PLA GENERAL D’ACTUACIÓ 2018 DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE MOTONÀUTICA
L’any 2017 s’han dut a terme les mateixes regates de motos aquàtiques de conducció dempeus
que l’any passat. Concretament set. Més que a la resta de l’estat espanyol. A més, la Federació
va donar suport tècnic a una regata internacional celebrada al Club Nàutic El Balís. És intenció de
la Federació augmentar aquest número de regates, fins a un màxim de vuit, tota vegada que un
número més gran suposaria una saturació innecessària i una concentració de despeses en un
número limitat de categories. En el moment de presentar aquest pla la Federació estudia
convocar regates de la categoria Endurance Class B, destinada a grans embarcacions així com un
campionat de Catalunya de Ral·lis per a motos aquàtiques de conducció assegut, però per això
cal comptar amb la col·laboració de les empreses del sector. També està prevista la celebració a
Catalunya d’una regata internacional de motos aquàtiques que forma part d’un torneig aliè a la
federació internacional (UIM).

CALENDARI DE REGATES 2018 PROVISIONAL
DATA

DENOMINACIÓ

CATEGORIA

LLOC

ABRIL
21

CAMPIONAT DE CATALUNYA

MOTOS CIRCUIT

EMPURIABRAVA

28

CAMPIONAT DE CATALUNYA

MOTOS CIRCUIT

CANAL OLÍMPIC

19

CAMPIONAT DE CATALUNYA

MOTOS CIRCUIT

CN CAMBRILS

26

CAMPIONAT DE CATALUNYA

MOTOS CIRCUIT

L’ESTARTIT

2

CAMPIONAT DE CATALUNYA

MOTOS CIRCUIT

DELTEBRE

9

CAMPIONAT DE CATALUNYA

MOTOS CIRCUIT

CN EL BALÍS

CAMPIONAT DE CATALUNYA

MOTOS CIRCUIT

AMPOSTA

CAMPIONAT DE CATALUNYA

MOTOS CIRCUIT

L'AMPOLLA

MAIG

JUNY

JULIOL
14
SETEMBRE
22

OCTUBRE

19-21

REGATA INTERNACIONAL

MOTOS CIRCUIT

CN EL BALÍS

La Federació Catalana de Motonáutica té previst convocar l’any 2018 cursos per a l’obtenció
de la targeta de Monitor de Motonàutica, d’interès per a totes aquelles persones que volen
desenvolupar les seves funcions en escoles de motonàutica a l’empar del que està disposat en
el Reial Decret 259/2002 de 8 de març. Aquest curs està especialment dirigit a empreses de
lloguer de motos aquàtiques.
CALENDARI DE CURSOS DE MONITOR DE MOTONÀUTICA 2018 PROVISIONAL
▪ Març de 2018, curs de Monitor de Motonàutica a Barcelona.
▪ Maig de 2018, curs de Monitor de Motonàutica a Barcelona.

La desaparició de l’Autorització Federativa que faculta el govern d’embarcacions d’esbarjo de
fins a 6 metres d’eslora propulsades amb un motor de fins a 40 kW de potència (55 Hp) ha
implicat, des de 2015, la pèrdua immediata dels ingressos que la nostra federació obtenia per
aquest concepte des de l’any 1969, i que les darreres temporades havia significat una tercera
part dels ingressos, aproximadament. Més de la meitat si tenim en compte les renovacions.
Des de mitjans de 2016 la Federació compta amb la seva pròpia escola nàutica i expedeix les
titulacions anomenades “llicència de navegació” amb un acord amb una empresa ja
constituïda per tal de fer els cursos llogant l’embarcació i el patró titulat que calen per tal de
dur a terme aquesta activitat.
Els ingressos per aquest concepte són moderats però durant l‘any 2018 la Federació farà els
possibles per ampliar aquesta oferta amb nous cursos per a la obtenció del títol de PER. La
competència desfermada en aquest sector ha produït una davallada de preus que fa cada cop
més difícil l’obtenció de guanys.
Si bé fins ara no s’han hagut de fer inversions per emprendre aquestes activitats, tal vegada
ara caldrà fer-ne algunes, com ara el condicionament de l’aula.
CALENDARI DE CURSOS DE LLICÈNCIA DE NAVEGACIÓ 2018 PROVISIONAL
▪ 28 de gener de 2018, curs de Llicència de Navegació a Barcelona.
▪ 17 de febrer de 2018, curs de Llicència de Navegació a Barcelona.
▪ 17 de març de 2018, curs de Llicència de Navegació a Barcelona.
▪ 22 d’abril 2018, curs de Llicència de Navegació a Barcelona.
▪ 27 d’abril de 2018, curs de Llicència de Navegació a Barcelona.
▪ 11 de maig de 2018, curs de Llicència de Navegació a Barcelona.
▪ 25 de maig de 2018, curs de Llicència de Navegació a Barcelona.

Cal recordar aquí que l’any 2018 se celebrarà el 50 aniversari de la Federació, que va ser
fundada el 1968 i tenim en estudi quina mena de celebració s’ha de dur a terme, en funció de
les disponibilitats econòmiques.
S’ha de tenir en compte que és la Federació qui organitza directament la pràctica totalitat de
les competicions que es celebren a Catalunya, amb ajuts puntuals per part d’alguns dels clubs
afiliats i d’ajuntaments. Això implica una despesa molt considerable. Com ja hem manifestat
en d’altres ocasions, és intenció de la federació cedir l’organització de les curses a tots aquells
clubs que així ho vulguin, però impartint prèviament els cursets necessaris per tal de formar els
comissaris i que siguin els mateixos clubs els que puguin nomenar els seus propis comitès de
regates.
Al mateix temps, caldrà donar suport als esportistes motonàutics catalans que participen a
regates puntuables per a diferents campionats estatals o internacionals, fins i tot de categories
que no es disputen a Catalunya, tota vegada que diferents pilots catalans estan obtenint
resultats de mèrit en aquest tipus de competició.
A la vista de tot això, s’ha decidit mantenir el pressupost en 124.000 euros.
La previsió d’ingressos i despeses per a l’any 2018 és la següent:

PRESSUPOST D'INGRESSOS - ANY 2018

COMPTES

PRESSUPOST
ANY 2018 EUR

Títols

25.000

Renovacions

16.000

Llicències
Cursets

8.000
28.000

Quotes Federatives

3.750

Patrocinis

2.000

Generalitat de Catalunya

35.000

Federación Española Motonáutica

3.000

Altres ingressos

3.000

Ingressos financers

250
__________
124.000

PRESSUPOST DE DESPESES - ANY 2018

COMPTES

PRESSUPOST
ANY 2018 EUR

Despeses oficina

6.600

Primes d'assegurances

5.000

Publicitat i relacions públiques

6.000

Comunicacions

1.900

Altres despeses

7.500

Personal

39.200

Ajut a Pilots

4.000

Ajut a Clubs

900

Competicions

38.000

Material Regates

2.000

Despeses llicències

1.500

Pagaments RFEM

1.400

Despeses títols

10.000
__________
124.000

