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Subvencions a esportistes: 

La FDACV establirà en els seus pressupostos una partida pressupostària específica 
destinada a aquest efecte. 

Els/as esportistes de la FDACV poden sol·licitar ajudes per participació en 
esdeveniments nacionals, que es realitzen fora del territori geogràfic de la província 
en la qual es troben empadronats/as. Per a això, és necessari acreditar les despeses 
realitzades per part de els/as esportistes quan opten a aquesta partida. 

Tots els esportistes accedeixen en igualtat de condicions a aquesta partida. És a dir, 
la partida pressupostària es reparteix per igual entre tots els esportistes que ho 
sol·liciten i que complisquen les condicions independentment de la seua especialitat 
i de les despeses realitzades. A més, l'import de cada subvenció personal no pot 
superar el 30% de la mitjana aritmètica del pressupost de totes les vocalies de 
la FDACV.

Aquestes subvencions només podran ser sol·licitades per esportistes que disposen 
de llicència federativa anual. 

A més dels criteris o requeriments addicionals que es puguen establir per part de la 
Junta Directiva de la *FDACV, el/la esportista deurà: 

-Presentar la sol·licitud abans de la data que es publicara en cada any consignant les
dades que se sol·liciten en la sol·licitud corresponent.

-Presentar justificant de la participació en esdeveniments nacionals.

-Presentar tiquets i/o factures originals al seu nom que justifiquen les despeses
efectuades. En aquestes despeses no podran incloure's les quotes d'inscripció en
aquests campionats. En el cas de les despeses de manutenció tampoc seran
admissibles càrrecs que incloguen qualsevol tipus de beguda alcohòlica.

Vestuari per a esportistes: 

Els/as esportistes de la FDACV poden sol·licitar vestuari de competició per a la 
participació en esdeveniments nacionals. 

Les subvencions d'esportistes només es podran sol·licitar amb llicència nacional. 

A més dels criteris o requeriments addicionals que es puguen establir per part de 
la Junta Directiva de la FDACV, el/la esportista deurà: 

-Presentar la sol·licitud d'aquest material amb l'antelació necessària abans de la data
de celebració de l'esdeveniment.

-Després de la participació en aquest esdeveniment presentar justificant de la
participació en esdeveniments nacionals.

-Aportar fotografies o material multimèdia que demostre la seua utilització en
l'esdeveniment i en els actes protocol·laris d'aquest.
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-Després de cada petició de material i lliurament del mateix no es podrà realitzar 
sol·licituds del mateix tipus fins a passats dos anys.

Els i les esportistes podran sol·licitar de no existir en el catàleg de la FDACV 
l'avaluació de compra de qualsevol material de vestuari a fi de que es puga afegir 

Subvencions a Clubs per esdeveniments esportius i competicions: 

La *FDACV establirà en els seus pressupostos una partida pressupostària específica 
destinada a aquest efecte i que es reparteix entre les diferents vocalies 

El repartiment del total de la partida pressupostària es realitza entre les vocalies 
mitjançant una fórmula matemàtica equitativa que té en compte el nombre de 
llicències de cada especialitat i els esdeveniments a realitzar segons el calendari 
anual d'activitats. 

El repartiment a cada vocalia es realitzarà mitjançant el següent desglossament: 

L'assignació pressupostària per a esdeveniments no celebrats no quedarà 
disponible per a la vocalia i es reassignarà al pressupost i activitats generals de la 
FDACV.

Només podran accedir a aquesta línia de subvencions els esdeveniments que se 
celebren dins del territori geogràfic de la Comunitat Valenciana. 

A més dels criteris o requeriments addicionals que es puguen establir per part de 
la Junta Directiva de la FDACV, els clubs sol·licitants deuran: 

-Presentar sol·licitud en les dates que s'indiquen a fi de ser inclosos en les 
assemblees on s'aproven els calendaris oficials.

-Hauran d'incloure's els logotips de la FDACV i resta d'Administracions que siguen 
indicades per la FDACV en la cartelleria i publicitat que es realitze de 
l'esdeveniment.

