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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

10539 Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual es convoquen ajuts als esportistes i als
clubs esportius de les Illes Balears per facilitar-los els desplaçaments a la península, les illes
Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris oficials

1. L'article 10.1 de la Llei 14/2006, de 17 d'octubre, de l'esport de les Illes Balears, estableix que correspon a l'Administració de laj 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en l'exercici de les seves competències, fomentar l'esport d'alt nivell.

2. L'article 2.1  de l'Ordre del conseller de Turisme i Esports de 18 de desembre de 2012 per la qual s'estableixen les bases reguladores perf
concedir subvencions en matèria d'esports (BOIB núm. 2, de 3 de gener) disposa que són susceptibles d'ajuts els desplaçaments per assistir a
competicions oficials. D'altra banda, l'article 5.1 de la mateixa Ordre estableix que les convocatòries que es dictin a l'empara d'aquestes bases
s'han d'aprovar per resolució del conseller competent en esports i s'han de publicar en el .Butlletí Oficial de les Illes Balears

3. La Conselleria d'Afers Socials i Esports, mitjançant la Direcció General d'Esports, exerceix les competències en matèria d'esport i lleure,
atorgades per l'article 30.12 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, i d'acord amb el que disposa el Decret 21/2019, de 2 d'agost, de la
presidenta de les Illes Balears pel qual es modifica el Decret 12/2019 de 2 de juliol, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura
orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

4. Atesa la naturalesa dels ajuts, l'article 17, apartats 2 i 3, del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de
la Llei de subvencions, permet que la selecció dels beneficiaris es dugui a terme per procediments que no són de concurs quan no siguin
necessàries la comparació i la prelació, en un únic procediment, de totes les sol·licituds entre si. Les sol·licituds de subvenció es poden
resoldre individualment, encara que no hagi acabat el termini de presentació, a mesura que aquestes entrin en el Registre de la Conselleria
d'Afers Socials i Esports.

Per tot això, a proposta de la Direcció General d'Esports, de conformitat amb l'article 15 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel
qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions, i l'article 5.1 de l'Ordre del conseller de Turisme i Esports de 18 de desembre de 2012
per la qual s'estableixen les bases reguladores per concedir subvencions en matèria d'esports; atesos els informes favorables del Servei
Jurídic de la Conselleria d'Afers Socials i Esports i de la Intervenció General; de conformitat amb el que disposa la Llei 3/2003, de 26 de
març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i en ús de les facultats que m'atribueix la Llei 1
/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, dict la següent

Resolució

1. Aprovar la convocatòria d'ajuts als esportistes i als clubs esportius de les Illes Balears per facilitar-los els desplaçaments a la península, les
illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris oficials des del 12 d'octubre de 2019 fins el 31
d'octubre de 2023, i que figura en l'annex 1 d'aquesta Resolució, per un import màxim de 900.000,00 euros a càrrec de la partida 26501.461
A01.48000.00 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears o partida equivalent en exercicis futurs amb el
següents detall d'anys i d'imports:

Any Import

2019   20.000,00 €

2020 220.000,00 €

2021 220.000,00 €

2022 220.000,00 €

2023 220.000,00 €

2. Les subvencions atorgades per la Conselleria d'Afers Socials i Esports resten regulades fonamentalment per la legislació bàsica establerta
per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel què s'aprova el Reglament de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós
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l'Ordre del conseller de Turisme i Esports de 18 de desembre de 2012 per la qual s'estableixen les basesde la Llei de subvencions, 
reguladores per concedir subvencions en matèria d'esports i per la Instrucció 3/2007 de la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears de justificació d'expedients de subvencions.

3. Publicar aquesta Resolució en el .Butlletí Oficial de les Illes Balears

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera d'Afers
Socials i Esports en el termini d'un mes comptador des de l'endemà del dia que s'hagi publicat, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015,
d'1 de octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de
règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà del dia que s'hagi publicat aquesta Resolució, d'acord amb
l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 22 d'octubre de 2019

La consellera d'Afers Socials i Esports
Fina de Santiago i Rodríguez

 

ANNEX 1
Convocatòria

1. Objecte

1.1 L'objecte de la convocatòria és ajudar els esportistes i els clubs esportius de les Illes Balears a poder participar en les lligues d'àmbit
estatal i en les competicions concretes nacionals i internacionals del calendari oficial i obligatori, sempre que aquestes no siguin de caràcter
professional, mitjançant subvencions per als desplaçaments a la península, les illes Canàries, Ceuta i Melilla dels clubs i dels esportistes que
s'hi hagin inscrit, i concretament se subvencionen els desplaçaments fets entre el 12 d'octubre de 2019 i el 31 d'octubre de 2023.

1.2 Són objecte d'aquesta convocatòria els desplaçaments a la península, les illes Canàries, Ceuta i Melilla, per a participar als campionats o
lligues dels calendaris oficials establerts per les següents entitats:

Federacions esportives d'Espanya reconegudes pel Consejo Superior de Deportes.
Federacions internacionals (Annex 3)
Consejo Superior de Deportes: Campionats d'Espanya Universitaris.

1.3 També seran objecte d'aquesta convocatòria els desplaçaments a la península, per participar en proves del campionat o copa d'Espanya
organitzades per la corresponent federació esportiva d'Espanya que es celebrin en part o totalment en el territori d'Andorra.

1.4 El trasllat de l'esportista i del material esportiu s'ha de realitzar de forma conjunta (s'han de traslladar amb el mateix mitja de transport i
dia i hora). No serà objecte de subvenció el desplaçament en vaixell de vehicles que no traslladin bicicletes, cotxe de competició,
motocicletes, animals, caiacs, vaixells, etc. 

1.5 Els trasllats objecte d'aquesta convocatòria són els que s'inicien a qualsevol dels aeroports o ports de les Illes Balears fins a l'aeroport o
port de la península, de les illes Canàries, Ceuta o Melilla, i les tornades corresponents, sense escales intermèdies o, si n'hi ha, quan no
superin les quatre hores de durada, llevat que estiguin imposades per necessitats tècniques del servei o per raons de força major.

1.6 Les ajudes percebudes en virtut de la present convocatòria estan subjectes a tributació per l'Impost de la Renda de les Persones Físiques
(IRPF), quan el beneficiari final sigui una persona física i no pugui acollir-se a cap exempció, en particular la prevista per als esportistes d'alt
nivell en l'article 7.m de la Llei 35/2006, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

2. Beneficiaris

2.1 Poden ser beneficiaris d'aquestes subvencions:

ht
tp

://
w

w
w

.c
ai

b.
es

/e
bo

ib
fr

on
t/p

df
/c

a/
20

19
/1

47
/1

04
57

02

http://boib.caib.es


Núm. 147
29 d'octubre de 2019

Fascicle 215 - Sec. III. - Pàg. 42940

http://boib.caib.es    D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

a) Els clubs esportius regulats pel títol V, capítol I, de la Llei 14/2006, de 17 d'octubre, de l'esport de les Illes Balears, i pel Decret
147/1997, de 21 de novembre, pel qual es regulen la constitució i el funcionament dels clubs esportius, modificat pel Decret 214
/1999, d'1 d'octubre, inscrits en el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears, que participin en competicions oficials dels
diferents calendaris federatius de les federacions esportives espanyoles, sempre que aquestes no tenguin caràcter professional.
b) Els esportistes de les Illes Balears de les categories cadet, infantil, juvenil, júnior, sènior o absoluta, que participin en les lligues
estatal, o en les competicions concretes del calendari oficial i obligatori de les federacions esportives espanyoles, sempre que
aquestes no tenguin caràcter professional.
c) Les federacions esportives de les Illes Balears legalment constituïdes i inscrites en el Registre d'Entitats Esportives de les Illes
Balears, únicament pel que fa a les seleccions esportives autonòmiques, per participar en competicions oficials dels diferents
calendaris federatius de les federacions esportives espanyoles, sempre que aquestes no tenguin caràcter professional.
d) Els esportistes i els clubs esportius de les Illes Balears inscrits en el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears, federats a la
federació espanyola corresponent, en el cas que no hi hagi federació esportiva de les Illes Balears, que participin en competicions
oficials dels diferents calendaris federatius de les federacions esportives espanyoles, sempre que aquestes no tenguin caràcter
professional.
e) Els clubs esportius regulats pel títol V, capítol I, de la Llei 14/2006, de 17 d'octubre, de l'esport de les Illes Balears, i pel Decret
147/1997, de 21 de novembre, pel qual es regulen la constitució i el funcionament dels clubs esportius, modificat pel Decret 214
/1999, d'1 d'octubre, inscrits en el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears, que participin en lligues autonòmiques oficials
organitzades per federacions esportives autonòmiques d'Espanya, sempre que les federacions esportives de les Illes Balears no
organitzin lligues d'aquest esport o modalitat esportiva i sempre que aquestes no tenguin caràcter professional.  

2.2 Per ser-ne beneficiaris, és necessari que els esportistes disposin de la llicència federativa balear corresponent (o de l'espanyola, en el cas
de l'apartat  del punt 2.1.d) vigent de la categoria infantil, cadet, juvenil, júnior, sènior o absoluta en el moment de fer el desplaçament i qued
siguin residents a les Illes Balears. Les categories de màster, veterans o equivalents, no són subvencionables.

2.3 Per unificar criteris entre els diferents reglaments de les federacions esportives, s'entén que un esportista pertany a la categoria infantil
quan ha fet 13 anys a l'any natural que es celebra la competició. No obstant això, en cas que hi hagi esportistes menors de 13 anys però que
participin en una categoria inclosa en aquesta convocatòria, els desplaçaments d'aquests menors també són objecte de subvenció.

2.4 Resten exclosos de l'aplicació d'aquesta convocatòria:

a) Els esportistes amb contracte professional, així com els desplaçaments per participar en competicions de caràcter professional.
S'entén que tenen caràcter professional les competicions que el Consell Superior d'Esports hagi qualificat així, atès l'article 46 de la
Llei 10/1990, de 15 d'octubre, estatal de l'esport.
b) Els esportistes de les Illes Balears de les categories infantil, cadet, juvenil, júnior, sènior o absoluta, que participin en les lligues
d'àmbit autonòmic o estatal, o en les competicions concretes del calendari oficial i obligatori, formant part d'equips esportius o
seleccions autonòmiques que no siguin de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
c) Els trasllats a campionats o proves esportives organitzades per la resta de federacions autonòmiques d'Espanya i/o entitats
publiques o privades.
d) Els trasllats en vaixell de vehicles només per a esportistes, tècnics i tutors d'esportistes menors d'edat, sense transportar bicicletes,
cotxe de competició, motocicletes, animals, caiacs, vaixells,arc de tir o armes.
e) Els trasllats d'anada i tornada per carretera o tren des de l'aeroport o port de la península fins a la localitat on es disputi la prova
esportiva.

3. Import i crèdit pressupostari

3.1 La Conselleria d'Afers Socials i Esports destina a aquesta convocatòria un màxim de 900.000,00 euros amb càrrec a la partida
pressupostària 26501.461A01.48000.00 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, o partida equivalent en
exercicis futurs amb el següents detall d'anys i d'imports:

Any Import

2019   20.000,00 €

2020 220.000,00 €

2021 220.000,00 €

2022 220.000,00 €

2023 220.000,00 €

3.2 En el cas que es vulgui augmentar la dotació de la partida pressupostària o modificar la partida a la qual s'imputa aquesta convocatòria,
s'ha de fer mitjançant una resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports.
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3.3 En cas que s'exhaureixi la quantia econòmica assignada a aquesta convocatòria amb anterioritat a la durada màxima fixada en el paràgraf 
1.1, s'ha de suspendre la concessió dels ajuts mitjançant la publicació corresponent en el  de la resolucióButlletí Oficial de les Illes Balears
de la consellera d'Afers Socials i Esports.

4. Sol·licitud i documentació

4.1 El beneficiari de l'ajut és l'encarregat de fer els tràmits necessaris per presentar la sol·licitud, juntament amb la documentació exigida, en
el termini establert.

4.2 Les sol·licituds, segons el model d'imprès normalitzat, han d'anar adreçades a la Conselleria d'Afers Socials i Esports.

