
 

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 2018-2019 s’estableixen les següents liquidacions: 

 

• Proves amb dues mànegues FIS | Absoluts: 2.500 € 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. 

 

Els clubs organitzadors per rebre l’import corresponent a l’organització de la cada cursa 

hauran de presentar a la FCEH: 

 

1.Factures dels proveïdors del club per l’organització les curses, que facturaran a nom de la FCEH, 

per un import mínim de 1.500,00 € per dia (IVA inclòs però desglossat). Es podrà presentar una sola 

factura o varies fins a 1.500,00 € per dia. La FCEH farà el pagament directament al proveïdor. Al 

concepte de les factures s’haurà d’indicar el servei donat: lloguer de pistes, manteniment de pistes, 

controls, cronometratge, forfets, allotjament, avituallament, etc. (SERVEI DE ..................  A LA CURSA 

D'ESQUÍ ALPÍ (INFANTIL-ABSOLUTS-VETERANS-ALEVINS-INTERCLUBS), (NOM DE LA CURSA), CELEBRADA A 

(LLOC DE CELEBRACIÓ) EL DIA (DATA DE LA CURSA) X DE (MES) DE 2019). 



 

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 (nom empresa, NIF, adreça, registre mercantil, detall del servei, 

import del servei (unitats i preu per unitat), IVA desglossat, IRPF si correspon, etc.)  

 

2.Per la diferència entre l’import de la liquidació, que correspon al club, i les factures rebudes dels 

seus proveïdors, el club haurà de presentar a la FCEH una factura del propi club per l’import de la 

liquidació menys les factures dels proveïdors, indicant: ORGANITZACIÓ DE LA CURSA D'ESQUÍ ALPÍ 

(INFANTIL-ABSOLUTS-VETERANS-ALEVINS-INTERCLUBS), (NOM DE LA CURSA), CELEBRADA A (LLOC DE 

CELEBRACIÓ) EL DIA (DATA DE LA CURSA) DEL (MES) DE 2019. També indiqueu a la factura:  Factura exempta 

d' IVA segons l' Article 20, 13º, b, Llei 37 / 1992. 

 

3.Les factures de cada cursa, tant les dels proveïdors com les del club, ens les ha d’enviar el club,  

d’un sol cop, a la FCEH, no les ha d’enviar el proveïdor si no el club per tal de controlar quines 

factures corresponen a la cada cursa. 

 

Les dades de facturació són:  

FEDERACIÓ CATALANA D’ESPORTS D’HIVERN 

NIF. Q 5856328 I 

Rambla Guipúscoa, 23-25, 1er.pis, porta E 

08018 Barcelona 

 

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. 


