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CONVOCATÒRIA
FEDERACIÓ CATALANA DE MOTONÀUTICA
ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
ORDRE DEL DIA

Per disposició estatutària, el President es complau a convocar-vos a la reunió de
l’Assemblea General Ordinària, que tindrà lloc dilluns dia 17 de maig de 2021, a les 19:00
hores en primera convocatòria i a les 19:30 hores en segona, per mitjans telemàtics,
segons el següent ordre del dia:
1r

Ratificació, si escau, dels nous càrrecs de la Junta Directiva.

2n

Exposició i aprovació, si escau, de l’informe de la Junta Directiva.

3r

Informe i aprovació, si escau, de la liquidació de l’exercici econòmic de l’any
2020 amb el tancament del balanç, compte de resultats i la memòria econòmica.

4t

Presentació i aprovació, si escau, del pressupost pel 2021.

5è

Presentació i aprovació, si escau, del calendari esportiu i del pla general
d’actuació per a l’any 2021.

6è

Estudi i aprovació, si escau, dels Reglaments esportius per a l’any 2021.

7è

Estudi i aprovació, si escau, dels criteris d’ajuts a pilots per a l’any 2021.

8è

Acceptació, si escau, del càrrec de patró a la Fundació UFEC i designació del
President de la Federació en la seva representació al patronat.

9è

Resolució de les propostes presentades reglamentàriament pels membres de
l’Assemblea fins el dia 27 d’abril de 2021.

10è

Designació de dos interventors per a l’aprovació de l’acta i de tres verificadors
per a la verificació comptable de l’exercici 2021.

11è

Torn obert de paraules.

Yolanda Iglesia
Secretària
Barcelona, 16 d’abril de 2021
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INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA
ANY 2020
La temporada 2020 ha estat marcada per la pandèmia provocada per la covid-19. Quan
vàrem cloure la temporada 2019 ens imaginàvem un futur ple de possibilitats i ja estàvem
preparant una nova temporada amb més competicions i noves categories, però no ha
estat possible.
La cancel·lació de les competicions ha estat general a tots els esports a nivell
internacional i només alguns esports professionals se n’han sortit amb grans mesures de
seguretat. El calendari de motonàutica ha estat mínim a nivell internacional, estatal i
català.
El confinament es va decretar a Catalunya el dia 12 de març per un període inicial de 15
dies. La primera cursa del Campionat de Catalunya de motos aquàtiques estava prevista
pel dia 29 del mateix mes al Canal Olímpic. Alguns optimistes vàrem pensar que quinze
dies serien suficients i que la cursa es podria dur a terme, però es ben sabut que no va
ser així.
Les diferents etapes van fer pensar que tal vegada es podria fer la regata d’Amposta,
però de nou es va haver de suspendre per seguir els consells del Govern, que demanava
no viatjar. Aquesta cursa tenia l’al·licient de ser vàlida per als Campionats de Catalunya
de motos, tant de circuit com de ral·lis, la qual cosa pretenia recuperar aquesta modalitat
que es va disputar per primer cop a nivell de tot l’estat espanyol a Catalunya.
També es va ajornar fins l’any 2021 el ral·li per a llanxes pneumàtiques que havia
d’organitzar una empresa privada el mes de juliol, amb sortida des de Tortosa i arribada
a Escatrón (Saragossa), i amb la qual la Federació havia de col·laborar. Segurament que
tampoc l’any 2021 es podrà dur endavant aquesta prova.
Finalment, passat l’estiu vàrem poder convocar i fer dues regates, aplicant totes les
mesures de seguretat i protocols aprovats per les autoritats administratives. El 27 de
setembre a l’Ampolla i el 4 d’octubre al Canal Olímpic.
El resum de les activitats esportives està recollit a la memòria anual de la Federació.
Des del punt de vista econòmic hem patit també notables limitacions, tant pel que fa a
l’expedició de les llicències de navegació com pel títol de monitor de motonàutica, del
qual només es van poder fer tres cursos, amb aforament limitat per causa de la pandèmia
del covid-19. Tampoc hem pogut mantenir la renovació del títols expedits fins el 2014, tot
i que moltes persones que no van poder viatjar van aprofitar per utilitzar aquí les seves
pròpies embarcacions o llogar-les. Els ingressos per aquest concepte han estat de 9.930
euros, quan l’any 2019 van ser de 16.620 euros. Cal considerar que moltes persones han
optat a títols amb més atribucions, com ara la pròpia llicència de navegació, que no cal
renovar.
El resultat de tot plegat és que els ingressos totals han estat de 73.637 euros (103.185
euros el 2019, 91.953 euros el 2018, 97.522 euros el 2017, 94.034 euros el 2016 i 80.309
euros el 2015). Però és difícil obtenir conclusions o fer cap mena d’evolució dels darrers
anys, per les extraordinàries circumstàncies de l’any 2020.
Les despeses a l’any 2020 han estat de 64.830 euros (118.173 euros el 2019, 104.037
euros el 2018, 107.166 euros el 2017, 111.596 euros el 2016 i 103.002 euros el 2015).
S’ha de tenir en compte, però, que la seu social va estar tancada la major part de l’any,
la qual cosa ha fet baixar les despeses fixes, i que també ens vàrem acollir a un ERTO,
la qual cosa ha fet descendir les despeses de personal.
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Tot això ofereix un saldo positiu de 8.807 euros, quan els anys anteriors havien estat
saldos negatius de 14.988 euros el 2019, 12.084 euros el 2018, 9.644 euros el 2017,
17.562 euros el 2016 i 22.693 euros l’any 2015). Aquests saldos negatius s’havien cobert
sense problemes amb la tresoreria existent, sense generar cap tensió i assumir cap mena
de deute. Però cal tenir en compte que l’any 2020 s’han rebut quantitats pendents
endarrerides de les subvencions de la Generalitat i que tal vegada una part de les
despeses justificades de l’any 2020 no seran admeses, perquè no s’ha determinat el
percentatge de despeses de gestió justificables.
Al compte de pèrdues i guanys, un cop fetes les corresponents amortitzacions, el resultat
és de 1.877,53 euros de pèrdues.
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COMPTES ANUALS 2020
▪Balanç de Situació
▪Compte de Pèrdues i Guanys
▪Estat de canvis en el Patrimoni Net
▪Memòria econòmica
▪Liquidació del pressupost
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BALANCE DE SITUACION
Empresa 32 FEDERACIÓ CATALANA DE MOTONÀUTICA
Condiciones PERIODO : 01-01-20 / 31-12-20; PERIODO N-1 : 01-01-19 / 31-12-19
CATALANA DE MOTONÀUTICA
( Importes en Euros )

A C T I V O

Fecha 17-02-21
EMPRESA N-1 : 31 - FEDERACIÓ

EJERCICIO 20

EJERCICIO 19

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- ---------------------

A) ACTIU NO CORRENT
I. Immobilitzat intangible

250.075,32

255.405,50

470,09

758,67

Notas de la memoria: Nota 4
6. Aplicacions informàtiques
206. Aplicacions informàtiques
2806. Amortització acumulada d'aplicacions informàtiques
II. Immobilitzat material