4.3 L'imprès normalitzat es pot aconseguir per Internet, a la pàgina web de la Direcció General d'Esports, o a les dependències de la
Conselleria d'Afers Socials i Esports.

4.4 Les sol·licituds s'han de presentar en el termini que fixa l'apartat cinquè de l'annex d'aquesta Resolució en el Registre de la Conselleria
d'Afers Socials i Esports, a qualssevol de les seves delegacions o a qualsevol altre lloc dels que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

4.5 Documentació que s'ha d'aportar:

 Imprès de sol·licitud emplenat i signat adequadament, en el qual constin les dades del beneficiari.a)

 Còpia de la factura de compra a nom del sol·licitant, en què han de figurar:b)

- Nom i cognoms dels esportistes que s'han traslladat.
- DNI dels esportistes.
- Dates i llocs del trasllat.
- Tarifes aèries o marítimes aplicades per cadascun dels esportistes.
- Taxes i impost del valor afegit.
- Taxa d'emissió dels bitllets.
- En el cas que les factures emeses per les navilieres no desglossin les tarifes per cadascun dels esportistes, s'haurà de
presentar còpia dels documents de reserva o targetes d'embarcament de cadascun dels esportistes i tècnics que es desplacin. 
- Acreditació del pagament de la factura:

Pagada al comptat. A la factura ha de constar el nom i llinatges, DNI i càrrec de la persona que ha cobrat, signatura
i data de cobrament.
Pagada per transferència bancària. Còpia de la transferència bancària.
Si el pagament ha estat practicat amb targetes de crèdit, cal lliurar el rebut del pagament i una còpia de l'extracte
bancari de la tarja on figuri l'apunt del càrrec.

 Declaració responsable de la persona o entitat sol·licitant que acrediti que no es troba inclosa en cap dels supòsits de prohibició oc)
d'incompatibilitat per ser beneficiària de la subvenció de conformitat amb la normativa aplicable.

 En cas de persones físiques, fotocòpia del DNI de la persona signant de la sol·licitud.d)

 En el cas de persones jurídiques, fotocòpia de la targeta d'identificació fiscal de l'entitat i fotocòpia del DNI de la persona signante)
de la sol·licitud, juntament amb la documentació que acrediti la representació en què actua.

 En cas que no siguin perceptors de la Comunitat Autònoma, declaració responsable de veracitat de les dades bancàries aportades,f)
tal com preveu el Decret 6/2013, de 17 de febrer, de mesures de simplificació documental dels procediments administratius; o un
document bancari que acrediti la titularitat del compte. L'imprès normalitzat esmentat es podrà obtenir a la seu o a la pàgina web de
la Direcció General d'Esports.

 Certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Aquest certificatg)
l'adjuntarà d'ofici l'òrgan instructor.

 Còpia de l'acta del partit o de la prova esportiva, o certificat de la federació esportiva corresponent relatiu a la participació oh)
l'assistència de l'esportista o del club a la competició, així com de l'assistència de personal tècnic (entrenadors, delegat d'equip, etc.).

Declaració responsable de no haver estat sancionades o condemnades en els últims tres anys per haver exercit o tolerat pràctiquesi) 
laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionades per resolució administrativa ferma o condemnades
per sentència judicial ferma.
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Declaració responsable de totes les ajudes i subvencions sol·licitades o concedides per qualsevol institució, publica o privada,j) 
nacional o estrangera, relacionades amb la sol·licitud.

Declaració responsable relativa a les següents obligacions:k) 

i. Dur a terme l'activitat que fonamenta la concessió de la subvenció en la forma i el termini que s'estableixen en la
convocatòria, com també, si escau, en la resolució de concessió corresponent o en les modificacions que, si escau, s'aprovin.
ii. Destinar l'import de la subvenció al finançament de l'actuació per a la qual s'ha sol·licitat, en la forma i el termini que
s'indiquin en la convocatòria i, si escau, en la resolució corresponent o les seves modificacions.
iii. Comunicar a l'òrgan que concedeix la subvenció la modificació de qualsevol circumstància que afecti algun dels
requisits exigits per concedir la subvenció.
iv. Adoptar, si és procedent, en els termes que s'estableixin en les convocatòries corresponents, les mesures de difusió
consistents a fer constar en els informes anuals que es redactin, com també en els treballs, les activitats, les publicacions, els
documents o els actes públics relacionats amb la finalitat de la subvenció, el finançament de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears i, si escau, el cofinançament amb fons de la Unió Europea i més concretament la imatge corporativa de la
Direcció General d'Esports de la conselleria competent en matèria d'esports i, si pertoca, la imatge de la Unió Europea. Una
còpia de les publicacions s'ha de trametre a la Direcció General esmentada.

4.6 El sol·licitant de la subvenció pot autoritzar la Conselleria d'Afers Socials i Esports a obtenir de manera directa l'acreditació d'estar al
corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Seguretat Social. En aquest cas, no cal aportar la documentació que es pugui
obtenir mitjançant aquest consentiment.

4.7 L'òrgan instructor comprovarà d'ofici la constitució i la inscripció en el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears dels clubs i
federacions esportives de les Illes Balears que sol·licitin les subvencions previstes en aquesta convocatòria.

En el model normalitzat de sol·licitud de subvenció que es posa a disposició dels interessats es preveu l'autorització a l'òrgan gestor dels
ajuts perquè dugui a terme les actuacions necessàries per comprovar les dades relatives al compliment de les obligacions tributàries amb
l'Estat i amb la Seguretat Social.

En cas que la persona o l'entitat sol·licitant denegui de manera expressa aquesta autorització, ha de presentar, juntament amb la sol·licitud,
una declaració responsable d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Seguretat Social, o bé els corresponents
certificats acreditatius d'aquestes circumstàncies.

En el cas que la Direcció General d'Esports, per causes alienes a la seva voluntat, no pugui aconseguir els documents esmentats, requerirà a
la persona o entitat sol·licitant que els aporti en el termini de 10 dies hàbils i sempre amb anterioritat a la proposta de resolució.

4.8 En el supòsit que, amb motiu de la tramitació d'altres expedients a la Direcció General d'Esports, ja s'hagin presentat algun dels
documents esmentats, no és necessari aportar-los de nou, sempre que es faci constar l'expedient en què obri el document, no hagin
transcorregut més de 5 anys des de la presentació i no hagin experimentat cap canvi.

4.9 La Direcció General d'Esports, en qualsevol moment, pot sol·licitar als interessats la documentació i la informació complementària que
consideri necessària per resoldre l'expedient.

4.10 L'incompliment dels requisits o del termini de presentació de sol·licituds establerts en aquesta convocatòria comporta la inadmissió de
la sol·licitud.

5. Termini per presentar les sol·licituds

5.1 El termini per presentar les sol·licituds és de 15 dies hàbils a partir de l'endemà de la realització del campionat, prova esportiva o partit.

6. Procediment per resoldre els ajuts

6.1 Les sol·licituds s'han de resoldre a mesura que es presentin de manera completa i correcta a partir de l'ordre de presentació i fins que
s'exhaureixin els fons de la convocatòria o fins que acabi el termini fixat.

6.2 Si la documentació aportada no compleix els requisits exigits, s'ha de requerir a la persona interessada que, en el termini de 10 dies
hàbils, esmeni la mancança o adjunti els documents preceptius. En aquest cas, la data de presentació de l'esmena és la que estableix l'ordre
per resoldre l'expedient.

6.3 El director general d'Esports ha d'emetre les corresponents propostes de concessió o denegació dels ajuts.
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6.4 Si el procediment de concessió es paralitza per qualsevol causa imputable a l'entitat sol·licitant de la subvenció, la Direcció General
d'Esports l'advertirà que en el termini de 15 dies hàbils se'n produirà la caducitat. Si finalitza aquest termini i l'entitat sol·licitant no ha dut a
terme les activitats necessàries per reprendre la tramitació, la Direcció General d'Esports proposarà a la consellera d'Afers Social i Esports
per resoldre l'arxivament de les actuacions i, una vegada dictada la resolució corresponent, serà notificada a l'entitat interessada.

6.5 D'acord amb l'article 45.1.b de la Llei 39/2015, els actes a què es refereix el punt 3 anterior s'han de notificar a les persones interessades
mitjançant la publicació, durant el període en què aquesta convocatòria sigui vigent, a la pàgina web de la Direcció General d'Esports i la
difusió en el tauler d'anuncis de la Conselleria d'Afers Socials i Esports, perquè, en el termini de deu dies hàbils, hi puguin al·legar el que
considerin oportú. Si transcorregut aquest termini la persona o l'entitat interessada no ha presentat al·legacions, s'ha de considerar que hi està
conforme i s'ha de continuar amb el procediment.

6.6 La resolució expressa de la consellera d'Afers Socials i Esports finalitza el procediment de concessió de la subvenció. La resolució
col·lectiva s'ha de publicar en el  en el termini de sis mesos des de l'acabament del període de presentacióButlletí Oficial de les Illes Balears
de les sol·licituds.

6.7 Les resolucions que concedeixin o deneguin l'ajut sol·licitat exhaureixen la via administrativa i, en contra, s'hi pot interposar un recurs
potestatiu de reposició en el termini d'un mes. També s'hi pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà d'haver estat
publicades en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

7. Òrgans competents

7.1 La Direcció General d'Esports és l'òrgan competent per tramitar els expedients i ha de fer d'ofici totes les actuacions que consideri
necessàries per determinar-ne, conèixer-ne i comprovar-ne les dades.

7.2 Correspon a la consellera d'Afers Socials i Esports dictar la resolució que posi fi al procediment.

8. Criteris de repartiment i quantia dels ajuts

8.1 Els ajuts que regula aquesta Resolució s'han de concedir amb subjecció als principis de publicitat, concurrència i objectivitat.

8.2 Per la naturalesa d'aquests ajuts, d'acord amb el que estableix l'article 17, apartats 2 i 3, del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre,
pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions, i atès que no és necessària la comparació i la prelació, en un únic procediment, de
totes les sol·licituds entre si, aquestes es resoldran individualment, a mesura que entrin en el Registre de la Conselleria d‘Afers Socials i
Esports i fins que s'exhaureixin els crèdits destinats a la convocatòria. Si s'exhaureixen els crèdits destinats a la convocatòria abans d'acabar
el termini de presentació, s'ha de suspendre la concessió de noves ajudes mitjançant una resolució publicada en el BOIB.

8.3 Les subvencions es concediran quan l'entitat beneficiària acrediti que compleix els requisits que estableix aquesta convocatòria.

8.4 En aplicació de l'article 11.1 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de homes i dones, els barems per avaluar les sol·licituds
s'aplicaran de la mateixa forma i manera als equips masculins i femenins per tal de aconseguir una efectiva igualtat de gènere per part de les
entitats sol·licitants.

8.5 En cas d'anul·lació del viatge, la Direcció General d'Esports únicament ha d'assumir les despeses dels desplaçaments quan l'anul·lació
sigui a causa de força major i es justifiqui documentalment. En cas contrari no són objecte d'aquesta convocatòria.

