ja reben els esportistes i entrenadors que integren l’equip FER 2020, i de contribuir al fet que tots
tornen als seus estats de forma anteriors a la crisi sanitària generada per la COVID-19.
La Fundació Trinidad Alfonso, impulsora del Projecte FER, és una entitat de capital totalment privat.
Està presidida per Juan Roig i té com a missió l’impuls d’accions socials que satisfacen el màxim
de beneficiaris, utilitzant l’esport com a exemple i com a manera d’irradiar el model i els valors de
la Cultura de l’Esforç.
2. OBJECTE
L’objecte de les presents Bases és regular la concessió de les ajudes concedides per la Fundació
Trinidad Alfonso a través de la iniciativa FER + durant el període comprés entre l’1 de maig i el 31
de desembre de 2020.
3. DESTINATARIS DE LES AJUDES
Els destinataris de les presents ajudes són els esportistes i entrenadors que componen el Projecte
FER l’any 2020.
4. CONCEPTES O PARTIDES ALS QUALS ANIRAN DESTINADES ESTES AJUDES
Cadascun dels esportistes de l’equip FER 2020 podran acollir-se a esta iniciativa de FER +, sempre
que destine les ajudes previstes pel projecte a dos partides molt concretes:
•
•

Material esportiu adquirit o llogat per l’esportista.
Desplaçaments amb motiu de competicions o concentracions i el cost de les quals assumisca
el mateix esportista.

Els entrenadors de l’equip FER 2020 podran acollir-se a esta iniciativa sempre que destinen les ajudes
previstes a assumir els costos de desplaçaments amb motiu de concentracions o competicions.
5. ÒRGANS COMPETENTS PER A LA SUPERVISIÓ I ADJUDICACIÓ DE LES AJUDES
La decisió sobre l’adjudicació de les ajudes de la iniciativa FER + correspondrà únicament a la
Fundació Trinidad Alfonso, que es basarà en el Comité Olímpic Espanyol i el Comité Paralímpic
Espanyol per a contrastar i vetlar per la veracitat de les sol·licituds i necessitats presentades pels
esportistes i els entrenadors. Si ho considera oportú, la Fundació també podrà dirigir-se a la federació corresponent per a formular la consulta pertinent.
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6. QUANTIES DE LES AJUDES
FER + conté una quantia econòmica global de 800.000 euros, dels quals, 700.000 euros aniran
destinats als esportistes i 100.000 euros, als entrenadors. Les ajudes destinades als esportistes
seran les següents:
•
•
•
•

Cada esportista de la categoria Elit podrà acollir-se a una ajuda màxima de 9.000 euros.
Cada esportista de la categoria Promeses podrà acollir-se a una ajuda màxima de 6.000 euros.
Cada esportista de la categoria Viver podrà acollir-se a una ajuda màxima de 3.000 euros.
Cada FER Entrenador podrà acollir-se a una ajuda màxima de 5.000 euros.

Estes ajudes seran complementàries a les rebudes per ser component del Projecte FER 2020 i
estaran subjectes a retenció segons la normativa de l’Impost sobre la Renda de les Persones
Físiques (en concret, estaran subjectes a la mateixa retenció que figura en el conveni firmat per
cada esportista com a component del Projecte FER 2020).
7. TERMINIS PER A LA PETICIÓ DE LES AJUDES
Una vegada tancada la primera finestra, la que va tindre lloc des del 4 de maig fins al 15 de juliol, els esportistes i entrenadors disposen d’un segon període per a presentar les seues sol·licituds i necessitats.
Este segon tram s’iniciarà el dimarts 15 de setembre i conclourà el divendres 30 d’octubre.
A les ajudes màximes enumerades anteriorment (9.000 euros per als Elit, 6.000 euros per als Promeses,
3.000 euros per als Viver i 5.000 euros per als FER Entrenadors), caldrà restar, si és el cas, la quantia ja
consumida en la primera finestra de sol·licituds de FER + 2020.
Els esportistes i els entrenadors hauran d’explicar la seua sol·licitud o necessitats en el formulari que figura en la web del Projecte FER/Convocatòria FER + 2020 (www.proyectofer.es/Convocatoria FER + 2020)
Si la sol·licitud està relacionada amb desplaçaments a concentracions i/o competicions, el sol·licitant
ha de tindre present la informació següent:
•
•

•

El cost d’este desplaçament serà a càrrec, íntegrament, de l’esportista i/o de l’entrenador.
La Fundació Trinidad Alfonso assumirà els costos derivats del viatge pròpiament dit i de l’allotjament. No està inclosa la manutenció o alimentació si esta partida va al marge de l’allotjament. És a
dir, només si l’esportista i/o l’entrenador està allotjat en règim de pensió completa, la manutenció
serà assumida per la Fundació.
S’entendrà com a concentració aquell període de temps d’un mínim de 7 dies, i 7 nits, i un màxim
de 31 dies consecutius, en el qual el sol·licitant, si és esportista, vaja acompanyat, preferiblement,
del seu entrenador, siga o no siga este últim integrant del programa FER Entrenadors. Si es dona
el cas, a partir del 32é dia de concentració, el cost d’esta ja serà assumit pel sol·licitant. Esta estada
ha d’estar localitzada fora de la Comunitat Valenciana. No es considerarà com a concentració una
successió de viatges de curta duració (de menys de 7 dies) o espaiats en el temps.
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•