-Presentar a la finalització de l'esdeveniment una memòria esportiva i 
fotogràfica/multimèdia que s'inclourà en la memòria general d'activitats de la
FDACV. Així mateix haurà de presentar-se una còpia de la cartelleria o publicitat que 
s'haja emprat per a l'esdeveniment.

CONCEPTE SUBCONCEPTE 
10% FIX 
40% ACTIVITAT 15%Competicions internacionals 

41% Competicions autonòmiques 
44% Esdeveniments promoció 

50% LLICÉNCIES Nº Llicències (Any anterior) 
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-Presentar al costat de la memòria tiquets i/o factures a nom de la FDACV que en 
cap cas podran ser emeses pel club organitzador de l'esdeveniment. En el cas de 
les despeses de manutenció tampoc seran admissibles càrrecs que incloguen 
qualsevol tipus de beguda alcohòlica.

-Qualsevol nota que es publique i/o emeta destinada a qualsevol mitjà de 
comunicació haurà d'indicar expressament la col·laboració de la FDACV en 
l'esdeveniment.

-Si la FDACV estima oportú desplaçar, convocar o contractar qualsevol tipus de 
gabinet de comunicació el club haurà de facilitar la tasca dels mateixos en quants 
requeriments se sol·liciten.

Subvencions per esdeveniments esportius nacionals i especials: 

La FDACV establirà en els seus pressupostos una partida pressupostària específica 
destinada a aquest efecte. 

Només podran accedir a aquesta línia de subvencions els esdeveniments que se 
celebren dins del territori geogràfic de la Comunitat Valenciana. 

A més dels criteris o requeriments addicionals que es puguen establir per part de 
la Junta Directiva de la FDACV, els sol·licitants deuran: 

-Presentar sol·licitud en les dates que s'indiquen a fi de ser inclosos en les 
assemblees on s'aproven els calendaris oficials. En la sol·licitud es consignarà 
específicament: memòria d'organització de l'esdeveniment, pressupost total del 
mateix i partides, sol·licitud de subvenció a la FDACV i llistat indicant resta de 
sol·licituds de subvenció a altres entitats i administracions i quantitats sol·licitades.

-Haurà d'incloure's els logotips de la FDACV i resta d'Administracions que siguen 
indicades per la FDACV en la cartelleria i publicitat que es realitze de 
l'esdeveniment.

-Haurà d'entregar-se a la finalització de l'esdeveniment una memòria esportiva i 
fotogràfica/multimèdia que s'inclourà en la memòria general d'activitats de la
FDACV. Així mateix haurà de presentar-se una còpia de la cartelleria o publicitat que 
s'haja emprat per a l'esdeveniment.

-Presentar al costat de la memòria tiquets i/o factures originals a nom de la FDACV 
que en cap cas podran ser emeses per l'organitzador de l'esdeveniment. En el cas 
de les despeses de manutenció tampoc seran admissibles càrrecs que incloguen 
qualsevol tipus de beguda alcohòlica.

-Qualsevol nota de premsa que es publique i/o emeta destinada a qualsevol mitjà 
de comunicació haurà d'indicar expressament la col·laboració de la FDACV en 
l'esdeveniment.
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-Si la FDACV estima oportú desplaçar, convocar o contractar qualsevol tipus de 
gabinet de comunicació l'organitzador haurà de facilitar la tasca dels mateixos en 
quants requeriments se sol·liciten.

Trofeus per a esdeveniments: 

La FDACV designarà al principi de cada any natural un model de trofeus i medalles. 
Aquest model serà igual per a totes les modalitats de competició i portarà consignat 
mitjançant gravat la designació de l'esdeveniment i lloc.  

Es podran sol·licitar les quantitats adequades d'aquests trofeus i medalles amb la 
suficient antelació sense cost per als organitzadors. 

Excepcionalment podran sol·licitar-se altres trofeus, plaques o mètopes presentant 
sol·licitud raonada que es respondrà amb l'autorització del mateix o no. 