8.6 Càlcul de la subvenció:

a) Trasllat d'esportistes i tècnics: L'import per subvencionar per viatge d'anada i tornada serà, com a màxim, el 50 % del cost del
desplaçament, sense excedir la quantitat de 50,00 euros per esportista. Per a viatges amb un cost igual o inferior a 50,00 euros,
l'ajuda serà de 25,00 euros, llevat que l'import del viatge sigui menor a aquesta quantitat. Per a viatges amb un cost igual o inferior a
25,00 euros, l'ajuda serà del 100 % del cost del viatge.

b) Trasllat de material esportiu que acompanya als esportistes: L'import per subvencionar per viatge d'anada i tornada del material
esportiu imprescindible per practicar la modalitat esportiva i el necessari per al transport, sigui cotxe, remolc o camió (per a
bicicletes, cotxe de competició, motocicletes, animals, caiacs, vaixells, armes, arcs, javelines, perxes, etc ), serà, com a màxim, el
50 % del cost del desplaçament d'aquest material esportiu, sense excedir de les següents quantitats segons mitja de transport:

- Avió (trasllats de bicicletes, cans, armes, arcs, javelines, perxes): El màxim de la subvenció serà de 100,00 euros per
esportista.
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- Vaixell (per desplaçament de vehicle per transportar bicicletes, cotxe de competició, motocicletes, animals, caiacs,
vaixells): El màxim de la subvenció serà de 200,00 € per vehicle traslladat.
- Per a trasllats de material esportiu amb un cost igual o inferior a 50,00 euros, l'ajuda serà de 25,00 euros, llevat que
l'import del trasllat del material esportiu sigui menor a aquesta quantitat. Per a trasllats de material esportiu amb un cost
igual o inferior a 25,00 euros, l'ajuda serà del 100 % del cost del viatge

c) En el cas que de la documentació justificativa (factura) no es pugui identificar el cost individual de cadascun dels esportistes i
tècnics que efectivament han participat en la prova esportiva; l'import a subvencionar es calcularà dividint l'import total de la factura
per un número total d'esportistes i tècnics que apareixen a l'esmentada factura i el cost individual resultant es multiplicarà per el
número total d'esportistes i tècnics que apareixen a l'acta de la prova esportiva.

d) En el cas que de la documentació justificativa (factura) no es pugui identificar el cost individual dels esportistes i tècnics del cost
individual del trasllat del vehicle (més el conductor) que du el material esportiu; l'import a subvencionar es calcularà de la següent
forma:

d.1) Cost total dels esportistes i tècnics objecte de la subvenció: es calcularà dividint l'import total de la factura per un
número total d'esportistes i tècnics que apareixen a l'esmentada factura i el cost individual resultant es multiplicarà per el
número total d'esportistes i tècnics que apareixen a l'acta de la prova esportiva.
d.2)Import màxim inicial a subvencionar serà del 50% de cost calculat a l'apartat anterior (d.1).
d.3) En cap cas l'import a subvencionar pot ser superior al següent càlcul:
 

i) Import de la subvenció del cost del trasllat d'un vehicle més el seu conductor: 200,00 euros.
ii) Import de la subvenció del cost del trasllat dels esportistes i tècnics que son conductor de vehicles: 50,00 euros.
iii) Càlcul de l'import total màxim de la subvenció:
 

Import màxim a 
subvencionar

 
=

(

Número de 
esportistes i tècnics 

que apareixen a l'acta 
de la prova

X 50,00 € ) + (
Número total de 

vehicles + conductor 
traslladats

X
 

200,00 €
)

d.4) Import final de la subvenció serà l'import més baix dels calculats als apartats d.2) i d.3).

9. Pagament i justificació d'activitats

9.1 El pagament de la subvenció únicament es pot fer efectiu una vegada presentada tota la documentació conforme i completa, i una vegada
dictada la corresponent resolució d'atorgament.

9.2 S'ha d'entendre justificada del tot la subvenció atorgada amb els documents que es varen presentar juntament amb la sol·licitud següents:

 Còpia acarada de la factura acreditativa del desplaçament amb la corresponent acreditació del pagament.a)

- Acreditació del pagament de la factura:
- Pagada al comptat. A la factura ha de constar el nom i llinatges, DNI i càrrec de la persona que ha cobrat, signatura i data
de cobrament.
- Pagada per transferència bancària. Còpia de la transferència bancària.
- Si el pagament ha estat practicat amb targetes de crèdit, cal lliurar el rebut del pagament i una còpia de l'extracte bancari de
la tarja on figuri l'apunt del càrrec.

La Llei 7/2012, de 29 d'octubre, de modificació de la normativa tributària i pressupostària i d'adequació de la normativa financera
per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita contra el frau, va establir que no es poden pagar en efectiu les
operacions, en què alguna de les parts intervinents actuï en qualitat d'empresari o professional, amb un import igual o superior a
2.500 euros o el seu contravalor en moneda estrangera. A l'efecte del càlcul d'aquestes quanties, s'han de sumar els imports de totes
les operacions o pagaments en què s'hagi pogut fraccionar el lliurament de béns o la prestació de serveis.

Es considerarà efectivament pagada la despesa, a l'efecte de considerar-la com a subvencionable, amb la cessió del dret de
cobrament de la subvenció a favor dels creditors per raó de la despesa efectuada o amb el lliurament a aquests d'un efecte mercantil,
garantit per una entitat financera o companyia d'assegurances, segons l'article 83.1 del Reglament de la Llei 38/2003.

L'acreditació de les despeses també es pot efectuar mitjançant factures electròniques, sempre que compleixin els requisits exigits per
acceptar-les en l'àmbit tributari.
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 Còpia de l'acta del partit o de la prova esportiva o certificat de la federació esportiva corresponent relatiu a la participació ob)
l'assistència de l'esportista o del club a la competició, així com de l'assistència de personal tècnic (entrenadors, delegat d'equip, etc.).

9.3 Si la documentació aportada per la justificació de la subvenció no compleix els requisits exigits, s'ha de requerir l'entitat interessada que,
en el termini de deu dies hàbils, esmeni la mancança o adjunti els documents preceptius.

9.4 Amb caràcter general, l'import de les subvencions s'ha d'abonar, una vegada justificat el compliment de la finalitat per a la qual es varen
concedir, a partir del que resulti de la liquidació de la justificació de la subvenció.

9.5 La justificació, la liquidació i el pagament consegüent es farà en un sol moment en acabar l'activitat.

9.6 La liquidació de la subvenció s'ha de dictar i notificar en el termini de nou mesos a comptar des de la presentació de la justificació per la
persona interessada o, si s'escau, des de l'endemà del termini màxim per presentar-la, sens perjudici que, prèviament, s'hagi de requerir a la
persona interessada perquè la presenti en un termini addicional de quinze dies improrrogables.

9.7 Per al còmput del termini de nou mesos a què es refereix el paràgraf anterior no s'han de tenir en compte els períodes d'interrupció
justificada de les actuacions ni les dilacions que es puguin produir per causes no imputables a l'administració concedent, sempre que es
documentin de manera adequada fent constar les dades d'inici i acabament de cada període, per dies naturals, i el motiu de la interrupció o la
dilació.

9.8 La liquidació de la subvenció s'ha de dictar en el marc de les actuacions de comprovació, i que constitueix un pressupost de l'obligació de
pagament total que, si s'escau, correspongui a favor de la persona interessada i a càrrec de l'administració concedent, com també, si s'escau,
de l'inici per l'òrgan competent i a instància de l'òrgan gestor del procediment de revocació o de reintegrament total o parcial de la subvenció
concedida i no justificada totalment o parcialment.

9.9 En tot cas, la liquidació de la subvenció per l'òrgan gestor no impedeix ni afecta la realització d'altres actuacions ulteriors de control
intern o extern previstes en aquesta llei i en la resta de la legislació aplicable per part dels òrgans competents en cada cas, amb l'abast i les
conseqüències jurídiques corresponents.

9.10 El transcurs del termini màxim per dictar i notificar la liquidació no impedirà que l'òrgan gestor la dicti i la notifiqui, llevat, si escau,
que abans de dictar-la s'hagin iniciat altres actuacions de control pels òrgans a què es refereix l'apartat anterior o s'hagi iniciat un
procediment de revocació o de reintegrament de la subvenció.

9.11 En tot cas, no seran exigibles els interessos moratoris que, si s'escau, es meritin entre l'endemà del transcurs d'aquest termini màxim i
l'inici d'un procediment de reintegrament.

9.12 Sens perjudici de la resta de supòsits a què fa referència l'article 39.2 de la Llei general de subvencions, quan la persona interessada
presenti la justificació de la subvenció en el termini corresponent, el còmput del termini de prescripció del dret de l'administració concedent
a liquidar l'eventual reintegrament que, si s'escau, pertoqui s'inicia l'endemà de la notificació de la liquidació de la subvenció o del transcurs
del termini màxim per dictar-la i notificar-la.

10. Nombre de participants

10.1 S'estableixen els nombres màxims de participants següents:

Esport Pax esport

INDIVIDUALS

Atletisme 22

Bàdminton 8

Billar 4

Bitlles 8

Escacs 5

Gimnàstica Artística Femenina 10

Gimnàstica Artística Masculina 6

Natació 13

Pàdel 16

Petanca 8

Tennis taula 6

Tir amb arc 5

ht
tp

://
w

w
w

.c
ai

b.
es

/e
bo

ib
fr

on
t/p

df
/c

a/
20

19
/1

47
/1

04
57

02

http://boib.caib.es


Núm. 147
29 d'octubre de 2019

Fascicle 215 - Sec. III. - Pàg. 42946

http://boib.caib.es    D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

Esport Pax esport

COL·LECTIUS

Bàsquet 13

Futbol 19

Futbol sala 14

Futbol americà 31

Handbol 15

Hoquei línia 15

Rugbi 23

Voleibol 15

Waterpolo 14

10.2 Esports individuals:

a) Les federacions esportives han de certificar que han assolit la marca mínima exigible per poder participar en la prova o
campionat. Les federacions esportives han d'establir en els seus reglaments esportius les marques mínimes exigibles als esportistes i
que aquests han d'acreditar.

b)  En les competicions d'esports individuals es prendrà com a màxim el número d'esportistes inscrits que han realitzat efectivament
el viatge, poden incloure:

- 1 tècnic o auxiliar, quan el número d'inscrits i desplaçats per a la competició, siguin entre 2 i 6 esportistes.
- 2 tècnics o auxiliars, en el cas de que superin els 7 esportistes inscrits i desplaçats.

11. Obligacions dels beneficiaris

11.1 Són obligacions dels beneficiaris dels ajuts d'aquesta convocatòria les que estableix l'article 11 del Text refós de la Llei de subvencions
i l'article 15 de l'Ordre del conseller de Turisme i Esports de 18 de desembre de 2012 per la qual s'estableixen les bases reguladores per
concedir subvencions en matèria d'esports.

11.2 Les entitats que reben subvencions o ajuts per més de 100.000€ anuals  o més de 5.000€ anuals i que almenys el 40% dels ingressos
procedeixi de subvencions o ajuts públics estan obligades a fer la publicitat prevista a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern.

12. Revocació

Pertoca revocar la concessió de la subvenció quan, posteriorment a la concessió vàlida i ajustada a dret, la persona o l'entitat beneficiària
incompleix totalment o parcialment les obligacions o els compromisos contrets als quals està condicionada l'eficàcia de l'acte de concessió.

13. Reintegrament

13.1 Com a conseqüència de la revocació pertoca reintegrar totalment o parcialment l'import de l'ajut obtingut i, si escau, l'exigència de
l'interès de demora, en els casos següents:

 L'incompliment de la finalitat per a la qual es va concedir el desplaçament.a)
 L'obtenció del desplaçament sense que es compleixin les condicions requerides per a això, o l'alteració de les condicions tengudesb)

en compte per concedir-lo, sempre que sigui per causes imputables a la persona o a l'entitat beneficiària.
 L'incompliment greu de l'obligació de justificar la finalitat dels fons percebuts en la forma i els terminis establerts.c)
 La concurrència de subvencions incompatibles per a la mateixa activitat.d)
 La negativa a sotmetre's a les actuacions de comprovació i control previstes legalment o l'obstrucció injustificada d'aquestese)

actuacions.
 Altres supòsits establerts en les bases reguladores.f)

13.2 Per al reintegrament, s'ha d'aplicar el procediment que determina a aquest efecte l'article 44 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de
desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions.

13.3 Les quantitats reintegrables tenen la consideració d'ingressos de dret públic i poden ser exigides per la via de constrenyiment.
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14. Règim d'infraccions i sancions

L'incompliment dels requisits que determina aquesta Resolució dóna lloc a aplicar el règim d'infraccions i sancions establertes legalment.

15. Inspecció

D'acord amb el que disposa aquesta convocatòria, els desplaçaments que concedeix la Conselleria d'Afers Socials i Esports s'han de sotmetre
a la inspecció corresponent segons la normativa legal vigent aplicable.

 

ANNEX 2
Especialitats de les modalitats esportives

Atletisme

L'esportista viatja amb les perxes o javelines per a competicions en què s'incloguin les especialitats de salt amb perxa i/o llançament de
javelina.