•

•

•

•

•

En cas que el desplaçament es faça amb cotxe, el sol·licitant ho haurà de justificar en el formulari
que trobarà en la web del Projecte FER/Convocatòria FER + 2020 (www.proyectofer.es/Convocatoria FER + 2020). En el cas que esportista i entrenador (FER Entrenador) viatgen junts, només
es farà un abonament. I només es cobrirà el quilometratge que hi ha entre l’origen i la destinació,
però no els desplaçaments que es puguen fer durant la concentració.
Seran acceptats els desplaçaments a competicions i/o concentracions, o l’adquisició de material
que siguen previs a este període de presentació de les sol·licituds, comprés entre el 15 de setembre i el 30 d’octubre.
En la mateixa línia, si hi ha una competició o concentració posterior al 30 d’octubre, el sol·licitant
podrà explicar-la i justificar-la a principis de 2021, moment de l’inici de la pròxima finestra. Ara bé,
este desplaçament formarà part de les assignacions econòmiques previstes en 2020 i exposades
anteriorment.
A l’hora de certificar que ha assumit el cost del viatge a una competició/concentració, el sol·licitant, siga esportista o entrenador, haurà de presentar un doble document o factura:
1. L’expedit per l’hotel o complex en el qual s’haja allotjat.
2. L’expedit per la Federació i en el qual s’indique que ha sigut l’esportista i/o entrenador qui ha
assumit els gastos del desplaçament i allotjament.
S’entendrà com a competició aquell esdeveniment o torneig de caràcter oficial, i que siga reconegut com a tal per la Federació nacional o internacional corresponent, o aquell esdeveniment o
torneig les marques del qual siguen considerades com a oficials per la federació corresponent.
Per això, l’esportista haurà de presentar un document addicional en el qual la Federació nacional
o internacional certifique el caràcter oficial d’esta competició, o certifique el caràcter oficial de les
marques obtingudes en l’esdeveniment.
Només es farà un ingrés per sol·licitant en esta segona finestra de sol·licituds. És a dir, ja siguen per material o per desplaçaments a competicions i/o concentracions, el sol·licitant haurà
d’agrupar i presentar totes les factures alhora, i en un únic enviament.

Una vegada l’esportista ha presentat el formulari de sol·licitud amb els diferents conceptes i les seues
corresponents quanties, la Fundació Trinidad Alfonso, amb el suport del Comité Olímpic i/o del Comité Paralímpic Espanyol, respondrà al sol·licitant en un termini màxim de 15 dies.
En el cas de validació, els sol·licitants, ja siga esportista o entrenador, hauran de presentar en el correu
electrònic convocatoria@proyectofer.es tots els documents o justificants que siguen necessaris per a
acreditar la seua sol·licitud; estos documents justificatius seran factures del material comprat, i també
dels viatges a competicions i/o concentracions. Una vegada la Fundació haja contrastat i validat els
documents o justificants aportats per l’esportista o l’entrenador, la Fundació es compromet a abonar la
quantia corresponent de manera immediata en el compte bancari designat per l’esportista o l’entrenador
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8. INCOMPLIMENT, INTERRUPCIÓ I DEVOLUCIÓ DE LES PRESTACIONS
L’esportista o l’entrenador haurà de reembossar l’import de l’ajuda o reintegrar a la Fundació Trinidad Alfonso la quantitat abonada com a bestreta en el cas d’incompliment de les presents Bases
Reguladores, de qualsevol document firmat en relació amb estes de l’Acord de Compromís en
relació amb l’ajuda principal del FER 2020 o per la falta de veracitat en les manifestacions expressades en la sol·licitud de l’ajuda regulada en les presents bases, de l’ajuda principal regulada en
les bases del FER 2020, així com en els justificants utilitzats per a acreditar l’ajuda o, en el 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 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 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 rebuda com a esportista o entrenador FER 2020.
Així mateix, l’esportista o entrenador haurà de retornar esta ajuda a la Fundació si la competició
per a la qual anava a ser destinada es cancel·la i recupera els gastos de desplaçament en els quals
ha incorregut per a assistir a esta competició.
En cas que l’esportista o entrenador no puga assistir a la competició per a la qual ha rebut l’ajuda
per malaltia o lesió, únicament estarà obligat a retornar-la a l’FTA en cas de poder recuperar els
gastos de desplaçament en els quals haja incorregut per a assistir a esta competició.

9. 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:
Responsable del tractament
Trinidad Alfonso Mocholí, Fundació de la CV
CIF: G-98409386
Domicili: C/ Poeta Quintana, 1 baix, (46003) València
Registre Fundacions Comunitat Valenciana 558-V.
A/e contacte: info@fundaciontrinidadalfonso.org
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Finalitat del tractament
• Gestionar les ajudes de la iniciativa FER +
• Avaluar les sol·licituds dels esportistes, pagament de les ajudes, seguiment del desenvolupament de la seua carrera esportiva, convocatòria a esdeveniments realitzats per la Fundació.
• Promoció pública dels esportistes a través de tots els mitjans de comunicació.
• Complir amb les obligacions legals.
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. En el cas dels candidats
menors d’edat, hauran de ser els seus tutors els qui emplenen les dades dels seus representats i
les comuniquen a la fundació.
Legitimació
Execució de la relació precontractual i contractual.
Destinataris
Les dades no seran cedides tercers.
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.
Drets dels interessats
Els usuaris podran exercir 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.aepd.es). Per a més informació, www.fundaciontrinidadalfonso.org
10. 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.
11. LEGISLACIÓ APLICABLE
Serà aplicable la legislació espanyola, i seran competents per a la resolució de qualsevol controvèrsia els jutjats i tribunals de València.
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