SOLLICITUD DE SUBVENCION
An 2018

1. Donades d’identificacion dera Entitat sollicitant.
Nòm dera entitat Federació Catalana d’Esports d’Hivern
Adreça Rambla Guipuscoa 23-25, 1er E de Barcelona (CP 08018)
Telefon 934 155 544 NIF Q 5856328 I
Mail info@fceh.cat
Representant Sr. Oscar Cruz i Dalmau - President
2. Motiu dera sollicitud de subvencion.
Data de celebración 3 i 4 de Març de 2018
Lòc de celebración Beret
Explicacion dera activitat o acte e motiu peth quau s’organize
Campionats d’Espanya de Trineus amb Gossos a Beret
Es tracta de dos dies de competició emblemàtics que es venen
repetint fa un gran número d’hiverns a casa nostra i que gaudeixen
d’un escenari de somni a les meravelloses instal·lacions araneses.
Som moltes les entitats que estem aportant recursos econòmics,
materials i humans a aquesta gran fita ja que la estructura
organitzativa ho requereix. El compromís del Comitè Organitzador
és dur a terme una competició eficient fent servir els mínims recursos
necessaris i aconseguir la qualitat òptima.
Pressupòst totau de despenes 17.050,00 euros
Aportacion economica dera Entitat organizadora 12.300,00 euros
(FCEH + RFEDI)
D’autes possibles aportacions, indicant es Institucions autrejadores

Subvencion que se sollicite 2.000 euros
Nombre previst de participants 140 participants
Entitats que tanben collaboren o participen ena organización
Estació d’Esquí Baqueira Beret
Real Federación Española de Deportes de Inverno
Club Gos Artic (adherit a la FCEH)

3. Desglossament deth pressupòst.
Ingressi: 17.050,00 euros

Inscripcions
Affinity Pectare
Ajuntament Nau Aran
Subvenció RFEDI

1.250,00
1.500,00
2.000,00
6.200,00

Aportació FCEH

6.100,00

Despenes: 17.050,00 euros
Alberg Era Garona
Dietes pistes
Gasoil i peatges
Hotel Montarto
Cronometratge
Veterinari
Equip de so / TV i Foto
Controls de carrera
Pancarteria
Motos de neu
Lloguer Estadi Baqueira Beret
Trofeus
Dorsals
Lloguer de vehicles

2.805,00
1.750,00
1.275,00
680,00
1.500,00
725,00
1.200,00
650,00
700,00
350,00
3.090,00
1.675,00
400,00
250,00

4. Declaracion
Eth/Era jos-signant Oscar Cruz i Dalmau Damb DNI 6112835C,
domiciliat Rambla Guipuscoa 23-25, 1er E
de Barcelona telefono 934 155 544
en qualitat de (cargue que
ocupe) President
dera Entitat o Associacion Federació Catalana d’Esports d’Hivern
o en nòm pròpi, sollicite subvencion peth motiu mès ensús
especificat, e assumint totes es responsabilitats que se poguen
derivar dera sua realizacion, se compromet a complir era normativa
legau vigenta entad aguesta sòrta d’ajuts e DECLARE:



Qu’es donades contengudes en aguesta sollicitud e es
documents que se i adjunhen corresponen ara activitat que se
vò realizar.
Que non se trape incors en cap des supòsits que dispause er
art. 13.2 der Lei 38/2003, Generau de Subvencions.





Que non è/auem contret cap deute damb era Isenda Estatau,
ne damb era Generalitat de Catalunya, de damb eth Conselh
Generau d’Aran ne damb era Seguretat Sociau.
Que accepti/acceptam era subvencion que se mos pogue
autrejar atau coma es condicions fixades entath sòn
autrejament.
Que è/auem sollicitat o obtengut es ajudes següents entara
realizacion dera activitat pera quau se sollicite er ajut:
Entitat ara que s’a sollicitat
Subvenció RFEDI



Impòrt autrejat/sollicitat
6.200 euros

Que auem es libres comptables ath dia.

 Que non a contret cap deute damb er Ajuntament de Naut Aran
ne damb es sòns organismes autònoms ne societats
mercantiles qu’en depenen e que, en cas que se li autrege er
ajut, se compromet a:
1) Hèr a constar en toti es impresi que se hèsquen damb
motiu dera activitat subencionada, o en quinsevolh d’aute
miei de difusion: “Damb eth supòrt der Ajuntament
de Naut Aran”.
2) Aportar es documents e factures acreditatives dera
despena hèta (originau o còpia compulsada) cossent
damb eth pressupòst estimatiu presentat damb era
sollicitud.
Salardú, Naut Aran 26 de novembre de 2018
Segèth dera Entitat o Associacion