Automobilisme

S'estableixen les condicions següents:

a) Tots els trasllats s'han de fer preferentment en vaixell.
b) Esportista + vehicle de competició.
c) Esportista + vehicle de competició + remolc (menys de 6 metres).
d) Esportista + mecànic + vehicle de competició + remolc (menys de 6 metres): té dret a sol·licitar la subvenció per al trasllat del
vehicle i del remolc el pilot propietari del vehicle. El mecànic només té dret a sol·licitar la subvenció del seu trasllat.

 e) No són objecte de subvenció el trasllat de material mitjançant empreses de transport de mercaderies.

Caça

S'estableixen les condicions següents:

a) Esportista individual: trasllat en vaixell o en avió. Aquest tipus de trasllat està lligat al trasllat anterior dels animals, mitjançant el
sistema de trasllat només de càrrega d'animals.
b) Esportista + vehicle: per a proves de tir amb arc o amb armes de foc, o en què s'hagin de desplaçar gàbies amb animals vius. Per a
aquest tipus de desplaçaments s'estableix un mínim de 2 esportistes per vehicle. En aquest cas té dret a sol·licitar la subvenció pel
trasllat del vehicle l'esportista propietari del vehicle. Els altres esportistes només tenen dret a sol·licitar la subvenció del seu trasllat.
c) Esportista + tècnic + vehicle + remolc (menys de 6 metres): per a proves de caça menor amb ca, caça de cegues o caça amb cans
eivissencs.

  d) No són objecte de subvenció el trasllat d'animals i material mitjançant empreses de transport de mercaderies o de animals.

Ciclisme/Triatló

a)1 vehicle, de menys de 6 metres, per cada 4 esportistes i les seves bicicletes. Té dret a sol·licitar la subvenció del trasllat del
vehicle l'esportista propietari del vehicle. Els altres esportistes tenen dret a sol·licitar la subvenció del seu trasllat individual.

  b) No són objecte de subvenció el trasllat de material mitjançant empreses de transport de mercaderies.

Columbicultura/columbofília

S'estableixen les condicions següents:

a) Esportista individual: trasllat en vaixell o en avió. Aquest tipus de trasllat està lligat al trasllat anterior dels coloms, mitjançant el
sistema de trasllat només de càrrega d'animals.
b) Esportista + vehicle tipus furgoneta de menys de 6 metres.

Hípica

S'estableixen les condicions següents:
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a) Esportista individual: trasllat en avió. Aquest tipus de trasllat estarà lligat al trasllat anterior del cavall, mitjançant el sistema de
trasllat només de càrrega d'animals.
b) Esportista individual: trasllat en vaixell. Aquest tipus de trasllat estarà lligat al trasllat anterior del cavall, mitjançant el sistema de
trasllat només de càrrega d'animals. En cap cas serà objecte de subvenció el trasllat de cap vehicle.
c) Trasllat de l'esportista conjuntament amb el cavall (Esportista + vehicle + remolc de menys de 6 metres).
d) Trasllat de l'esportista acompanyat del seu tutor conjuntament amb el cavall (Esportista menor d'edat + acompanyant tutor +
vehicle + remolc de menys de 6 metres). Té dret a sol·licitar la subvenció el tutor acompanyant de l'esportista menor d'edat.
e) No són objecte de subvenció el trasllat de cavalls mitjançant camions o furgonetes de carrega ni mitjançant  empreses de transport
de mercaderies o animals.

Motociclisme

S'estableixen les condicions següents:

a) Tots els trasllats s'han de fer preferentment en vaixell.
b) Vehicle + remolc (menys de 6 metres) + 2 pilots + 2 motocicletes: té dret a sol·licitar la subvenció pel trasllat del vehicle i del
remolc el pilot propietari del vehicle. El segon pilot només té dret a sol·licitar la subvenció del seu trasllat.
c) Vehicle + remolc (menys de 6 metres) + pilot + assistent + 2 motocicletes: té dret a sol·licitar la subvenció pel trasllat del vehicle
i el remolc el propietari del vehicle. El segon, el pilot o l'assistent, només té dret a sol·licitar la subvenció del seu trasllat.
d) Només s'admet la participació d'un assistent en les modalitat de trial i cros.
e) Només s'admet la participació d'un mecànic en les proves de velocitat.
f) Seran objecte de subvenció els trasllats per participar en una prova del campionat o copa d'Espanya organitzat per la federació
espanyola al país d'Andorra.
g) No són objecte de subvenció el trasllat de motocicletes i recanvis mitjançant empreses de transport de mercaderies.

Piragüisme/Vela/Pesca

S'estableixen les condicions següents:

a) Esportista individual: trasllat en vaixell o avió. Aquest tipus de trasllat està lligat al trasllat anterior de la piragua o del caiac o del
vaixell, mitjançant el sistema de trasllat només de càrrega de material esportiu.
b) Esportistes + 1 vehicle + remolc (menys de 6 metres): s'estableix un mínim de 4 esportistes i 4 piragües o caiacs o 2 vaixells. Té
dret a sol·licitar la subvenció del trasllat del vehicle i del remolc l'esportista propietari del vehicle. Els altres esportistes tenen dret a
sol·licitar la subvenció del seu trasllat individual.
c) Esportista menor d'edat + acompanyant tutor + vehicle + remolc (menys de 6 metres). Té dret a sol·licitar la subvenció el tutor
acompanyant de l'esportista menor d'edat.
d) No són objecte de subvenció el trasllat de piragües, vaixells, caiacs, etc,  mitjançant empreses de transport de mercaderies.

Tir amb arc/Tir olímpic

S'estableixen les condicions següents:

a) Tots els trasllats s'han de fer preferentment en vaixell.
b) Esportistes + vehicle (menys de 6 metres): 1 vehicle per cada 4 esportistes i els seus materials. Té dret a sol·licitar la subvenció
del trasllat del vehicle l'esportista propietari del vehicle. Els altres esportistes tenen dret a sol·licitar la subvenció del seu trasllat
individual.

 

ANNEX 3
Llista de federacions internacionals o europees

ACTIVITATS SUBAQÜÀTIQUES

Tipus d'entitat: federació internacional

Nom: CONFÉDÉRATION MONDIALE DES ACTIVITÉS SUBAQUATIQUES (CMAS)

Adreça: Viale Tiziano, 74. 00196 Roma (Itàlia)

Telèfon: 00 3906 36858480 Fax: 00390636858490
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Web: http://www.cmas.org a/e:cmas@cmas.org

Tipus d'entitat: federació europea

Nom: CMAS EUROPA ASSOCIATION INTERNATIONALE SANS BUT LUCRATIF (CMAS EUROPA AISBL)

Adreça: Jules Broeren, 38. Brussel·les 1070 (Bèlgica)

Telèfon: 00 3216 234900

Web: e-mail:febras.belgium@skynet.be

 

AERONÀUTICA

Tipus d'entitat: federació internacional

Nom: FÉDÉRATION AÉRONAUTIQUE INTERNATIONALE (FAI)

Adreça: Maison du Sport International Av. de Rhodanie, 54 - 1007 Laussane (Suïssa)

Telèfon: 41 2134 51070 Fax: 41 2134 51077

Web: http://www.fai.org a/e:sec@fai.org

 

ESCACS

Tipus d'entitat: federació internacional

Nom: FEDERATION INTERNATIONALE DES ECHECS (FIDE)

Adreça: 9, Singrou Avenue. 11743 Atenes (Grècia)

Telèfon: 30 2109 212047

Web: http://www.fide.com a/e:office@fide.com

Tipus d'entitat: federació europea

Nom: EUROPEAN CHESS UNION (ECU)

Adreça: Masarikova 5/19 - 11 000 Belgrad (Sèrbia)

Telèfon: 38 1114 142470 Fax: 38 1113 061319

Web: http://europechess.net a/e:office@europechess.net

 

ATLETISME

Tipus d'entitat: federació internacional

Nom: INTERNATIONAL ASSOCIATION OF ATHLETICS FEDERATION (IAAF)

Adreça: 17 Princesse Florestine. 98007 Mònaco (Mònaco)

Telèfon: 00 3779 3108888 Fax: 00 3779 3159515

Web: http://www.iaaf.org a/e:headquarters@iaaf.org
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Tipus d'entitat: federació europea

Nom: EUROPEAN ATHLETICS ASSOCIATION (EAA)

Adreça: Av. Louis Ruchonnet, 18. CH 1003 Lausanne (Suïssa)

Telèfon: 00 4121 3134350 Fax: 00 4121 3134351

Web: http://www.european-athletics.org a/e:office@european-athletics.org

 

AUTOMOBILISME

Tipus d'entitat: federació internacional

Nom: FEDERATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE (FIA)

Adreça: 2, Chemin Blandonnet - CH 215 Ginebra (Suïssa)

Telèfon: 00 4122 5444400 Fax: 00 4122 544450

Web: http://www.fia.com a/e:isarub@rfeda.es

 

BÀDMINTON

Tipus d'entitat: federació internacional

Nom: BADMINTON WORLD FEDERATION (B.W.F)

Adreça: Unit 17.05, Level 17 Amoda Building 22 Jalan Imbi. 55100 Kuala Lumpur (Malàisia)

Telèfon: 60 3214 17155 Fax: 60 3214 37155

Web: www.bwfbadminton.org a/e:bwf@bwfbadminton.org

Tipus d'entitat: federació europea

Nom: BADMINTON EUROPE (BE)

Adreça: Brøndbytoften 14. 2605 Brondby - Dinamarca (Dinamarca)

Telèfon: 45 4326 2166 Fax: 45 4326 2167

Web: http://www.badmintoneurope.com a/e:info@eurobadminton.dk

 

BALL ESPORTIU

Tipus d'entitat: federació internacional

Nom: WORLD DANCE SPORT FEDERATION (WDSF)

Adreça: C. Oriente 78-84, 2nd Floor, office 15. 08172 Sant Cugat del Vallès (Espanya)

Telèfon: 93 5442 392

Web: http://www.idsf.net a/e:office@idsfspain.com
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BILLAR

Tipus d'entitat: federació internacional

Nom: INTERNATIONAL BILLIARDS & SNOOKER FEDERATION (IBSF)

Adreça: Kyyhkysmaki, 11 B 26. 02600 Espoo (Finlàndia)

Telèfon: 33 6076 70353 Fax: 33 32647 3847

Web: http://www.ibsf.info/ a/e:ibsf.president@mac.com

Tipus d'entitat: federació internacional

Nom: UNION MONDIALE DE BILLARD (UMB)

Adreça: Avda de Rhodanie, 2. Lausana (Suïssa)

Telèfon: 32 4757 19150 Fax: 32 9282 75926

Web: http://www.umb.org/ a/e:president@umb.org

Tipus d'entitat: federació internacional

Nom: WORLD CONFEDERATION BILLIARD SPORT (WCBS)

Adreça: Kortrigjkse Steenweg 205/6. B 9830 Saint Martens Latem (Bèlgica)

Telèfon: 32 4757 19150 Fax: 32 92827596

Web: http://www.billiard-wcbs.org a/e:jean -claude.dupont@pandora.be

Tipus d'entitat: federació europea

Nom: CONFÉDÉRATION EUROPEÉNNE DE BILLARD (CEB)

Adreça: 54, Rue Edward Steichen . 3324 Bivange (Luxemburg)

Telèfon: 49 2041 79610 Fax: 35 2365 380

Web: http://www.eurobillard.org a/e:CEB.president@eurobillard.org

Tipus d'entitat: federació europea

Nom: EUROPEAN BILLIARDS AND SNOOKER ASSOCIATION (EBSA)

Adreça: RIBSA, Sport HQ,Joyce Way, Parkwest Business Park, Dublin 12 Eire - Eire (Irlanda)

Telèfon: 35 3162 51150 Fax: 35 3162 51151

Web: http://www.ebsa.tv a/e:chairman@ebsa.tv

Tipus d'entitat: federació europea

Nom: EUROPEAN POCKET BILLIARD FEDERATION (EPB)

Adreça: ClercstR.2 - 6441 CT Brunsuum (Holanda (també, Països Baixos))

Telèfon: 31 4552 75854 Fax: 31 4556 40610

Web: http://www.epbf.com a/e:gre.leenders@planet.nl
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BITLLES

Tipus d'entitat: federació internacional

Nom: FEDERATION INTERNATIONALE DES QUILLEURS (F.I.Q.)