470,09

758,67

1.154,34

1.154,34

- 684,25

- 395,67

248.105,23

253.146,83

Notas de la memoria: Nota 5
1. Terrenys i construccions

238.806,48

240.901,99

210. Terrenys i béns naturals

171.750,08

171.750,08

211. Construccions

104.775,58

104.775,58

2811. Amortització acumulada de construccions

-37.719,18

-35.623,67

9.298,75

12.244,84

212. Complements i útils

8.448,95

9.197,51

216. Mobiliari i equips d'oficina

7.767,13

7.767,13

218. Elements de transport

3.542,88

3.542,88

2812. Amortització acumulada de complements i útils

-4.495,35

-4.398,96

2816. Amortització acumulada mobiliari i equips oficina

-4.901,99

-3.155,14

2818. Amortització acumulada d'elements de transport

-1.062,87

- 708,58

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

423.137,22

419.336,16

6.918,00

12.000,00

6.918,00

12.000,00

2. Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material

VI. Inversions financeres a llarg termini
Notas de la memoria: Nota 6
1. Instruments de patrimoni
250. Inversions financeres a llarg termini

B) ACTIU CORRENT
II. Deutors de les activitats i altres comptes a cobrar
3. Deutors varis
Notas de la memoria: Nota 7
440. Deutors
444. Patrocinadors i altres deutors de l'activitat
VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents
1. Tresoreria
570. Caixa, euros
572. Bancs i institucions de crèdit c/c vista, euros

TOTAL ACTIU

Sage SP ContaPlus

850,00

0,00

6.068,00

12.000,00

416.219,22

407.336,16

416.219,22

407.336,16

217,20

251,90

416.002,02

407.084,26

673.212,54

674.741,66
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BALANCE DE SITUACION
Empresa 32 FEDERACIÓ CATALANA DE MOTONÀUTICA
Condiciones PERIODO : 01-01-20 / 31-12-20; PERIODO N-1 : 01-01-19 / 31-12-19
CATALANA DE MOTONÀUTICA
( Importes en Euros )

P A T R I M O N I O

N E T O

Y

P A S I V O

Fecha 17-02-21
EMPRESA N-1 : 31 - FEDERACIÓ

EJERCICIO 20

EJERCICIO 19

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- ---------------------

A) PATRIMONI NET
A-1) Fons propis
I. Fons socials
1. Fons socials
101. Fons social
III. Excedents d'exercicis anteriors
2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors)
121. Resultats negatius d'exercicis anteriors
V. Excedent de l'exercici

669.849,92

671.727,45

669.849,92

671.727,45

743.819,58

743.819,58

743.819,58

743.819,58

743.819,58

743.819,58

-72.092,13

-65.097,78

-72.092,13

-65.097,78

-72.092,13

-65.097,78

-1.877,53

-6.994,35

-1.877,53

-6.994,35

3.362,62

3.014,21

63,77

63,77

63,77

63,77

Notas de la memoria: Nota 3
129. Resultat de l'exercici

C) PASSIU CORRENT
III. Deutes curt termini
5. Altres passius financers
555. Partides pendents d'aplicació
IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar
5. Passius per impost corrent

63,77

63,77

3.298,85

2.950,44

2.039,93

1.995,72

2.039,93

1.995,72

1.258,92

954,72

1.258,92

954,72

673.212,54

674.741,66

Notas de la memoria: Nota 9
475. Hisenda Pública, creditora per conceptes fiscals
6. Altres deutes amb les Administracions Públiques
476. Organismes de la Seguretat Social, creditors

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU

Sage SP ContaPlus
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CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS
Empresa 32 FEDERACIÓ CATALANA DE MOTONÀUTICA
Condiciones PERIODO : 01-01-20 / 31-12-20; PERIODO N-1 : 01-01-19 / 31-12-19
CATALANA DE MOTONÀUTICA

Fecha 17-02-21
EMPRESA N-1 : 31 - FEDERACIÓ

EJERCICIO 20

EJERCICIO 19

65.447,66

108.732,61

a) Ingressos federatius

33.607,66

78.428,41

d) Subvencions, donacions i altres ingressos

31.840,00

30.304,20

-2.507,02

-5.319,92

1. Ingressos per les activitats
Notas de la memoria: Nota 11

2. Ajuts concedits i altres despeses
Notas de la memoria: Nota 11
a) Ajuts concedits
5. Aprovisionaments

-2.507,02

-5.319,92

-9.759,44

-22.244,92

Notas de la memoria: Nota 11
a) Consum de bens destinats a les activitats

-1.604,16

-1.611,63

b) Consum de primeres matèries i altres matèries consumibles

-8.155,28

-20.633,29

1.863,18

244,51

6. Altres ingressos de les activitats
Notas de la memoria: Nota 11
b) Ingressos accesoris i altres de gestió corrent
7. Despeses de personal

1.863,18

244,51

-33.849,89

-39.891,31

-26.085,96

-30.361,87

Notas de la memoria: Nota 11
a) Sous, salaris i assimilats
b) Càrregues socials
8. Altres despeses d'explotació

-7.763,93

-9.529,44

-18.136,61

-44.343,45

-11.316,50

-18.143,84

-32,67

- 183,15

Notas de la memoria: Nota 11
a) Serveis exteriors
a3) Reparacions i conservació
a4) Serveis professionals independents

-1.075,69

- 517,88

a6) Primes d'assegurances

-2.906,40

-4.109,11

a7) Serveis bancaris

- 144,12

- 183,86

a8) Publicitat, propaganda i relacions públiques

- 885,50

-4.265,15

a9) Subministraments

-1.119,56

-1.332,72

a10) Altres serveis

-5.152,56

-7.551,97

-6.820,11

-26.199,61

-5.330,18

-4.380,05

-2.272,30

-7.202,53

394,77

208,18

394,77

208,18

394,77

208,18

d) Altres despeses de gestió corrent
9. Amortització de l'immobilitzat
Notas de la memoria: Nota 4 i 5
I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 )
14. Ingressos financers
Notas de la memoria: Nota 11
a)

De participacions en intruments de patrimoni
a1) En empreses del grup i associades

II) RESULTAT FINANCER

( 14 + 15 + 16 + 17 + 18 )

III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS ( I + II )
IV) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES
V) RESULTAT DE L'EXERCICI ( IV + 20 )

Sage SP ContaPlus

( III + 19 )

394,77

208,18

-1.877,53

-6.994,35

-1.877,53

-6.994,35

-1.877,53

-6.994,35
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2020

0,00
0,00

IV. Per guanys i pèrdues actuarials i altres ajustaments

V. Efecte impositiu

0,00

VIII. Subvencions, donacions i llegats rebuts

0,00
0,00
-1.877,53

0,00

VII. Per cobertures de fluxos d’efectiu

IX. Efecte impositiu
C) Total transferències al compte de resultats (VI+VII+VIII+IX)
TOTAL D’INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS (A+B+C)

