
PLA GENERAL D’ACTUACIÓ 2021 DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE MOTONÀUTICA  

És extraordinàriament difícil planificar la temporada 2021 a la vista de la situació per pandèmia, 

amb tot el que això suposa des de tots els punts de vista. La possible afectació econòmica del 

clubs i dels esportistes participants pot significar una forta davallada, fins i tot en l’hipotètic cas 

d’una gran obertura de les possibilitats de moviments, si el ritme de lluita contra la Covid avança 

de manera ferma. 

En conseqüència, tant el calendari d’activitats com el pressupost s’han de considerar provisionals 

a tots els efectes. 

Això serà així a nivell català, espanyol i internacional, tota vegada que els calendaris són 

provisionals, els anuncis de regata no es fan públics fins a darrera hora i, fins i tot en aquests 

casos poden donar com a resultat la cancel·lació de les regates. 

Per aquestes raons, la junta directiva de continuïtat sorgida després de les eleccions d’aquest 

any, té els mateixos objectius de l’any 2020 així com a donar compliment a les idees 

manifestades en la petició de suport als membres de l’Assemblea. Això significa intentar fer el 

màxim número de regates possibles dins del territori de Catalunya i donar ajuts als pilots 

catalans per tal que puguin participar a les curses estatals o internacionals, en la doble vesant de 

mantenir l’activitat esportiva i impulsar l’activitat econòmica dins de les nostres modestes 

possibilitats. 

També s’han valorat diferents propostes per tal d’incorporar noves categories a les regates de 

circuit, com ara motos de conducció assegut i motos de conducció dempeus dotades de motors 

de quatre temps. 

En el mateix sentit cal preveure la realització de regates de tipus ral·lijet i ral·li per a motos 

aquàtiques, amb un format, data i lloc totalment diferent al de les curses de circuit, i regates per 

a llanxes amb motor forabord però, de nou, les condicions extraordinàries ocasionades per la 

pandèmia faran que tot plegat sigui una incògnita. 

És intenció de la Federació dur a terme tantes regates i d’altres activitats com sigui possible, tant 

bon punt les condicions sanitàries ho permetin. 

Per tal de fer front a aquesta situació preveiem comptar amb una subvenció extraordinària de 

la Generalitat de Catalunya per un import de 25.000 euros, raó per la qual s’ha decidit fixar el 

pressupost en 137.000 euros. 

 

CALENDARI DE REGATES 2021 PROVISIONAL   
    

DATA DENOMINACIÓ CATEGORIA LLOC 

        

ABRIL       

        

24 CAMPIONAT DE CATALUNYA MOTOS JET CANAL OLÍMPIC 

        



MAIG       

        

15 CAMPIONAT DE CATALUNYA MOTOS CIRCUIT CN CAMBRILS 

        

JUNY       

        

5 CAMPIONAT DE CATALUNYA MOTOS CIRCUIT CN EL BALIS 

        

JULIOL       

        

17 CAMPIONAT DE CATALUNYA MOTOS CIRCUIT AMPOSTA 

        

SETEMBRE     

        
 CAMPIONAT DE CATALUNYA MOTOS JET L'AMPOLLA 

 

La Federació Catalana de Motonáutica té previst convocar l’any 2021 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 lloguers de motos nàutiques a l’empara del que està 

disposat en els Reials Decrets 259/2002 de 8 de març, 2006/2009 de 23 de desembre i 

238/2019 de 5 de abril.   

 

CALENDARI DE CURSOS DE MONITOR DE MOTONÀUTICA 2021 PROVISIONAL 

▪ Març de 2021, curs de Monitor de Motonàutica a Barcelona. 

▪ Abril de 2021, curs de Monitor de Motonàutica a Barcelona. 

▪ Maig de 2021, curs de Monitor de Motonàutica a Barcelona. 

▪ Juny de 2021, curs de Monitor de Motonàutica a Barcelona. 

 

Des de mitjans de 2016 la Federació compta amb la seva pròpia escola nàutica i expedeix les 

titulacions anomenades “Llicència de navegació”. 
 

CALENDARI DE CURSOS DE LLICÈNCIA DE NAVEGACIÓ 2021 PROVISIONAL 

▪ 11 d’abril de 2021, curs de Llicència de Navegació a Barcelona. 

▪ 9 de maig de 2021, curs de Llicència de Navegació a Barcelona. 

▪ 12 de juny de 2021, curs de Llicència de Navegació a Barcelona. 

▪ 11 de juliol de 2021, curs de Llicència de Navegació a Barcelona. 

 



La previsió d’ingressos i despeses per a l’any 2021 és la següent: 

 

 

  PRESSUPOST

COMPTES  ANY 2021 EUR

Títols 8.000

Renovacions 17.000

Llicències 6.000

Cursets 40.000

Quotes Federatives 3.600

Patrocinis 1.300

Generalitat de Catalunya 55.000

Federación Española Motonáutica 4.000

Altres ingressos 1.700

Ingressos financers  400

          __________

137.000

PRESSUPOST D'INGRESSOS - ANY 2021



 

 

 

PRESSUPOST

COMPTES ANY 2021 EUR

Despeses oficina 8.500

Primes d'assegurances 4.200

Publicitat i relacions públiques 6.000

Comunicacions 2.000

Altres despeses 2.000

Personal 40.500

Ajut a Pilots 10.000

Ajut a Clubs 3.000

Competicions i activitats 37.000

Material Regates 2.000

Despeses llicències 2.000

Pagaments RFEM 1.300

Despeses títols 8.000

Despeses cursets 10.500

            __________

137.000

 PRESSUPOST DE DESPESES - ANY 2021

 