Adreça: Room 2004, Olympic house 1 Stadium Path So Kon Po Causeway Bay Hong Kong - Causeway Bay - Hong Kong (Hong Kong)

Telèfon: 85 2280 80970 Fax: 85 22808 0843

Web: http://www.fiq.org/ a/e:president@fiq.org

Tipus d'entitat: federació internacional

Nom: WORLD TENPIN BOWLING ASSOCIATION (WTBA)

Adreça: 2208 Brookside Dr. - Arlington, TX 76012 - EUA (Estats Units d'Amèrica)

Web: http://www.worldtenpinbowling.com Mail:president@worldtenpinbowling.com

Tipus d'entitat: federació internacional

Nom: WORLDS BOWLS (WB)

Adreça: Caledonia House 1 Redhueghs Rigg - South Gyle Edimburgh - EH 12 9 DQ (Escòcia)

Telèfon: 44 1313 179764 Fax: 44 1313 179765

Web: http://www.worldbowlsltd.co.uk/ a/e:worldbowls@btconnect.com

Tipus d'entitat: federació europea

Nom: BOWLING EUROPEAN CORPORATIVE (BEC)

Adreça: - 53859 Mondorf (Alemanya)

Telèfon: 02 2843 37623 Fax: 02 2843 37624

Web: http://www.bec.org.uk/ a/e:anitatronnier@aol.com>

Tipus d'entitat: federació europea

Nom: EUROPEAN TENPIN BOWLING FEDERATION (ETBF)

Adreça: - 5463 Wechel (Holanda (també, Països Baixos))

Web: http://www.etbf.eu a/e:ao@etbf.eu

 

BOXA

Tipus d'entitat: federació internacional

Nom: AMATEUR INTERNATIONAL BOXING ASSOCIATION (AIBA)

Adreça: Avenue de Rhodanie 54l (Maison du Sport International) - C.H. 1007 Lausana  (Suïssa)

Telèfon: 00 4121 3212777 Fax: 00 4121 3212772

Web: http://www.aiba.org/ a/e:info@aiba.org

Tipus d'entitat: federació internacional
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Nom: INTERNATIONAL BOXING FEDERATION (IBF)

Adreça: 516 Main Street 2nd Floor East Orange - East Orange, NJ 07018 EUA (Estats Units d'Amèrica)

Telèfon: 01 9734 140300 Fax: 01 9734 140307

Web: http://www.ibf-usba-boxing.com a/e:mmuhammad@ibfboxing.com

Tipus d'entitat: federació internacional

Nom: WORLD BOXING ASSOCIATION (WBA)

Adreça: P.O. BOX 377 - Maracay 2101-Estat d'Aragua. Veneçuela (VENEÇUELA)

Telèfon: 02 4466 31584 Fax: 0244 6633177

Web: http://www.wbaonline.com/ a/e:info@wbaonline.com

Tipus d'entitat: federació internacional

Nom: WORLD BOXING COUNCIL (WBC)

Adreça: Cuzco, 872 Col. Lindavista - Mèxic DF 07300 (Mèxic)

Telèfon: 00 5255 51195273 Fax: 00 5255 51195293

Web: http://www.wbcboxing.com a/e:info@wbcboxing.com

Tipus d'entitat: federació internacional

Nom: WORLD BOXING ORGANIZATION (W.B.O.)

Adreça: First Federal Bldg. 1056 Muñoz Rivera Ave. Suite 711-714 - San Juan, P.R. 00927 (Puerto Rico)

Telèfon: 01 7877 654444 Fax: 01 7877 589053

Web: http://www.wbo-int.com/index.asp a/e:boxing@wbo-int.com

Tipus d'entitat: federació europea

Nom: EUROPEAN BOXING ASSOCIATION (EBA)

Adreça: Ricardo Puga, 7 bajo. 01003 Vitòria-Gasteiz (Espanya)

Telèfon: 34 9452 57253 Fax: 34 9452 79794

Web: http://www.europeboxing.com a/e:info@europeboxing.com

Tipus d'entitat: federació europea

Nom: EUROPEAN BOXING CONFEDERATION (EUBC)

Adreça: 14, rue Scandicci 93508 PANTIN Cedex - France - PANTIN Cedex - França (França)

Telèfon: 33 1494 22874 Fax: 33 1 49422879

Web: http://www.eubc-boxing.eu a/e:president.ffb@wanadoo.fr

Tipus d'entitat: federació europea

Nom: EUROPEAN BOXING UNION (EBU)

Adreça: Via Topino, 37. 00199 Roma (Itàlia)
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Telèfon: 00 3906 85354249 Fax: 00 3906 8413447

Web: http://www.boxebu.com/ a/e:info@boxebu.com

 

CAÇA

Tipus d'entitat: federació internacional

Nom: CONSEJO MUNDIAL DE FEDERACIONES DEPORTIVAS DE CAZA Y TIRO (FEDECAT)

Adreça: Francos Rodríguez 70 -2º - 28039 - Madrid (Espanya)

Telèfon: 91 3111 411 Fax: 914506608

a/e:secretaria@cmfedecat.com

Tipus d'entitat: federació internacional

Nom: FEDERATION INTERNATIONALE DE TIR AUX ARMES SPORTIVES DE CHASSE  (FITASC)

Adreça: 10, rue Méderic. 75017 París (França)

Telèfon: 33 1429 34053 Fax: 33 1429 35822

Web: http://www.fitasc.com a/e:fitasc@fitasc.com

Tipus d'entitat: federació europea

Nom: FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE CAZA DE EUROPA (FACE)

Adreça: Rue F. Pelletier, 82. 1030 Brussel·les (Bèlgica)

Telèfon: 32 2732 6900 Fax: 3227327072

Web: http://www.face.eu a/e:info@face.eu

 

CICLISME

Tipus d'entitat: federació internacional

Nom: UNION CYCLISTE INTERNATIONALE (UCI)

Adreça: Ch. de la Mêlée 12 - CH 1860 Aigle (Suïssa)

Telèfon: 41 2446 85811 Fax: 41 2468 5812

Web: http://www.uci.ch/ a/e:admin@uci.ch

Tipus d'entitat: federació europea

Nom: UNION EUROPEÉNNE DE CYCLISME (UEC)

Adreça: Case Postale 339 (Erlerbanch-Zurich) - CH 8703 (Suïssa)

Telèfon: 41 9120 4468 Fax: 41 9120 4468

Web: http://www.uec.ch/ a/el:uec@bluewin.ch
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CULOMBOFÍLIA

Tipus d'entitat: federació internacional

Nom: FEDERACIÓN COLOMBÓFILA INTERNACIONAL (FCI)

Adreça: Gassbeeksesteenweg, 52-54 - 1050 Halle (Bèlgica)

Telèfon: 32 2537 6211 Fax:  32 25 38 57 21

Web: http://www.fcipigeons.com a/e:info@pigeonsfci.com

 

ESP. DISCAPACITAT FÍSICA

Tipus d'entitat: federació internacional

Nom: INTERNATIONAL WHEELCHAIR & AMPUTEE SPORT FEDERATION (IWAS)

Adreça: Olympic Village- Guttmann Road - Aylesbury, Bucks HP21 9PP (Regne Unit (Gran Bretanya) )

Telèfon: 44 1296 436179 Fax:  44 1296 436484

Web: http://www.iwasf.com a/e:info@iwasf.com

Tipus d'entitat: federació internacional

Nom: INTERNATIONAL WHEELCHAIR BASKETBALL FEDERATION (IWBF)

Adreça: 109-189 Watson St. - R2P2E1 Winnipeg (Canadà)

Telèfon: 20 4632 6475 Fax:

Web: http://www.iwbf.org/

Tipus d'entitat: federació europea

Nom: INTERNATIONAL WHEELCHAIR BASKETBALL FEDERATION-EUROPEAN ZONE (I.W.B.F. EUROZONE)

Adreça: Bosweg, 29 - 3356 MR (Papendrecht) (Holanda (també, Països Baixos))

Telèfon: 31 7864 40611 Fax:  31 7864 40612

Web: http://www.iwbf-europe.org a/e:info@iwbf-europe.org

 

ESP. DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL

Tipus d'entitat: federació internacional

Nom: INTERNATIONAL SPORTS FEDERATION FOR PERSONS WITH INTELLECTUAL DISABILITY (INAS-FID)

Adreça: Mencap, 4 Swan Courty - Birminghan B 26 1 BU (Regne Unit (Gran Bretanya) )

Telèfon: 44 1924 234912 Fax:  44 1924 363816

Web: http://www.inas-fid.org/ a/e:inas-fid@mencap.org.uk

Tipus d'entitat: federació europea

Nom: INTERNATIONAL SPORTS FEDERATION FOR PERSONS WITH INTELLECTUAL DISABILITY -EUROPE (INAS-FID
EUROPE)
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Adreça: FFSA, Rue Jean Daudin, 9 - 75015 París (FRANÇA)

Telèfon: 33 1427 39014 Fax: 33 1427 39010

Web: http://www.inas-fid-europe.com a/e:geoffrey.smedley@virgin.net

 

ESP. PER A CECS

Tipus d'entitat: federació internacional

Nom: INTERNATIONAL BLIND SPORT ASSOCIATION (IBSA)

Adreça: Av. Ortega y Gasset, 18 - 28006 - Madrid (ESPANYA)

Telèfon: 91 4365 300 Fax:  91 4365 353

Web: http://www.ibsa.es/ a/e:ibsa@ibsa.es

Tipus d'entitat: federació internacional

Nom: INTERNATIONAL BRAILLE CHESS ASSOCIATION (IBCA)

Adreça: Robengasse 6 D 34576 -Homberg (Germany) - 3003 (Alemanya)

Telèfon: 49 5681 1341 Fax:  49 5681 6015

Web: http://www.ibca-info.org

Tipus d'entitat: federació europea

Nom: INTERNATIONAL BLIND SPORT ASSOCIATION - EUROPE (IBSA EUROPE)

Adreça: Geschäftsstelle Chriesbaumstrasse, nº 6 - Volketswil 8604 (Suïssa)

Telèfon: 41 1908 4500

 

ESP. PER A SORDS

Tipus d'entitat: federació internacional

Nom: INTERNATIONAL COMMITTEE OF SPORTS FOR THE DEAF (ICSD)

Adreça: 528 TRAIL AVENUE FREDERICK, MARYLAND 21701.USA - Frederick, Maryland 21701 EUA (Estats Units d'Amèrica)

Telèfon: Fax: 13 0162 02990

Web: http://www.ciss.org/ a/e:info@ciss.org

Tipus d'entitat: federació europea

Nom: EUROPEAN DEAF SPORTS ORGANIZATION (EDSO)

Adreça: EDSO, Läntinen Pitkäkatu 21-23D, 4 krs, - 20100 Turku (Finlàndia)

Telèfon: 35 8223 35613 Fax:  35 8223 35613

Web: http://www.deafsports-edso.eu a/e:secretary@edso.eu
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ESP. PARÀLISI CEREBRAL I LESIÓ CEREBRAL

Tipus d'entitat: federació internacional

Nom: CEREBRAL PALSY - INTERNATIONAL SPORTS & RECREATION ASSOCIATION (CP-ISRA)

Adreça: 10428 - 132 Street - Edmonton, A3 T5N 1Z2 (Canadà)

Telèfon: 17 8095 12109 Fax:

Web: http://www.cpisra.org a/e:contact@cpisra.org

 

ESPORTS DE GEL

Tipus d'entitat: federació internacional

Nom: FEDERATION INTERNATIONALE DE BOBSLEIGH ET TOBOGGANING (FIBT)

Adreça: Via Piranesi, 44 B - IT-20137 Milà (Itàlia)

Telèfon: 39 0275 73319 Fax:  3927573384

Web: http://www.bobsleigh.com/a/e:egarde@tin.it

Tipus d'entitat: federació internacional

Nom: FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE LUGE (FIL)

Adreça: Rathausplatz, 9 - DE-83471 Brchtsegaden (Alemanya)