0,00

VI. Per valoració d’instruments financers

Transferències al compte de resultats

0,00

0,00

III. Subvencions, donacions i llegats rebuts

B) Total ingressos i despeses imputats directament en el patrimoni net (I+II+III+IV+V)

0,00

II. Per cobertures de fluxos d’efectiu

-1.877,53
0,00

NOTA 3

Notes en la Memòria

I. Per valoració d’instruments financers

A) Resultat del compte de resultats
Ingressos i despeses imputats directament en el patrimoni net

A. Estat d’ingressos i despeses reconeguts corresponents a l’exercici acabat el 31 de desembre de 2020

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CORRESPONENT A L’EXERCICI ACABAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2020

FEDERACIÓ CATALANA DE MOTONÀUTICA

2019

0,00
0,00
- 6.994,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- 6.994,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

627.349,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. (-) Reduccions de capital
0,00
3. Altres operacions amb
socis o propietaris
0,00
III. Altres variacions del
patrimoni net
0,00
C. SALDO, FINAL DE
L’ANY 2019
627.349,72
I. Ajustaments per canvis de
criteri 2019
0,00
II. Ajustaments per errors
2019
0,00
D. SALDO AJUSTAT, INICI
DE L’ANY 2020
627.349,72
I. Total ingressos i despeses
reconeguts
0,00
II. Operaciones amb socis o
propietaris.
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Augments de capital

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

627.349,72

1. Augments de capital
2. (-) Reduccions de capital
3. Altres operacions amb
socis o propietaris
III. Altres variacions del
patrimoni net
E. SALDO, FINAL DE
L’ANY 2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prima
emissió

627.349,72

No
exigit

A. SALDO, FINAL DE
L’ANY 2018
I. Ajustaments per canvis
de criteri 2018 i anteriors
II. Ajustaments per errors
2018 i anteriors
B. SALDO AJUSTAT, INICI
DE L’ANY 2019
I. Total ingressos i
despeses reconeguts
II. Operacions amb socis o
propietaris

Subscrit

Capital

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(Accions i
Reserves participacions
pròpies)

44.377,73

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

44.377,73

0,00

0,00

51.372,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51.372,08

0,00

0,00

64.760,08

Resultat
d’exercicis
anteriors

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Altres
aportacions
de socis

-1.877,53

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

-1.877,53

0,00

0,00

0,00

-6.994,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- 6.994,35

0,00

0,00

0,00

-13.388,00

Resultat
de
l’exercici

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Altres
instruments Ajustaments Subvencions
(Dividend
de
per canvi de
donacions
a compte)
patrimoni
valor
i llegats rebuts
net

B. Estat total de canvis en el Patrimoni Net corresponent a l’exercici acabat el 31 de desembre de 2020

FEDERACIÓ CATALANA DE MOTONÀUTICA

669.849,92

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

-1.877,53

671.727,45

0,00

0,00

671.727,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- 6.994,35

678.721,80

0,00

0,00

678.721,80

TOTAL

FEDERACIÓ CATALANA
DE MOTONÀUTICA

ASSEMBLEA 2021

MEMÒRIA CORRESPONENT A

L’EXERCICI 2020

data tancament: 31 de desembre de 2020
data de formulació: 17 de febrer de 2021
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ASSEMBLEA 2021

MEMÒRIA CORRESPONENT A L’EXERCICI 2020

NOTA 1 - NATURALESA DE L’ENTITAT
La Federació Catalana de Motonàutica és una entitat privada d’utilitat pública i d’interès
públic i social sense ànim de lucre, que reuneix clubs, associacions, esportistes, jutges i
tècnics de Catalunya dedicats a la pràctica de l’esport motonàutic. S’entén com a tal,
l’esport nàutic que utilitza embarcacions que tenen com a element principal de propulsió
el motor. Els seus estatuts, estan aprovats per acord de l’Assemblea General
Extraordinària de l’entitat de data 23 de gener de 2013 i la Federació es troba inscrita al
Registre de Clubs i Associacions Esportives de la Generalitat de Catalunya d’acord amb
les següents dades registrals: Tom I, Foli 718, núm. inscripció 1435, secció tercera, Tom
I, Foli 7, núm. inscripció 13.
Així mateix, la seva activitat s’adequa als termes establerts en el Decret 1/2000, de 31
de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’Esport, el Decret 58/2010, de 4 de
maig, de les entitats esportives de Catalunya i el Decret 55/2012, de 29 de maig.
Segons es desprèn dels comptes anyals es destina més d’un 70% de les rendes netes
obtingudes única i exclusivament cap a la finalitat esportiva.
La Federació no és titular ni directa ni indirectament de participacions majoritàries en
societats mercantils.
Els associats fundadors, els seus cònjuges o parents fins el 4t grau, no són
destinataris principals de les activitats que realitza la Federació.

els

NOTA 2 - BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS
a) Imatge fidel:
Els Comptes Anuals adjunts s’han formulat a partir dels registres comptables mantinguts
per la Federació Catalana de Motonàutica a 31 de desembre de 2020 i es presenten
seguint les normes del Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Pla de
comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la
Generalitat de Catalunya.
Generalment s’utilitza el criteri de caixa, per ser el que més s’ajusta, doncs els
cobraments i pagaments es realitzen al moment de realitzar les operacions.
Tanmateix, s’utilitza el concepte meritori en aquells casos que no es dona aquest fet,
entenent que aquest sistema operatiu reflecteix la imatge fidel de l’entitat.
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b) Comparació de la informació:
La Junta Directiva presenta, a efectes comparatius, a cadascuna de les partides del
balanç de situació, del compte de resultats i de l’estat de canvis en el patrimoni net, a
més de les xifres de l’exercici 2020, les corresponents a l’exercici 2019.
La Federació no està obligada legalment a fer una auditoria dels comptes anuals de
l’exercici 2020.

c) Agrupació de partides:
Degut a que l’esmentada informació figura en altres apartats, no es fa menció en aquest.

d) Elements recollits en diverses partides:
No existeixen elements patrimonials de l’actiu i del passiu que figurin en més d’una partida
del balanç.

NOTA 3 - APLICACIÓ DE RESULTATS
La proposta de distribució del resultat de l’exercici 2020, és la següent:
Pèrdues i Guanys (pèrdua) ........................................... 1.877,53

DISTRIBUCIÓ:
Aquest resultat s’aplica al compte de Resultats negatius d’exercicis anteriors.

NOTA 4 – IMMOBILITZAT INTANGIBLE
Els bens compresos en l’immobilitzat intangible es troben valorats pel seu preu
d’adquisició.
L’amortització de l’immobilitzat intangible es calcula pel mètode lineal aplicant els
coeficients d’amortització admesos fiscalment en base a les vides útils estimades dels
elements. Els percentatges aplicats són:
Aplicacions informàtiques
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IMMOBILITZAT INTANGIBLE A 31 DE DESEMBRE DE 2020

COST

AMORT.ACUM.

Aplicacions informàtiques....