Signatura deth sollicitant

Illustre Sr. Alcalde der Ajuntament Naut Aran

SOLLICITUD DE SUBVENCION
An 2018

1. Donades d’identificacion dera Entitat sollicitant.
Nòm dera entitat Federació Catalana d’Esports d’Hivern
Adreça Rambla Guipuscoa 23-25, 1er E de Barcelona (CP 08018)
Telefon 934 155 544 NIF Q 5856328 I
Mail info@fceh.cat
Representant Sr. Oscar Cruz i Dalmau - President
2. Motiu dera sollicitud de subvencion.
Data de celebración Any 2018
Lòc de celebración Salardú - Naut Aran
Explicacion dera activitat o acte e motiu peth quau s’organize
Centre Especialitzat de Tecnificació Esportiva d’Esports d’Hivern de la
Val d’Aran.
Espai que ofereix els serveis i mitjans necessaris per l’entrenament
esportiu i, a la vegada, permet compaginar perfectament els aspectes
acadèmics. Està centrat en l’etapa de formació anomenada
“tecnificació” prèvia a l’alt rendiment, i per tant comprèn les
categories juvenils o juniors. Per ser un membre del Centre cal
superar unes proves d’accés.
El Centre de la Val d’Aran està dirigit pel Conselh Generau d’Aran,
que estableix l’estructura i coordina tots els serveis. Per exemple, la
residència esportiva ubicada a la Vall Blanca, on els esportistes que
ho necessitin tindran la seva segona casa, disposen d’una habitació
compartida amb altres esportistes, zones d’estudi i ski-room. Així
mateix, els esportistes disposen d’un programa d’adaptació i
seguiment acadèmic, el transport a pistes, l’atenció mèdica i
fisioterapèutica necessària, i una àrea de suport científic amb les
especialitats necessàries com són la psicologia esportiva, la
biomecànica o la fisiologia de l’entrenament.
La FCEH en col·laboració amb el Consell Català de l’Esport i la Real
Federación Española de Deportes de Invierno es responsabilitza de la
Direcció Tècnica elaborant els programes d’entrenament adequats per
aquests esportistes i el calendari de competició.
Els esportistes tenen un programa d’entrenaments en neu que
realitzen principalment a l’estació de Baquèira-Beret, uns

entrenaments en sec que realitzen a les instal·lacions de Vielha i del
Naut Aran on també aprofiten els espais naturals. Tot plegat,
coordinat amb les classes d’ESO i Batxillerat a l’IES d’Aran a Vielha, o
amb estudis universitaris a través de la UOC.
Actualment hi participen esportistes d’esquí alpí.
Pressupòst totau de despenes 665.397,71 euros
Aportacion economica dera Entitat organizadora 214.650,00 euros
D’autes possibles aportacions, indicant es Institucions autrejadores
Aportació Conselh Generau d'Aran
Aportació Consell Català de l'Esport
Aportació Diputació de Lleida
Real Federación Española de Deportes de
Invierno

62.926,48
€
272.261,23
€
25.000,00
€

90.560,00 €

Subvencion que se sollicite 10.000,00 euros
Nombre previst de participants 10 participants
Entitats que tanben collaboren o participen ena organización
Conselh Generau d’Aran
Consell Català de l’Esport
Real Federación Española de Deportes de Inverno
Diputació de Lleida
Estació d’Esquí Baqueria Beret

3. Desglossament deth pressupòst.
Ingressi: 665.397,71 euros

Aportació FCEH
Aportació Conselh Generau d'Aran
Aportació Consell Català de l'Esport
Real Federació Española de Deportes de
Invierno

204.650,00
€
62.926,48
€
272.261,23
€
90.560,00
€

Diputació de Lleida
Aportació Ajuntament de Naut Aran

25.000.00 €
10.000,00 €

Despenes: 665.397,71 euros

Estructura tècnic

150.313,00 €

Activitat Tècnica

263.141,23 €

Tutorització i residencia

18.089,50 €

Instal·lacions i material

39.942,14 €

Activitat Física

7.018,00 €

Residència esportistes i tècnics

64.995,18 €

Direcció del programa

24.655,75 €

Estructura suport (psicologia esportiva i fisio)

17.400,00 €

Suport a l’entrenament

14.036,00 €

Transports

47.017,00 €

Altres

18.789,91 €

4. Declaracion
Eth/Era jos-signant Oscar Cruz i Dalmau Damb DNI 6112835C,
domiciliat Rambla Guipuscoa 23-25, 1er E
de Barcelona telefono 934 155 544 en qualitat de President
dera Federació Catalana d’Esports d’Hivern
o en nòm pròpi, sollicite subvencion peth motiu mès ensús
especificat, e assumint totes es responsabilitats que se poguen

derivar dera sua realizacion, se compromet a complir era normativa
legau vigenta entad aguesta sòrta d’ajuts e DECLARE:






Qu’es donades contengudes en aguesta sollicitud e es
documents que se i adjunhen corresponen ara activitat que se
vò realizar.
Que non se trape incors en cap des supòsits que dispause er
art. 13.2 der Lei 38/2003, Generau de Subvencions.
Que non è/auem contret cap deute damb era Isenda Estatau,
ne damb era Generalitat de Catalunya, de damb eth Conselh
Generau d’Aran ne damb era Seguretat Sociau.
Que accepti/acceptam era subvencion que se mos pogue
autrejar atau coma es condicions fixades entath sòn
autrejament.
Que è/auem sollicitat o obtengut es ajudes següents entara
realizacion dera activitat pera quau se sollicite er ajut:
Entitat ara que s’a sollicitat Impòrt autrejat/sollicitat
174.000,00€
Consell Català de l'Esport



Que auem es libres comptables ath dia.

 Que non a contret cap deute damb er Ajuntament de Naut Aran
ne damb es sòns organismes autònoms ne societats
mercantiles qu’en depenen e que, en cas que se li autrege er
ajut, se compromet a:
1) Hèr a constar en toti es impresi que se hèsquen damb
motiu dera activitat subencionada, o en quinsevolh d’aute
miei de difusion: “Damb eth supòrt der Ajuntament
de Naut Aran”.
2) Aportar es documents e factures acreditatives dera
despena hèta (originau o còpia compulsada) cossent
damb eth pressupòst estimatiu presentat damb era
sollicitud.
Salardú, Naut Aran 26 de novembre de 2018
Segèth dera Entitat o Associacion

Signatura deth sollicitant

Segèth dera Entitat o Associacion

Signatura deth sollicitant

Illustre Sr. Alcalde der Ajuntament Naut Aran