Telèfon: 49 8652 66960 Fax:  49865266969

Web: http://www.fil-luge.org/ a/e:sromstad@bellsouth.net

Tipus d'entitat: federació internacional

Nom: INTERNATIONAL ICE HOCKEY FEDERATION (IIHF)

Adreça: Brandschenkestrasse, 50 - CH-8027 Zuric (Suïssa)

Telèfon: 41 4456 22200 Fax: 41 4456 22229

Web: http://www.iihf.com a/e:office@iihf.com

Tipus d'entitat: federació internacional

Nom: INTERNATIONAL SKATING UNION (ISU)

Adreça: Chemin de Primerose, 2 - CH-1007 Lausana (Suïssa)

Telèfon: 41 2161 26666 Fax: 4121616677

Web: http://www.isu.org/ a/e:info@isu.org

Tipus d'entitat: federació internacional

Nom: WORLD CURLING FEDERATION (WCF)

Adreça: 74 Tay Street - GB-PH2 8NN Pert (Regne Unit (Gran Bretanya) )

Tel.: 44 1738 451630 Fax: 441738451641
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Web: http://www.worldcurlingfederation.org/ a/e:wcf@dial.pipex.com

 

ESPORTS D'HIVERN

Tipus d'entitat: federació internacional

Nom: FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE SKI (FIS)

Adreça: Marc Hodler House -Blochstrasse, 2 - CH-3653 Oberhofen-Thunersee (Suïssa)

Tel.: 41 3324 46161 Fax: 41 3324 46171

Web: http://www.fis-ski.com/ a/e:mail@fisski.ch

Tipus d'entitat: federació internacional

Nom: INTERNATIONAL BIATHLON UNION (IBU)

Adreça: Peregrinstrasse, 14 5020 Salzburg - AT-5020 Salzburg (Àustria)

Tel.: 43 6628 5505017 Fax: 43 6628 550508

Web: http://www.biathlonworld.com/ a/e:petra.bachleitner@ibu.at

Tipus d'entitat: federació internacional

Nom: INTERNATIONAL FEDERATION SLEDDOGS SPORTS (IFSS)

Adreça: Grensstraat 7 / 3 - Diegem 1831 (Bèlgica)

Web: http://www.sleddogsport.net/ a/e:executivedirector@sleddogsport.net

 

ESGRIMA

Tipus d'entitat: federació internacional

Nom: FEDERATION INTERNATIONALE D'ESCRIME (FIE)

Adreça: Maison du Sport International - Av. de Rhodanie 54 - Lausana CH-1007 (Suïssa)

Tel.: 41 2132 03115 Fax:  41 21 3203116

Web: http://www.fie.ch/ a/e:info@fie.ch

Tipus d'entitat: federació europea

Nom: CONFÉDÉRATION EUROPÉENNE D'ESCRIME (CEE)

Adreça: Hainbuchenweg, 21 - D-82 194 Groebenzell - Muenchen (Alemanya)

Tel.: 49 8142 597077 Fax:  49 8142 597079

Web: http://www.eurofencing.info/a/e:bert.m.j.van.de.flier@eurofencing.info

 

ESPELEOLOGIA

Tipus d'entitat: federació internacional
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Nom: UNION INTERNATIONALE DE SPELEOLOGIE (UIS)

Adreça: Institut Français du Pétrole (IFP) Department of Sedimentology-Stratigraphy 1-4 Avenue Bois-Preau - 92852 Rueil-Malmaison
Cedex (França)

Web: http://www.uis-speleo.org/index.html a/e:secretary@uis-speleo.org

Tipus d'entitat: federació europea

Nom: FÉDÉRATION SPÉLÉOLOGIQUE EUROPÉENNE (FSE)

Adreça: B.P. 3067 - L-1030 Luxemburg (Luxemburg)

Web: http://www.fsue.org a/e:presidencia@fedespeleo.com

 

ESQUÍ NÀUTIC

Tipus d'entitat: federació internacional

Nom: INTERNATIONAL WATERSKI & WAKEBOARD FEDERATION (IWWF)

Adreça: headquarters IWWF Postbox 564 - CH-6314 Unterageri (Suïssa)

Tel.: 41 4175 20095 Fax:  0041 41 752 00 99

Web: http://www.iwsf.com/ a/el:iwwf@iwwfed.com

Tipus d'entitat: federació europea

Nom: I.W.W.F REGION EUROPE & AFRICA (IWWF E&A)

Adreça: BEKERSVELD 9 - 2630 Aartselaar (Bèlgica)

Tel.: 32 3271 0641 Fax:  32 3271 0641

Web: http://www.iwwf-ea.eu a/e:office@iwwf-ea.eu

 

GIMNÀSTICA

Tipus d'entitat: federació internacional

Nom: FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE GYMNASTIQUE (FIG)

Adreça: Avenue de la Gare,12 - 1003 Lausana (Suïssa)

Tel.: 41 2132 15510 Fax:   41 2132 15519

Web: http://www.fig-gymnastics.com/ a/e:info@fig-gymnastics.org

Tipus d'entitat: federació europea

Nom: UNION EUROPÉENE DE GYMNASTIQUE (UEG)

Adreça: Av. Rhodanie, 2 P.O. Box 188 1000 - 1000 Lausana - 6 (Suïssa)

Tel.: 00 4121 6137332 Fax:  004121 6137331

Web: http://www.ueg.org a/e:info@ueg.org
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GOLF

Tipus d'entitat: federació internacional

Nom: INTERNATIONAL GOLF FEDERATION (IGF)

Adreça: Maison Du Sport International Avenue De Rhodanie, 54 - Lausana 1007 (Suïssa)

Tel.: 41 2162 31213 Fax:  41 2160 16477

Web: http://www.internationalgolffederation.org/ a/e:info@igfmail.org

Tipus d'entitat: federació internacional

Nombre: INTERNATIONAL PITCH & PUTT ASSOCIATION (IPPA)

Adreça: Arroyo del Monte, 5. 28035 Madrid (Espanya)

Tel: 91 5552 682 Fax:  91 5567 134

Web: http://www.rfegolf.es a/e:rfegolf@rfegolf.es

Tipus d'entitat: federació europea

Nom: EUROPEAN GOLF ASSOCIATION (EGA)

Adreça: Place de la Croix Blanche, 19 - CH 1066 Epalinges (Suïssa)

Tel.: 41 2178 57060 Fax:  41 2178 57069

Web: http://www.ega-golf.ch/ a/e:info@ega-golf.ch

 

HALTEROFÍLIA

Tipus d'entitat: federació internacional

Nom: INTERNATIONAL WEIGHTLIFTING FEDERATION (IWF)

Adreça: Istvánmezei út 1 – 3. 1146 Budapest (Hongria)

Tel.: 36 1353 0530 Fax:  36 1353 0199

Web: http://www.iwf.net/ a/e:iwf@iwfnet.net

Tipus d'entitat: federació europea

Nom: EUROPEAN WEIGHTLIFTING FEDERATION (EWF)

Adreça: Suleyman Sirri Sok. No: 3 Kat: 8/805 06140 Kizilay - Ankara (Turquia)

Tel.: 31 2433 0184 Fax:  31 2433 0185

Web: http://www.ewfed.com a/e:secretariat@ewfed.com

 

HÍPICA

Tipus d'entitat: federació internacional

Nom: FÉDÉRATION EQUESTRE INTERNATIONALE (FEI)
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Adreça: HM King Hussein I Building Chemin des Delicès, 9 - 1006 Lausana (Suïssa)

Tel.: 41 2131 04747 Fax:  41 2131 04760

Web: http://www.fei.org a/e:s.zeender@horsesport.org

Tipus d'entitat: federació internacional

Nom: FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE TURISMO ECUESTRE (FITE)

Adreça: Parc Equestre Fédéral - La Colonie - 41600 Lamotte (França)

Tel.: 33 0153 261551 Fax:  33 0148 229619

Web: http://www.fite-net.org a/e:info@fite-net.org

Tipus d'entitat: federació internacional

Nom: FEDERATION INTERNATIONALE DE HORSE-BALL (FIHB)

Adreça: 19 Bd Macdonald, 19th District - París (França)

Tel.: 33 1581 75865 Fax:  33 1581 75853

Web: http://www.fihb-horseball.org a/e:eric.bassot@fihb-horseball.org

Tipus d'entitat: federació europea

Nom: EUROPEAN EQUESTRIAN FEDERATION (EEF)

Adreça: Av Houba de Strooper 156 – Brussel·les 1020 (Bèlgica)

Tel.: 00 3224 785056 Fax:  00 3224 781126

A/e:HHaring@fn-dokr.de

 

JUDO

Tipus d'entitat: federació internacional

Nom: INTERNATIONAL JUDO FEDERATION (IJF)

Adreça: József Attila Str 1. - Budapest 1051 (Hongria)

Tel.: 36 1302 7270 Fax:  36 1302 7271

Web: http://www.intjudo.com a/e:sgfij@gnet.tn

Tipus d'entitat: federació internacional

Nom: INTERNATIONAL AIKIDO FEDERATION (IAF)

Adreça: Wakamatsu-Cho, 17-18 Shinjuku-ku - 162 0056 Tòquio (Japó)

Tel.: 81 8232 039236 Fax:  81 8232048145

Web: http://www.aikido-international.org/ a/e:izawa@aikido-international.org

Tipus d'entitat: federació internacional

Nom: INTERNATIONAL KENDO FEDERATION (IKF)
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Adreça: 2nd Floor, Yasukumi-Kudan Minami BLDG 2-3-14 Kundan Minami, Chiyoda-ku - 102-0074 Tòquio (Japó)

Tel.: 81 3323 46271 Fax:  81 3323 46007

Web: http://www.kendo-fik.org a/e:kendo-fik@kendo.or.jp

Tipus d'entitat: federació internacional

Nom: INTERNATIONAL WUSHU FEDERATION (IWUF)

Adreça: 3, Anding Road Chaoyang District - 100029 Beijing (Xina)

Tel.: 86 1064 912153 Fax:  86 1064 912151

Web: http://www.iwuf.org/ a/e:iwuf@iwuf.org

Tipus d'entitat: federació internacional

Nom: JU-JITSU INTERNATIONAL FEDERATION (JJIF)

Adreça: 12 Iskarsko shosse blvd - Sofia 1592 (Bulgària)

Tel.: 35 9297 91886 Fax:  35 9297 91887

Web: http://www.jjifweb.com/ a/e:ju-jitsu@abv.bg

Tipus d'entitat: federació europea

Nom: EUROPEAN AIKIDO ASSOCIATION (EAA)

Adreça: 20, rue Marie Madeleine Fourcade - 69007 Lió (França)

Tel.: 06 2261 1077 Fax:  04 7861 0972

Web: http://www.aikido-europe.com a/e:info@aikido-europe.com

Tipus d'entitat: federació europea

Nom: EUROPEAN JUDO UNION (EJU)

Adreça: Wehlistrasse 29/1/111 - Viena 1200 (Àustria)

Tel.: 00 4313 304343 Fax:  00 4313 304343

Web: http://www.eju.net a/e:headoffice@eju.net

Tipus d'entitat: federació europea

Nom: EUROPEAN KENDO FEDERATION (EKF)

Adreça: Lepelstraat, 26 - B-9140 Temse Steendorpl (Bèlgica)

Tel.: 32 0382 81808 Fax:  32038281802

Web: http://www.ekf-eu.com/ekf.htm a/e:secretary@ekf-eu.com

Tipus d'entitat: federació europea

Nom: EUROPEAN WUSHU FEDERATION (EWF)

Adreça: Frans Van Shoorstraat, 5 - Lendermonde 9200 (Bèlgica)

Tel.: 32 5233 7474 Fax:  32 5234 0282
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Web: http://www.europeanwushu.com/ a/e:pvcwushu@skynet.be

Tipus d'entitat: federació europea

Nom: JU JITSU EUROPEAN UNION (JJEU)

Adreça: Via Tulio Molteni, 4, Sacala A int P, I-16151 Gènova - Gènova 16151 (Itàlia)

Tel.: 30 2108 979211 Fax:  386 0 590 30 0 55

Web: http://www.jjeu.eu a/e:robert.perc@jjeu.eu

 