1.154,34
___________
Total .................................
1.154,34

COST

SALDO
INICIAL

Aplicacions informàtiques.... 1.154,34
_________
Total .................................
1.154,34

AMORT.ACUMUL.

SALDO
INICIAL

Aplicacions informàtiques....
Total .................................

395,67
________
395,67

684,25
__________
684,25

ADDICIONS

0,00
__________
0,00

DOTACIÓ
288,58
_________
288,58

BAIXES

0,00
_________
0,00

BAIXES
0,00
__________
0,00

NET
470,09
___________
470,09

SALDO FINAL

1.154,34
__________
1.154,34

SALDO FINAL
684,25
_________
684,25

NOTA 5 – IMMOBILITZAT MATERIAL
Els bens compresos en l’immobilitzat material es troben valorats pel seu preu
d’adquisició. Els costos d’ampliació o millora que donen lloc a una major duració del bé
són capitalitzats com a major valor del mateix.
L’amortització de l’immobilitzat material es calcula pel mètode lineal aplicant els
coeficients d’amortització admesos fiscalment en base a les vides útils estimades dels
elements. Els percentatges aplicats són:
Complements i útils
Mobiliari
Equips informàtics
Elements de transport
Construccions ús administratiu
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IMMOBILITZAT MATERIAL A 31 DE DESEMBRE DE 2020

COST

AMORT.ACUM.

NET

4.495,35
4.901,99
1.062,87
37.719,18
0,00
__________
48.179,39

3.953,60
2.865,14
2.480,01
67.056,40
171.750,08
___________
248.105,23

Complements i útils.............. 8.448,95
Mobiliari/equips informàt....
7.767,13
Elements de transport.......... 3.542,88
Construccions ús administ...1 04.775,58
Terrenys............................... 171.750,08
___________
Total ................................. 296.284,62

COST

SALDO
INICIAL

ADDICIONS

Complements i útils.............. 9.197,51
Mobiliari i equips informàt..
7.767,13
Elements de transport.......... 3.542,88
Construccions ús administ... 104.775,58
Terrenys............................... 171.750,08
__________
Total ................................. 297.033,18

AMORT.ACUMUL.

Complements i útils............
Mobiliari i equips informàt.
Elements de transport........
Construccions ús administ.
Total .................................

SALDO
INICIAL

BAIXES

SALDO FINAL

0,00
748,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
_______ _________
0,00
748,56

DOTACIÓ

4.398,96
3.155,14
708,58
35.623,67
___________
43.886,35

844,95
1.746,85
354,29
2.095,51
_________
5.041,60
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BAIXES
748,56
0,00
0,00
0,00
_________
748,56

8.448,95
7.767,13
3.542,88
104.775,58
171.750,08
___________
296.284,62

SALDO FINAL
4.495,35
4.901,99
1.062,87
37.719,18
___________
48.179,39
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NOTA 6 – INVERSIONS FINANCERES
Per acord unànime de la Junta Directiva a la reunió celebrada el dia 13 de febrer de 2003,
es va adquirir 1 acció de la societat UNIFEDESPORT CORREDORIA
D´ASSEGURANCES, S.A., comptabilitzant-se pel seu valor nominal, moviment que
queda reflectit en el quadre següent:

Compte

Saldo
inicial

Augments

Disminucions

Saldo final

Inversions financeres:
Subgrup 25

1.500,00

1.500,00

Saldo
Total ........................

1.500,00

1.500,00

NOTA 7 -SUBVENCIONS I DONACIONS REBUDES
a) Subvencions.
Les subvencions rebudes durant l’any i la seva aplicació es contempla segons el quadre
següent:
Import subvenció

Any de
concessió

Aplicat
per

2020

Als
programes
destinats

Consell Català de l’Esport*:
30.340

Imputació a resultats
Acumulada
A l’any

---

2020

*Subvenció Consell Català de l’Esport: S’utilitza el concepte meritori, comptabilitzant la
subvenció en el moment de l’atorgament i es va descomptant a mida que es van fent els
cobraments del subcompte 44409. D’aquesta subvenció està pendent de cobrament
l’import de 6.068 euros.
Aquest import no es cobrarà íntegrament perquè degut a la pandèmia de Covid-19 vàries
competicions internacionals no es van celebrar i per tant no hi va haver desplaçaments
dels esportistes per participar-hi. En conseqüència, en data 23 de desembre de 2020, es
va enviar un escrit al Consell Català de l’Esport renunciant a la part de la subvenció del
programa A5: Suport a l’organització i participació en competicions internacionals i a la
projecció internacional, que quedi com a no elegible desprès de la verificació del compte
justificatiu.
La subvenció rebuda s’ha justificat al Consell Català de l’Esport mitjançant la presentació
dels comptes justificatius de la despesa efectuada en data 23/12/20.
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En l’exercici 2020 s’ha cobrat l’import pendent de 6.000 euros de la subvenció del Consell
Català de l’Esport de l’any 2018 i l’import pendent de 6.000 euros de la subvenció del
Consell Català de l’Esport de l’any 2019.
b) Donacions.
En l’exercici 2020 s’ha rebut una donació de la Unió de Federacions Esportives de
Catalunya de Catalunya de 1.500 euros destinada al desenvolupament i la pràctica de
l’activitat física i esportiva sense finalitat de lucre.

NOTA 8 - PROVISIONS PER A FONS DE PENSIONS I OBLIGACIONS SIMILARS
No existeix cap moviment sota aquest epígraf.

NOTA 9 – SITUACIÓ FISCAL
a) Impost sobre la Renda de les persones físiques:
Les retencions de l’IRPF practicades durant el quart trimestre de 2020 ascendeixen a
1.692,38 euros i han estat comptabilitzades al compte Hisenda Pública Creditora per
retencions practicades.

b) Impost sobre Societats:
La Federació està acollida a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les
entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge. No existeixen
ingressos o resultats que hagin d’incorporar-se a la base imposable a efectes de l’impost
sobre societats per estar exempts per la seva pròpia naturalesa estatutària.

c) Impost sobre el Valor Afegit:
Des de l’1 de juliol de 2016 la Federació realitza activitats subjectes i activitats exemptes
a l’impost sobre el Valor Afegit. Estan subjectes les activitats que realitza l’acadèmia
nàutica i estan exemptes la resta.
La Federació aplica la regla de la prorrata especial i es dedueix el 100% de l’IVA suportat
en les operacions de l’acadèmia nàutica.
L’IVA a pagar del quart trimestre de 2020 ascendeix a 347,55 euros i ha estat
comptabilitzat al compte Hisenda Pública Creditora per IVA.

NOTA 10 - GARANTIES COMPROMESES AMB TERCERS I ALTRES PASSIUS
CONTINGENTS
No existeixen garanties compromeses amb tercers ni tampoc contingències amb
eventuals efectes al patrimoni.
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NOTA 11 - INGRESSOS I DESPESES

Els aprovisionaments de l’exercici segueixen el següent detall:
Material de regates .........................................
Pagaments Federació Espanyola ....................
Despeses títols ................................................
Despeses llicències .........................................
Despeses cursets .............................................

