
 

ANNEX 3 | DISPOSICIONS GENERALS 

 

LIQUIDACIÓ DE CURSES ALS CLUBS ORGANITZADORS 

La FCEH establirà les següents liquidacions als Clubs organitzadors de curses. Els imports seran 

revisats anualment. Per a la temporada 2017-2018 s’estableixen les següents liquidacions: 

 

• Proves amb dues mànegues FIS | Absoluts: 2.000 € x dia 

• Proves amb dues mànegues U14 | U16: 2.000 € x dia 

• Proves de SG: 2.000 € x dia 

• Proves de <100 participants U10 U12 | Interclubs: Ingressos inscripcions – despeses 

gestió 

• Proves de >100 participants U10 U12 | Interclubs: 2.000 € x dia 

• Proves conjuntes Interclubs | U10 U12: 2.000 € x dia 

• Proves Veterans: Ingressos inscripcions – despeses gestió 

 

Si es fan curses el mateix dia, com pot ser proves conjuntes d’U10 | U12 i INTERCLUBS, només es 

tindrà dret a rebre 1 liquidació. 

 

A més d’aquests imports, s’estableix una liquidació addicional directa per dia de cursa de 4,5 € x 

corredor (a excepció d’aquelles curses de <100 participants) per aquells Clubs que:  

 

1. Tramitin les assegurances d’esquí dels seus socis mitjançant la TargeNeu. 

2. Organitzin com a mínim 1 cursa.  

 

Per a tenir la condició de club organitzador i seguint els criteris anteriors, s’haurà de firmar un 

Conveni de Col·laboració entre la FCEH i cada club organitzador. La durada d’aquest conveni serà 

anual i abastarà el mateix període de temps de la durada de la cobertura de la TargeNeu. 

 

Per a poder fer efectiu aquestes liquidacions, el club organitzador haurà de presentar al departament 

de comptabilitat de la FCEH el full 3 complimentat, com a màxim 30 dies després de la realització 

de les activitats, adjuntant l’original de les factures i els rebuts de l’any en curs, de les despeses que 

els hagi ocasionat l’organització de les competicions.  

 

Les factures presentades a la FCEH han de ser originals i han de reunir tots els requisits fiscals que 

estableix la normativa vigent aplicable (mercantil, fiscal, laboral, etc.) segons el Reial Decret 

1496/2003, de 28 de novembre. 

 

 



 

 

 

A més, i per a poder fer efectives aquestes liquidacions, els clubs han d’enviar el document de 

subvenció original juntament amb les factures originals al seu nom segons Reial Decret 1496/2003, 

de 28 de novembre, i els rebuts de les factures pagades. 

 

En el cas que hi hagi un informe desfavorable per part del DT de la competició, el club organitzador 

serà susceptible de no poder optar a aquestes liquidacions. 

 

 

FIANÇA DEL CALENDARI NACIONAL 

La FCEH avançarà als Clubs la fiança que la RFEDI estableix per a les proves que s'inclouen al 

calendari nacional. En cas que la prova no es realitzi per causes no justificades, el Club farà efectiu 

l'import de la fiança a la FCEH. 

 

 

QUOTA D’INSCRIPCIÓ AL CALENDARI OFICIAL FCEH 

S’estableix una quota d’inscripció al calendari oficial de la FCEH de 50,00 € dia/cursa. 