KARATE

Tipus d'entitat: federació internacional

Nom: WORLD KARATE FEDERATION (WKF)

Adreça: c. Boix y Morer, 15. 28003 Madrid (Espanya)

Tel.: 91 5359 632 Fax:  91 5359 633

Web: http://www.wkf.net/ a/e:wkf@wkf.com.es

Tipus d'entitat: federació europea

Nom: EUROPEAN KARATE FEDERATION (EKF)

Adreça: c. Boix y Morer, 15 - bajo B - 28003 Madrid (Espanya)

Tel.: 91 5359 632 Fax:  91 5359 633

Web: http://www.ekf-karate.net a/e:ekf@ekf.com.es

 

KICK-BOXING

Tipus d'entitat: federació internacional

Nom: INTERNATIONAL SPORT KICKBOXING ASSOCIATION (ISKA)

Adreça: P. O. Box. 131 - 1060 Viena (Àustria)

Tel.: 00 4366 42708660 Fax: 

Web: http://www.iska-europe.com a/e:office@iska-europe.com

Tipus d'entitat: federació internacional

Nom: WORLD KICKBOXING ASSOCIATION (WKA)

Adreça: Nordliche-Uferstr. 4-6 - 76189 Karlsruhe (Alemanya)

Tel: 49 7214 97166 Fax:  49 7219 430773

Web: http://www.wkaworld.com a/e:president@wkaworld.com

Tipus d'entitat: federació internacional

Nom: WORLD PAN-AMATEUR KICKBOXING ASSOCIATION (WPKA)
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Adreça: Tsalouhidi, 16 - 20 - P.O.Box 54248 Thessaloniki (Grècia)

Tel.: 30 2311 403825 Fax:  30 2310 425215

Web: http://www.wpka.net a/e:wpka@otenet.gr

 

LLUITES OLÍMPIQUES

Tipus d'entitat: federació internacional

Nom: FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE LUTTE ASSOCIÉES (FILA)

Adreça: Rue deu Château, 6-1804 Corsier-Sur-Vevey - Lausana (Suïssa)

Tel.: 41 2131 28426 Fax:  41 21323 60 73

Web: http://www.fila-wrestling.com/a/e:fila@filawrestling.com

Tipus d'entitat: federació internacional

Nom: FÉDÉRATION INTERNATIONALE AMATEUR DE SAMBO (FIAS)

Adreça: 3111 Ocean Parkway, apt 7C, Brooklyn, NY, 11235, USA - 11235 Nova York (EUA)

Tel.: 17 1826 66684 Fax:  17 1837 32385

Web: http://www.sambo.com/ a/e:sambo@sambo.com

Tipus d'entitat: federació europea

Nom: COMITÉ EUROPEO DE LUCHAS ASOCIADAS (CELA)

Adreça: Sofia 75 boul. Levski, - 1040 Sofia (Bulgària)

Tel.: 35 9293 00519 Fax:  35 9298 2716

Web: http://www.cela-wrestling.org Mail:cela@celawrestling.org

Tipus d'entitat: federació europea

Nom: EUROPEAN SAMBO FEDERATION (ESF)

Adreça: 453, Luzhnetskaya Naberezhnaya 8, - 119992 Moscú (Rússia)

Tel.: 37 0226 3869 Fax:  37 0226 3926

Web: http://www.eurosambo.com a/e:sambo@roc.ru

 

MUNTANYA I ESCALADA

Tipus d'entitat: federació internacional

Nom: INTERNATIONAL FEDERATION OF SPORT CLIMBING (IFSC-CLIMBING)

Adreça: 122, Corso Ferrucci - 10141-Torí (Itàlia)

Tel.: 39 0113 853995

Web: http://www.ifsc-climbing.org a/e:office@ifsc-climbing.org
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Tipus d'entitat: federació internacional

Nom: INTERNATIONAL SKI MOUNTAINEERING FEDERATION (ISMF)

Adreça: Criblettes, 14 - Grandvaux CH-11111 (Suïssa)

Tel.: 34 9342 64267 Fax: 34 9342 62575

Web: http://www.ismf-ski.org a/e:office@ismf-ski.org

Tipus d'entitat: federació internacional

Nom: INTERNATIONAL SKYRUNNING FEDERATION (ISF)

Adreça: Via Mentegazzi, 34 - 13900 - Biella (Itàlia)

Tel.: 39 0152 522941 Fax: 39 0152 522941

Web: http://www.skyrunning.com a/e:info@skyrunning.com

Tipus d'entitat: federació internacional

Nom: UNION INTERNATIONALE DES ASSOCIATIONS D´ALPINISME (UIAA)

Adreça: Monbijoustrasse, 61 Postfach - CH 3000 Berna (Suïssa)

Tel.: 00 4131 3701828 Fax: 41 3137 01838

Web: http://www.uiaa.ch/index.aspx a/e:office@uiaa.ch

 

MOTOCICLISME

Tipus d'entitat: federació internacional

Nom: FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE MOTOCYCLISME (FIM)

Adreça: 11, Route Suisse - Mies - 1295 (Suïssa)

Tel.: 41 2295 09500 Fax: 41 2295 09501

Web: http://www.fim.ch/en/ a/e:info@fim.ch

Tipus d'entitat: federació europea

Nom: FIM EUROPE (FIM UE)

Adreça: Via Giulio Romano, 18 - 00196 Roma (Itàlia)

Tel.: 39 0632 26746 Fax: 39 0632 13677

Web: http://www.uem-online.org/ .a/e:office@uem-online.org

 

MOTONÀUTICA

Tipus d'entitat: federació internacional

Nom: UNION INTERNATIONALE MOTONAUTIQUE (UIM)

Adreça: 1, Avenue des Castelans - Stade Louis II - Antrèe H - Montecarlo MC 98000 (Mònaco)
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Tel.: 37 7920 52522 Fax: 377 920 50460

Web: http://www.uimpowerboating.com/ a/e:uim@uimpowerboating.com

 

NATACIÓ

Tipus d'entitat: federació internacional

Nom: FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE NATATION (FINA)

Adreça: Avenue de l'Avant Poste, 4 - 1005 Lausana (Suïssa)

Tel.: 41 2131 04710 Fax: 41 2131 26610

Web: http://www.fina.org/ a/e:sportsdep@fina.org

Tipus d'entitat: federació europea

Nom: LIGUE EUROPÉENNE DE NATATION (LEN)

Adreça: 74, Grand Rue - 1660 Luxemburg (Luxemburg)

Tel.: 00 3522 7449164 Fax: 00 3522 744916428

Web: http://www.len.eu/ a/e:lenoffice@len.eu

 

ORIENTACIÓ

Tipus d'entitat: federació internacional

Nom: INTERNATIONAL ORIENTEERING FEDERATION (IOF)

Adreça: Radiokatu 20, - FIN-00093 Valo (Finlàndia)

Tel.: 35 8934 813112 Fax: 35 8934 813113

Web: http://www.orienteering.org/ a/el:iof@orienteering.org

 

PÀDEL

Tipus d'entitat: federació internacional

Nom: FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE PÁDEL (FIP)

Adreça: Luis de Salazar, 9 - 28002 Madrid (Espanya)

Tel.: 91 5103 400 Fax: 91 4156 488

Web: http://www.padelfip.com a/e:secretaria@padelfip.com

 

PATINATGE

Tipus d'entitat: federació internacional

Nom: FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE ROLLER SPORTS (FIRS)
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Adreça: Viale Tiziano, 74 - 00196 Roma (Itàlia)

Tel.: 00 3963 6858543 Fax: 00 3963 6858211

Web: http://www.rollersports.org/ a/e:info@rollersports.org

Tipus d'entitat: federació europea

Nom: CONFÉDÉRATION EUROPÉENNE DE ROLLER SKATING (CERS)

Adreça: Rua António Pinto Machado, 60 – 3º - 4100-068 Porto (Portugal)

Tel.: 00 3512 26099807 Fax: 00 3512 26099807

Web: http://www.cerskating.eu/ a/e:cers@cerskating.eu

 

PILOTA

Tipus d'entitat: federació internacional

Nom: FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE PELOTA VASCA (FIPV)

Adreça: C/ Bernardino Tirapu, 67 - 31014 Pamplona (Navarra) (Espanya)

Tel: 94 8164 080 Fax: 94 8162 525

Web: http://www.fipv.net/ a/e:fipv@facilnet.es

Tipus d'entitat: federació europea

Nom: UNIÓN DE FEDERACIONES EUROPEAS DE PELOTA VASCA (UFEPV)

Adreça: Av. de América, 33 - 2º C. 28002 Madrid (ESPANYA)

Tel.: 91 5214 299 Fax: 91 5323 879

Web: http://www.ufepv.com a/e:ufepv@fepelota.com

 

PENTATLÓ MODERN

Tipus d'entitat: federació internacional

Nom: UNION INTERNATIONALE DE PENTATHLON MODERNE (UIPM)

Adreça: Stade Louis II Av. des Castelans, 13 - 98000 Mònaco (MÒNACO)

Tel.: 37 7977 78555 Fax: 37 7977 78550

Web: http://www.pentathlon.org/ a/e:uipm@pentathlon.org

Tipus d'entitat: federació europea

Nom: EUROPEAN CONFEDERATION MODERN PENTATLON (ECMP)

Adreça: Khlebny Pereulok 21/4 - Moscú 121069 (RÚSSIA)

Tel.: 74 9566 70213 Fax:

Mail:t_ardabieva@hotmail.com
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PESCA I PESCA AL LLANÇAT

Tipus d'entitat: federació internacional

Nom: CONFÉDÉRATION INTERNATIONALE DE LA PÊCHE SPORTIVE (CIPS)

Adreça: Viale Tiziano 70 - 00196 Roma (Itàlia)

Tel: 00 3906 36858248 Fax: 00 3906 36858109

Web: http://www.cips-fips.org/cips/index.html a/e:segreteriainternazionale@fipsas.it

Tipus d'entitat: federació internacional

Nom: FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE LA PÊCHE SPORTIVE -EN EAU DOUCE (FIPS -ED)

Adreça: 3, Impasse Lorailler - 27600-Gaillon (França)

Tel.: 33 2325 30335 Fax: 33 2325 37712

Web: http://www.cips-fips.org/fips-ed/ a/e:jdupuis@ffpsc.fr

Tipus d'entitat: federació internacional

Nom: FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE LA PÊCHE SPORTIVE -EN MER (FIPS -M)

Adreça: Square Charles Peguy, 4 - F-13008 Marsella (França)

Tel.: 00 3349 1222588 Fax: 00 3349 1763789

Web: http://www.cips-fips.org/fips-mer/index.html a/e:Ffpmpaca@free.fr

Tipus d'entitat: federació internacional

Nom: FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE LA PÊCHE SPORTIVE -MOUCHE (FIPS-MOUCHE)

Adreça: Erasmuslaan 6 - 3191 Hever (Bèlgica)

Tel.: 32 1561 0345 Fax:

Web: http://www.fips-mouche.com a/e:pvekemans@hotmail.com

Tipus d'entitat: federació internacional

Nom: INTERNATIONAL CASTING SPORT FEDERATION (ICSF)

Adreça: Novosuchdolska 37 - 165 00 Praga 6, (República Txeca (Txèquia))

Tel.: 00 4202 20921010 Fax: 00 4202 20921010

Web: www.castingsport.com a/el:dr.dolezal.crs@volny.cz

 

PETANCA

Tipus d'entitat: federació internacional

Nom: CONFÉDÉRATION MONDIALE DES SPORTS DE BOULES (CMSB)

Adreça: Via Vitorchiano 113-115 - 00189 Roma (Itàlia)
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Tel.: 39 0636 856565 Fax: 39 0636 856657

Web: http://cmsboules.com a/e:presidenza@federbocce.it

Tipus d'entitat: federació internacional

Nom: FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE BOULES (FIB)

Adreça: 389 Av. Marechal Delattre de Tassigny - 71000 Macon (França)

Tel.: 33 3581 95117 Fax: 33 3853 48520

Web: http://www.fiboules.org a/e:FIBoules@sfr.fr

Tipus d'entitat: federació internacional

Nom: FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE PÉTANQUE ET JEU PROVENÇAL (FIPJP)

Adreça: 13, Rue Trigance - 13002 Marsella (França)

Tel.: 33 0491 140580 Fax: 33 0491 909689

Web: http://www.fipjp.com a/e:fipjp@fipjp.com

Tipus d'entitat: federació europea

Nom: CONFÉDÉRATION EUROPÉENNE DE PÉTANQUE (CEP)

Adreça: Meussenhof, 8 (domicili secretari general) - NL 6237 EH Cadier en Keer (Dinamarca)

Tel.: 31 6537 30505 Fax:

Web: http://www.cep-petanque.com a/e:loekvantiggelen@home.nl

 

PIRAGÜISME

Tipus d'entitat: federació internacional

Nom: INTERNATIONAL CANOE FEDERATION (I.C.F.)