334,16
1.270,00
2.347,13
782,45
5.025,70
____________
9.759,44

Despeses de personal:
Sous i salaris ..................................................
Seguretat Social a càrrec de l’Entitat ............

26.085,96
7.763,93
____________
33.849,89

El nombre de persones ocupades en el curs de l’exercici és el següent:

Exercici 2020
Administració (Sexe: Dona):

1

Els ingressos es classifiquen segons el següent detall:
Títols ....................................................................
3.427,66
Renovacions títols ...............................................
9.930,00
Llicències federatives..........................................
4.450,00
Cursets.................................................................
13.100,00
Quotes Federatives ..............................................
2.700,00
Altres ingressos ...................................................
208,18
Subvenció Consell Català de l’Esport..................
30.340,00
Donació UFEC.....................................................
1.500,00
Real Federación Española Motonáutica...............
1.655,00
Ingressos financers ..............................................
394,77
______________
67.705,61
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La destinació dels recursos, s’ha efectuat segons el quadre següent:
Administració Federació......................................... 33.849,89
Serveis exteriors ..................................................... 11.316,50
Competicions ..........................................................
6.820,11
Ajudes a clubs . .......................................................
300,00
Ajudes a pilots ........................................................
2.207,02
_____________
54.493,52
NOTA 12 - ALTRA INFORMACIÓ
Junta Directiva:
Els membres de la Junta Directiva de la Federació Catalana de Motonàutica no reben
cap compensació econòmica per el desenvolupament dels seus càrrecs.
L’import de les retribucions i dietes meritades en l’exercici pels membres de la junta de
govern ascendeix a:
Competició ............................................................
Cursets ...................................................................

115
2.080
_______
2.195

Jutges:
L’import de les retribucions meritades en l’exercici pels jutges i tècnics ascendeix a:
Competició ............................................................

855

Òrgans Jurisdiccionals:
Durant l’exercici no existeix cap moviment en aquest epígraf.

NOTA 13 – ESDEVENIMENTS POSTERIORS AL TANCAMENT
No existeixen esdeveniments amb posterioritat al tancament de l’exercici que siguin
significatius o afectin al principi d’entitat en funcionament.

NOTA 14– RÈGIM PRESSUPOSTARI I ANÀLISIS PER FUNCIONS O ACTIVITAT
L’entitat ha formulat un pressupost de les activitats desenvolupades durant l’any 2020.
Adjuntem el document del pressupost.
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NOTA 15 - CONCILIACIÓ DEL PRESSUPOST D´EXPLOTACIÓ I DEL COMPTE DE
PÈRDUES I GUANYS
Mostrem mitjançant un quadre les diferències entre el pressupost elaborat per a l’exercici
2020 i els resultats reals produïts durant aquest, determinant així quines desviacions
s´ han produït. Adjuntem quadre.

NOTA 16–AQUESTA CONCILIACIÓ CONTINDRÀ ELS CONCEPTES SEGÜENTS

Conciliació resultat

Import

Resultat comptable:
Pèrdua

-1.877,53

Menys:
Conceptes i partides considerats com a
despeses pressupostàries:
- Deutors
- Personal
- Hisenda Pública creditora per IVA

-6.068,00
-117,40
-459,80

Més:
Conceptes de despesa que no suposen pagaments
immediats a l’efecte del pressupost:
- Amortitzacions
- Cancel·lació deute

5.330,18
12.000,00

Liquidació del pressupost:
- Superàvit

8.807,45

Deutors: Les subvencions es comptabilitzen com a ingrés quan s’atorguen i al pressupost
en el moment del cobrament.
Personal: Aquesta diferència és originada pel fet que al compte 640 es comptabilitzen els
sous bruts, al compte 642 la seguretat social del personal a càrrec de l’entitat i al
pressupost el fluix de tresoreria referent al personal.
Hisenda Pública creditora per IVA: Import que no figura en el compte de Pèrdues i Guanys
i sí en el pressupost dintre de l’epígraf Despeses títols.
Amortitzacions: Partida que no figura al pressupost.
Cancel·lació deute: Liquidació de l’import pendent de cobrament de la subvenció del
Consell Català de l’Esport dels exercicis 2018 i 2019.
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PRESSUPOST D'INGRESSOS - ANY 2020

PRESSUPOST
ANY 2020 EUR

COMPTES
Títols

16.000

Renovacions

17.000

Llicències

8.000

Cursets

40.000

Quotes Federatives

3.450

Patrocinis

1.300

Generalitat de Catalunya

40.000

Federación Española Motonáutica

2.000

Altres ingressos

2.000

Ingressos financers

250
__________
130.000
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PRESSUPOST DE DESPESES - ANY 2020

PRESSUPOST
ANY 2020 EUR

COMPTES
Despeses oficina

6.700

Primes d'assegurances

5.000

Publicitat i relacions públiques

6.000

Comunicacions

2.000

Altres despeses

1.500

Personal

40.300

Ajut a Pilots

5.000

Ajut a Clubs

900

Competicions

37.000

Material Regates

2.000

Despeses llicències

2.300

Pagaments RFEM

1.300

Despeses títols

10.000

Despeses cursets

10.000
__________
130.000
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ESTAT DE COMPTES - INGRESSOS DESEMBRE 2020

COMPTES

PRESSUPOST REALITZAT a
ANY 2020 EUR 31/12/20 EUR

%

PER REALITZAR/EUR

%

Títols

16.000

3.427,66

21%

12.572,34

79%

Renovacions

17.000

9.930,00

58%

7.070,00

42%

8.000

4.450,00

56%

3.550,00

44%

40.000

13.100,00

33%

26.900,00

67%

Quotes Federatives

3.450

2.700,00

78%

750,00

22%

Patrocinis

1.300

0,00

0%

1.300,00

100%

40.000

36.272,00

91%

3.728,00

9%

Federación Española Motonáutica

2.000

1.655,00

83%

345,00

17%

Altres ingressos

2.000

1.708,18

85%

291,82

15%

394,77
___________
73.637,61

158%

Llicències
Cursets

Generalitat de Catalunya

Ingressos financers

250
__________
130.000

SALDOS a 31/12/2020
Compte corrent 2200251984 "La Caixa": 142.849,14 EUR
Compte corrent 0200582667 "BBVA": 64.979,40 EUR
Compte corrent 0600266642 "Banc Santander": 90.512,94 EUR
Compte corrent 0001125817 "Banc Sabadell": 117.660,54 EUR
Caixa Federació: 217,20 EUR
Generalitat de Catalunya deutora: 6.068 EUR
Unifedesport deutora: 850 EUR
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ESTAT DE COMPTES - DESPESES DESEMBRE 2020

COMPTES

PRESSUPOST REALITZAT
ANY 2020 EUR 31/12/20 EUR

%

PER REALITZAR/EUR

%

Despeses oficina

6.700

4.820,74

72%

1.879,26

28%

Primes d'assegurances

5.000

2.906,40

58%

2.093,60

42%

Publicitat i relacions públiques

6.000

885,50

15%

5.114,50

85%

Comunicacions

2.000

1.780,76

89%

219,24

11%

Altres despeses

1.500

923,10

62%

576,90

38%

40.300

33.967,29

84%

6.332,71

16%

Ajut a Pilots

5.000

2.207,02

44%

2.792,98

56%

Ajut a Clubs

900

300,00

33%

600,00

67%

37.000

6.820,11

18%

30.179,89

82%

Material Regates

2.000

334,16

17%

1.665,84

83%

Despeses llicències

2.300

782,45

34%

1.517,55

66%

Pagaments RFEM

1.300

1.270,00

98%

30,00

2%

10.000

2.806,93

28%

7.193,07

72%

10.000
5.025,70
__________
___________
130.000
64.830,16

50%

4.974,30
__________
65.169,84

50%

Personal

Competicions

Despeses títols
Despeses cursets
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PROJECTE DE PRESSUPOST D'INGRESSOS - ANY 2021

PRESSUPOST
ANY 2021 EUR

COMPTES
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
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PROJECTE DE PRESSUPOST DE DESPESES - ANY 2021

PRESSUPOST
ANY 2021 EUR

COMPTES
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
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CALENDARI 2021 PROVISIONAL A 16/04/2021

DATA

DENOMINACIÓ

CATEGORIA

LLOC

ABRIL

24

CAMPIONAT DE CATALUNYA

MOTOS JET

CANAL OLÍMPIC

8-9

CAMPIONAT D'ESPANYA

T-850 / GT-60

TUI

8-9

CAMPIONAT D'ESPANYA

MOTOS CIRCUIT

BENALMÁDENA

15

CAMPIONAT DE CATALUNYA

MOTOS CIRCUIT

CN CAMBRILS

CAMPIONAT DE CATALUNYA

MOTOS CIRCUIT

CN EL BALIS

CAMPIONAT D'ESPANYA

MOTOS OFFSHORE

BAIONA

CAMPIONAT DE CATALUNYA

MOTOS CIRCUIT

AMPOSTA

7-8

CAMPIONAT D'ESPANYA

T-850 / GT-60

NAVIA

7-8

COPA DEL MÓN

T-850

NAVIA

CAMPIONAT D'ESPANYA

MOTOS OFFSHORE

GIJÓN

CAMPIONAT D'ESPANYA

MOTOS CIRCUIT

ARCOS

CAMPIONAT DE CATALUNYA

MOTOS CIRCUIT

L'AMPOLLA

CAMPIONAT DEL MÓN

ENDURANCE

ITÀLIA

MAIG

JUNY

5
12-13

JULIOL

17

AGOST

14-15

SETEMBRE

4-5

25-26

27
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OCTUBRE

9-10

CAMPIONAT D'ESPANYA

MOTOS

MAZARRÓN

16-17

CAMPIONAT DEL MÓN

ENDURANCE

BAIONA

16-17

CAMPIONAT D'EUROPA

ENDURANCE

BAIONA

30-31

CAMPIONAT D'ESPANYA

T-850 / GT-60

ARCOS

NOMÉS LES CURSES PUNTUABLES PER ALS DIFERENTS CAMPIONATS DE
CATALUNYA CONSTITUEIXEN EL CALENDARI OFICIAL DE LA FEDERACIÓ
CATALANA DE MOTONÀUTICA. LA RESTA CONSTA A TÍTOL INFORMATIU