Adreça: Avenue de Rhodanie, 54 - 1007 Lausana (Suïssa)

Tel.: 41 2161 20290 Fax: 41 2161 20291

Web: http://www.canoeicf.com/ a/e:simon.toulson@canoeicf.com

Tipus d'entitat: federació europea

Nom: EUROPEAN CANOE ASSOCIATION (E.C.A.)

Adreça: Dalmatinska 12 - HR 10000 Zagreb (Croàcia)

Tel.: 38 5148 48767 Fax: 38514848767

Web: http://www.canoe-europe.org/

 

REM

Tipus d'entitat: federació internacional
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Nom: FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES SOCIÉTÉS D'AVIRON (FISA)

Adreça: Maison du Sport Internacional Av. de Rhodaine 54 - 1007 Lausana 3 (Suïssa)

Tel.: 00 4121 6178373 Fax: 00 4121 6178375

Web: http://www.worldrowing.com a/e:info@fisa.org

 

SALVAMENT I SOCORRISME

Tipus d'entitat: federació internacional

Nom: INTERNATIONAL LIFE SAVING FEDERATION (I.L.S.)

Adreça: Gemeenteplein 26 - 3010 Leuven (Bèlgica)

Tel.: 32 1689 6060 Fax: 32 1689 7070

Web: http://www.ilsf.org a/e:ils.hq@pandora.be

Tipus d'entitat: federació europea

Nom: INTERNATIONAL LIFE SAVING FEDERATION OF EUROPE (I.L.S.-E.)

Adreça: Holunderweg, 5 - D 21365 Adendorf (Alemanya)

Tel.: 49 4131 188800 Fax: 49 4131 188840

Web: http://www.ilseurope.org/ a/e:secretariat@ilseurope.org

 

ESQUAIX

Tipus d'entitat: federació internacional

Nom: WORLD SQUASH FEDERATION (WSF)

Adreça: INNOVATION CENTRE UNIT 14 HIGFIELD DRIVE CHURCHFIELDS - ST LEONARDS ON SEA TN38 9UH (Regne Unit
(Gran Bretanya))

Tel.: 44 1424 858288 Fax: 44 1424 858287

Web: http://www.squash.org/ a/e:squash@worldsquash.org

Tipus d'entitat: federació europea

Nom: EUROPEAN SQUASH FEDERATION (ESF)

Adreça: The Almory High Street Battle - East Sussex TN 34 1 BP (Regne Unit (Gran Bretanya))

Tel.: 44 1424 774058 Fax: 44 1424 202463

Web: http://www.europeansquash.com/ a/e:esf@europeansquash.com

 

SURF

Tipus d'entitat: federació internacional

Nom: INTERNATIONAL SURFING ASSOCIATION (I.S.A.)
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Adreça: 5580 La Joya, Blud PMB 145 - 92037 La Jolla, Califòrnia (Estats Units d'Amèrica)

Tel.: 76 0931 0111 Fax: 76 0931 0131

Web: http://www.isasurf.org/ a/e:surf@isasurf.org

Tipus d'entitat: federació europea

Nom: EUROPEAN SURFING FEDERATION (ESF)

Adreça: Champions Yard. Penzanz - CORNWALL TR 18 2TA (Regne Unit (Gran Bretanya) )

Tel.: 44 1736 360250 Fax:

Web: http://www.eurosurfing.org/

 

TAEKWONDO

Tipus d'entitat: federació internacional

Nom: WORLD TAEKWONDO FEDERATION (WTF)

Adreça: 4F Joyang Building 113, Samseong-dong Gangnam-gu, Seoul, Korea, 135-090 - 135-090 Seul (Corea del Sud (també, Corea))

Tel.: 82 2566 2505 Fax: 82 25534728

Web: http://www.wtf.org a/e:sport@wtf.org

Tipus d'entitat: federació europea

Nom: EUROPEAN TAEKWONDO UNION (ETU)

Adreça: Tulpstraat 49a, P.O. Box 37 7570 AA Oldenzaal, The Netherlands - 7570 Oldenzaal (HOLANDA (també, Països Baixos))

Tel.: 31 5415 36358 Fax: 31 5415 30754

Web: http://www.etutaekwondo.org/ a/e:etu.sec-gen@wxs.nl

 

TENNIS

Tipus d'entitat: federació internacional

Nom: INTERNATIONAL TENNIS FEDERATION (ITF)

Adreça: Bank Lane Roehampton - Londres SW15 5XZ (Regne Unit (Gran Bretanya) )

Tel.: 00 4420 88786464 Fax: 00 4420 83924744

Web: http://www.itftennis.com/abouttheitf/ a/e:info@itftennis.com

Tipus d'entitat: federació europea

Nom: TENNIS EUROPE (T.E.)

Acreça: Zur Gempenfluh 36 - CH-4059 Basel (Suïssa)

Tel.: 00 4161 3359040 Fax: 00 4161 3317253

Web: http://www.tenniseurope.org a/e:contactus@tenniseurope.org
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TENNIS DE TAULA

Tipus d'entitat: federació internacional

Nom: INTERNATIONAL TABLE TENNIS FEDERATION (ITTF)

Adreça: Chemin de la Roche 1120 Renens - 1005 Lausana (Suïssa)

Tel.: 41 2134 07090 Fax: 41 2134 07099

Web: http://www.ittf.com/ a/e:ittf@ittf.com

Tipus d'entitat: federació europea

Nom: EUROPEAN TABLE TENNIS UNION (ETTU)

Adreça: 16, rue Eugène Ruppert - Luxemburg L-2453 (Luxemburg)

Tel.: 35 2223 030 Fax: 35 2223 060

Web: http://www.ettu.org/ a/e:ettu@pt.lu

 

TIR A VOL

Tipus d'entitat: federació internacional

Nom: CONSEJO MUNDIAL DE FEDERACIONES DEPORTIVAS DE CAZA Y TIRO (FEDECAT)

Adreça: Franco Rodríguez 70 - 2º - 28039 Madrid (Espanya)

Tel.: 91 3111 411 Fax: 91 4506 608

A/e:secretaria@cmfedecat.com

Tipus d'entitat: federació internacional

Nom: FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE TIR AUX ARMES SPORTIVES DE CHASSE (FITASC)

Adreça: 10, Rue de Méderic - 75017 - París (FRANÇA)

Tel.: 33 0142 934053 Fax: 33 0142 9358 22

Web: http://www.fitasc.com a/e:fitasc@fitasc.com

 

TIR AMB ARC

Tipus d'entitat: federació internacional

Nom: FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE TIR À L'ARC (FITA)

Adreça: Maison du Sport International Avenue de Rhodanie, 54 - CH-1007 Lausana (Suïssa)

Tel.: 00 4121 6143050 Fax: 00 4121 6143055

Web: http://www.archery.org/ a/e:info@archery.org

Tipus d'entitat: federació europea

Nom: EUROPEAN AND MEDITERRANEAN ARCHERY UNION (EMAU)
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Adreça: Via Vitorchiano 115 - 00189 - Roma (Itàlia)

Tel.: 00 3906 3340043 Fax: 00 3906 3331203

Web: http://www.emau.org/ a/e:rapportinternazionali@fitarco-italia.org

 

TIR OLÍMPIC

Tipus d'entitat: federació internacional

Nom: INTERNATIONAL SHOOTING SPORT FEDERATION (ISSF)

Adreça: Bavariaring, 21 - D-80336 Munic (Alemanya)

Tel.: 00 4989 5443550 Fax: 00 4989 54435544

Web: http://www.issf-shooting.org/ a/e:munich@issf-shooting.org

Tipus d'entitat: federació internacional

Nom: FEDERATION INTERNATIONALE DE TIR AUX ARMES SPORTIVES DE CHASSE (FITASC)

Adreça: 10, Rue Mederic - 75017 París (França)

Tel.: 33 1429 34053 Fax: 33 1429 35822

Web: http://www.fitasc.com a/e:fitasc@fitasc.com

Tipus d'entitat: federació internacional

Nom: INTERNATIONAL CONFEDERATION OF FULLBORE RIFLE ASSOCIATION (I.C.F.R.A.)

Adreça: Biesley Brookwood, - surrey, GU24 0PB UK (Regne Unit (Gran Bretanya) )

Tel.: 44 1483 797777

Web: http://www.icfra.org a/e:memsec@nra.org.uk

Tipus d'entitat: federació internacional

Nom: INTERNATIONAL PRACTICAL SHOOTING CONFEDERATION (IPSC)

Adreça: P.O. Box 972 - Oakville, Ontario (Canadà)

Tel.: 00 1905 8496960 Fax: 90 5842 4323

Web: http://www.ipsc.org/ a/e:info@ipsc.org

Tipus d'entitat: federació internacional

Nom: MUZZLE LOADERS ASSOCIATIONS INTERNATIONAL COMMITTEE (MLAIC)

Adreça: 922 Lincoln Drive - Washington C. H. - OHIO 43160 EUA (Estats Units d'Amèrica)

Tel.: 17 4063 68544 Fax: 17 4063 68549

Web: http://www.mlaic.org/ a/e:secretarygeneral@mlaic.org

Tipus d'entitat: federació internacional

Nom: WORLD BENCH REST SHOOTING FEDERATION (WBRSA)
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Adreça: 52, Marlborough Crescent - Richmon, Nelson (Nova Zelanda)

Tel.: 64 5488 566 Fax: 64 3544 7138

Web: http://www.benchrest-japan.com/WBSFChampionshipman a/e:MSTH@ts.co.nz

Tipus d'entitat: federació europea

Nom: EUROPEAN SHOOTING CONFEDERATION (ESC)

Adreça: Malaya Polyanka, 2/3 - 119180 Moscow Russia (RÚSSIA)

Tel.: 07 4952 213005 Fax: 07 4952 213007

Web: http://www.esc-shooting.org a/e:ec@escsport.eu

 

TRIATLÓ

Tipus d'entitat: federació internacional

Nom: INTERNATIONAL TRIATHLON UNION (ITU)

Adreça: 221, 998 Harbourside Dr., - North Vancouver BC V7P 3T2 (Canadà)

Tel.: 16 0490 49248 Fax: 16 0490 49249

Web: http://www.triathlon.org/ a/e:ituhdq@triathlon.org

Tipus d'entitat: federació europea

Nom: EUROPEAN TRIATHLON UNION (ETU)

Adreça: 13a, Avenue Guillaume - L - 1651 Luxemburg (Luxemburg)

Tel.: 36 1460 6908 Fax: 36 1460 6909

Web: http://www.etu.triathlon.org/ a/e:etu-office@triathlon.org

 

VELA

Tipus d'entitat: federació internacional

Nom: INTERNATIONAL SAILING FEDERATION (ISAF)

Adreça: Ariadne House Town Quay - Southampton SO14 2AQ (Regne Unit (Gran Bretanya) )

Tel.: 44 2380 635111 Fax: 44 2380 635789

Web: http://www.sailing.org/ a/e:secretariat@isaf.co.uk

Tipus d'entitat: federació europea

Nom: EUROPEAN SAILING FEDERATION (EUROSAF)

Adreça: Dozsa Gyorgy 1-3 - H-1143 Budapest (Hongria)

Teléfono: 36 1221 5669 Fax:

Web: http://www.eurosaf.org/ a/e:kjell.borking@eurosaf.org
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