PLA GENERAL D’ACTUACIÓ 2021
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.
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PROPOSTA DE REGLAMENT DELS CAMPIONATS DE CATALUNYA 2021
Art. 1
La Federació Catalana de Motonàutica convoca per a l'any 2021 el Campionat de Catalunya
de les categories següents: Esquí F4 (promoció), Esquí GP3, Esquí GP1, Biplaces, Biplaces
ral·lis (offshore) / ral·lijet i Endurance.
La categoria Motos Aquàtiques Biplaces és per a totes les motos de conducció assegut
excepte el model Sea Doo Spark.
La categoria Motos Aquàtiques Biplaces ral·lis/offshore/ral·lijet és per a totes les motos de
conducció assegut de fins a 3 ocupants.
Art. 2
Per participar a qualsevol cursa puntuable per al Campionat de Catalunya cal estar en
possessió de la llicència esportiva en vigor, expedida per la Federació Catalana de
Motonàutica, estar en possessió d’una assegurança segons el que disposa el RD 607/1999
de 16 d’abril, inclosa la participació en regates, on constarà clarament “vàlid per a competició
i entrenaments”, i complimentar els fulls d’inscripció i de verificació tècnica. Els Campionats
de Catalunya, excepte que els reglaments particulars diguin el contrari, són open per a pilots
amb llicència d'altres Federacions, prèvia sol·licitud, que podrà ser rebutjada o sotmesa a
quotes d’inscripció.
Segons el que disposa l’article 101.3 del Decret d’Entitats Esportives de Catalunya, a les
competicions oficials catalanes només poden participar amb plenitud de drets els esportistes
amb llicència de la federació catalana. També hi poden participar, sense la totalitat dels
drets, esportistes amb llicència d’una altra federació, sense puntuar per als campionats, però
amb dret a obtenir els premis corresponents a cada cursa en concret.
Segons el que disposa l’article 107.3 del Decret d’Entitats Esportives de Catalunya, tenen la
consideració d’esportistes catalans, a efectes de la competició oficial de la federació
catalana, els nascuts a Catalunya i els que hagin adquirit el veïnatge administratiu en aquest
territori, i que l’acreditin en els dos últims anys d’acord amb les normes generals aplicables.
A la categoria GP3 de motos aquàtiques s’estableix una classificació final “Open” per a
tots els pilots amb llicència catalana, encara que no compleixin amb el establert al
paràgraf anterior. L’obtenció de premis a les dues categories és incompatible.
Art. 3
Els Campionats de Catalunya es composaran d'un nombre diferent de curses, segons les
categories. Cada cursa puntuarà segons els barems establerts als reglaments de cada
categoria o especialitat.
Art. 4
Una cursa puntuarà per a una categoria determinada, amb el 100% dels punts, quan al
menys 6 embarcacions hi prenguin part en alguna de les seves mànegues. Si per causa de
força major fossin 5 les embarcacions participants, la regata puntuarà amb el 50% dels
punts. Si només es presentessin 4 o menys embarcacions, la cursa no es disputarà per a
aquesta categoria. Només es comptabilitzarà com a participants les embarcacions i pilots
que superin les verificacions tècniques i administratives prèvies a la cursa.
Art. 5
Per participar a qualsevol modalitat dels Campionats de Catalunya caldrà efectuar la
inscripció prèvia. La no compareixença d’un pilot o equip a una cursa per la qual s’ha tramitat
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la inscripció, sense una causa degudament justificada, serà considerada falta greu, donarà
lloc a l’obertura d’un expedient disciplinari, amb sanció d’un a tres mesos de retirada de
llicència a la primera falta i de tres mesos a un any en ocasions successives.
Les inscripcions podran anul·lar-se fins a les 13:00 hores de l’últim dia feiner previ a la cursa.
Art. 6
Si al final de la temporada no s’haguessin disputat la meitat més una de les curses
convocades amb la participació mínima de 6 embarcacions, el Campionat serà declarat
desert per a aquella categoria i la FCM podrà no tornar a convocar-la.
Al final de la temporada, el Campió de Catalunya, el subcampió i el tercer classificat de cada
categoria rebran un premi de 300 €, 200 € i 100 € respectivament, i el distintiu acreditatiu.
S’aplicarà la corresponent retenció de l’IRPF.
Per rebre el premi és imprescindible recollir-lo personalment a l’acte públic que serà
organitzat a l’efecte, al lloc, data i hora que seran comunicats oportunament.
Art. 7
Per a aquelles categories que es convoquin 4 curses o menys, puntuaran totes les curses.
Si fossin més de 4 les curses convocades, puntuaran totes les curses menys una,
descartant-se el pitjor resultat de cada pilot o de cada tripulació. Si alguna categoria o cursa
convocada no reuneix el mínim exigit per a ser puntuable, igualment serà considerada com
disputada i aquell resultat serà descartat per a tots els equips o pilots, amb l’única excepció
que, havent-hi participació suficient, el Comitè de Regata decideixi la suspensió “in situ” per
causa de força major; en aquest cas la cursa computarà com a no convocada.
Art. 8
El Comitè de Regates pot inspeccionar les embarcacions que calgui després de la cursa per
tal d’establir la classificació. Els pilots les embarcacions dels quals no compleixin els requisits
tècnics seran desqualificats; aquesta infracció serà considerada falta greu i estaran
subjectes a les sancions que puguin derivar-se. És obligació dels pilots presentar llurs
embarcacions a les revisions abans i després de la cursa.
Art. 9
A la categoria Endurance els equips han d’estar formats per dos tripulants un dels quals
haurà de navegar sempre en l’embarcació. Cas que un d’ells hagi de ser rellevat, es farà de
la següent manera: el pilot haurà de ser substituït pel copilot i el copilot per un suplent. En
cap cas el pilot serà substituït pel suplent. No hi ha limitació pel que fa al número de suplents.
A la fi del campionat només es tindrà en compte per fer la classificació general els dos
tripulants que hagin participat a més curses. Els dos tripulants inscrits en la primera cursa
no podran canviar en les següents, llevat de que hom consideri que es tracta d’un equip
nou. Si algun dels membres de l’equip participa en un equip diferent, hom considerarà que
es tracta d’un equip nou.
Art.10
Els aspectes no previstos en aquest Reglament seran sotmesos a la decisió del Comitè
Executiu de la Federació Catalana de Motonàutica.
Art. 11
El competidor que participi en una cursa organitzada per la FCM no podrà reclamar danys,
perjudicis ni recompenses de cap mena per qualsevol propaganda o difusió que exploti el
seu nom, la seva fotografia, la fotografia de la seva moto aquàtica o embarcació, o exploti
els resultats de qualsevol producte utilitzat, en relació a la competició. El pilot autoritza
expressament a la FCM i als seus col·laboradors a fer-ne difusió segons el que disposa
la normativa vigent de dret de la pròpia imatge i de protecció de dades.
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Art. 12
A l’obtenir la llicència de la Federació Catalana de Motonàutica l’esportista exonera a la
Federació Catalana de Motonàutica, als clubs afiliats, membres de la Junta Directiva,
comissaris de cursa i qualsevol altre personal o institució relacionada amb la competició i
els entrenaments per qualsevol lesió o accident que es pugui derivar pel fet de patir cap lesió
o malaltia que li suposi cap mena d’impediment o dificulti la pràctica d’aquest esport. La
Federació Catalana de Motonàutica podrà demanar proves mèdiques addicionals però, fins
i tot en el cas de ser lliurada la llicència, la responsabilitat de la participació en competicions
o entrenaments és exclusiva de la persona titular de la llicència. En el cas dels menors d’edat
aquesta responsabilitat és dels pares, tutors o legals representants
Art. 13
Al lliurar el full d’inscripció i prendre part en qualsevol activitat de la competició, el pilot es
compromet a respectar les decisions dels comissaris, jutges i àrbitres relacionats amb la
prova, excepte les contràries als Estatuts i Reglaments. El pilot participant té l’obligació
d’inspeccionar l’àrea de la cursa per comprovar que sigui segura i estigui en condicions de
ser utilitzada per ell, i voluntàriament assumeix el risc que pugui derivar-se de participar.
El participant renúncia a portar a terme qualsevol reclamació contra la Federació Catalana
de Motonàutica, el club organitzador, els comissaris, personal tècnic, patrocinadors o d’altres
intervinents, per danys a l’embarcació, la moto aquàtica, a d’altre material, equipament o
vehicles, a ell mateix o als membres del seu equip, sense perjudici de les oportunes
reclamacions davant de les respectives companyies asseguradores que cobreixin danys
materials i RC de les embarcacions afectades (segons obligatorietat RD 607/1999).
El pilot participant assumeix expressament la seva responsabilitat per qualsevol dany hagut,
inclosa la mort i danys en la propietat en tot moment que es trobi a l’àrea de la cursa, en ruta
cap a ella o tornant de ella.
Art.14
La participació a qualsevol de les curses del Campionat de Catalunya implica l’automàtica
acceptació d'aquest Reglament.

PROPOSTA DE REGLAMENT DEL CAMPIONAT DE CATALUNYA D’ENDURANCE
Art. 1.
El Campionat de Catalunya d’Endurance 2020 es disputarà per un número indeterminat
de proves puntuables. Si es disputen més de quatre regates puntuaran totes menys una.
Si es disputen quatre regates o menys, puntuaran totes, segons l’atribució de punts
següent:
Posició
1
2
3
4
5

Punts
400
300
225
169
127

Posició
6
7
8
9
10

Punts
95
71
53
40
30

Art. 2.
Les regates estaran composades per una o dues mànegues.
Si una regata de dues mànegues es convoca per a dos dies, cadascuna de les mànegues
tindrà la consideració de regata als efectes de puntuació per a la classificació general del
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Campionat de Catalunya, però només es lliuraran trofeus pel conjunt de les dues
mànegues.
Per tal d’assignar els trofeus en un regata de dues mànegues, en cas d’empat es
classificarà davant l’equip que hagi guanyat la mànega més llarga o, si fossin iguals, el
que hagi realitzat la velocitat més alta a qualsevol de les dues.
Art. 3.
Una cursa puntuarà amb el 100% dels punts, quan al menys 6 embarcacions hi prenguin
part en alguna de les seves mànegues. Si per causa de força major fossin 5 les
embarcacions participants, la regata puntuarà amb el 50% dels punts. Si només es
presentessin 4 o menys embarcacions, la cursa no serà puntuable. Només es
comptabilitzarà com a participants les embarcacions i pilots que superin les verificacions
tècniques i administratives prèvies a la cursa.
Art. 4.
Les embarcacions participants hauran de complir amb tots els requisits del reglament
d’Endurance Class B de la UIM. Per aquest Campionat les embarcacions de les
categories Promoció, Boat Production, S1 i S2 competiran conjuntament.
En funció de les embarcacions participants a cada regata, la Junta Directiva de la
Federació Catalana de Motonàutica podrà establir temps compensats a les regates
següents, per tal d’equilibrar les possibilitats de victòria de tota la flota.
Hom acceptarà la participació d’embarcacions més petites, a condició que siguin
embarcacions de lleure, construïdes en sèrie, estiguin dissenyades per a la navegació en
mar obert, no sobrepassin la potència màxima indicada pel fabricant i puguin
desenvolupar més de 30 nusos de velocitat.
No s’acceptarà la participació d’embarcacions a les quals el lloc de pilotatge estigui total
o parcialment tancat, excepte en el cas que s’acrediti que l’embarcació és insubmergible.
Art. 5.
Els equips poden estar formats per un o dos tripulants. Quan siguin dos els tripulants,
almenys un dels dos tripulants inscrits a la primera regata haurà de navegar sempre en
l’embarcació, individualment o conjuntament. Cas que un d’ells hagi de ser rellevat, es farà
de la següent manera: el pilot haurà de ser substituït pel copilot i el copilot per un suplent.
En cap cas el pilot serà substituït pel suplent. No hi ha limitació pel que fa al número de
substitucions. A la fi del campionat només es tindrà en compte per fer la classificació general
els dos tripulants que hagin participat a més curses. Els dos tripulants inscrits en la primera
cursa no podran canviar en les següents, llevat de que hom consideri que es tracta d’un
equip nou. Si algun dels membres de l’equip participa en un equip diferent, hom considerarà
que es tracta d’un equip nou.
Art. 6.
És d’aplicació el Reglament General del Campionat de Catalunya, excepte en els punts que
entrin en contradicció amb aquest reglament específic.
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CAMPIONAT DE CATALUNYA DE MOTOS AQUÀTIQUES CIRCUIT
PROPOSTA DE REGLAMENT 2021
1
Es convoca el Campionat de Catalunya Obert de Motos Aquàtiques 2021, modalitat de
circuit. Si es disputen fins a 4 regates, puntuaran totes, si es disputen 5 o més, serà
descartada la de pitjor resultat de cada pilot.
2
2.1
Cada cursa podrà tenir 1, 2 o 3 mànegues per a cada categoria. Si es disputen tres
mànegues, els pilots que es classifiquin tindran una puntuació de 25, 20, 16, 13, 11, 10,
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, i 2 punts per a cada mànega. Si es disputen dues mànegues a aquesta
puntuació s’aplicarà un coeficient de 1,5. Si es disputa una sola mànega s’aplicarà un
coeficient de 3. Per a la classificació final del Campionat es sumaran la totalitat dels punts
obtinguts per cada pilot a les seves regates puntuades.
2.2
Una cursa puntuarà per a una categoria determinada, amb el 100% dels punts, quan
almenys 6 pilots hi prenguin part de manera efectiva en alguna de les seves mànegues.
Si per causa de força major fossin 5 els pilots participants, la regata puntuarà amb el 50%
dels punts. Si només es presentessin 4 o menys pilots, la cursa no es disputarà per a
aquesta categoria.
Només es comptabilitzarà com a participants les motos i pilots que superin les
verificacions tècniques i administratives prèvies a la cursa.
2.3
Per participar a qualsevol categoria caldrà efectuar la inscripció prèvia. La no
compareixença d’un pilot a una cursa per a la qual s’ha tramitat la inscripció, sense una
causa degudament justificada, serà considerada falta greu, donarà lloc a l’obertura d’un
expedient disciplinari, amb sanció d’un a tres mesos de retirada de llicència a la primera
falta i de tres mesos a un any en ocasions successives.
Les inscripcions es podran anul·lar fins a les 14 hores de l’últim dia feiner previ a la cursa.
2.4
Per considerar vàlid el Campionat per a una categoria concreta cal que hi hagi 6
participants en almenys la meitat més una de les curses convocades.
2.5
Si alguna categoria o cursa convocada no reuneix el número de participants mínim exigit
per puntuar, igualment serà considerada com a disputada i aquell resultat serà descartat
per a tots els pilots, amb l’única excepció que, havent-hi participació suficient, el comitè
de regata decideixi la suspensió “in situ” per causa de força major; en aquest cas la cursa
computarà com a no convocada.
2.6
Per obtenir els punts serà imprescindible estar present a l’acte de lliurament de trofeus
de cada cursa, a excepció de que concorri alguna causa justificada.
Es passarà llista. Els pilots que no estiguin presents no sumaran punts en aquella regata,
però la puntuació de la resta de participants no serà modificada.
3
Medi ambient. Es farà benzina sempre fora de l’aigua. És obligatori utilitzar oli
biodegradable. La participació al campionat implica que el pilot assumeix qualsevol
responsabilitat per les sancions administratives que pugui haver-hi per aquest o per
qualsevol altre motiu.
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4
El competidor que participi en una cursa organitzada per la FCM no podrà reclamar
danys, perjudicis ni recompenses de cap mena per qualsevol propaganda o difusió que
exploti el seu nom, la seva fotografia o la fotografia de la seva moto aquàtica, o exploti
els resultats de qualsevol producte utilitzat, en relació a la competició. El pilot autoritza
expressament a la FCM a fer-ne difusió segons el que disposa la normativa vigent de dret
de la pròpia imatge i de protecció de dades.
5
S’estableixen les categories següents: F4 (Esquí Promoció), Esquí GP3, Esquí GP1, i
Biplaces. Les motos aquàtiques de la categoria Biplaces poden ser convocades juntes o
separadament amb les categories de conducció dempeus. La categoria Biplaces
agruparà qualsevol moto de conducció assegut, excepte la Sea Doo Spark.
La categoria Biplaces NO té la condició de “open”.
5.1
S’establirà un número màxim de participants per mànega i categoria en funció de les
característiques de cada circuit. En cas que el número de participants inscrit superi
aquesta xifra es realitzaran tandes eliminatòries.
6
La categoria Promoció (F4) està reservada a motos de les marques Kawasaki i Yamaha,
amb la preparació màxima per a cada marca i model, segons el que s’assenyala en
l’annex 3.
La categoria GP3 està reservada a motos de les marques Kawasaki, Polaris i Yamaha,
amb la preparació màxima per a cada marca i model, segons el que s’assenyala en
l’annex 2.
Les motos aquàtiques del model Yamaha amb motor de 4T competiran a la categoria
GP3 amb la preparació màxima permesa al reglament del Campionat d’Espanya.
7
Les especificacions tècniques consten al Reglament del Campionat d’Espanya 2021,
excepte si entren en contradicció amb aquest reglament, que serà prevalent.
8
Una moto de la classe GP3 pot participar a la classe GP1. Una moto de la classe F4 pot
participar a GP3 i GP1, però en cas de no arribar-se al número mínim de sis inscrits a
aquestes categories, les mànegues es disputaran conjuntament i el pilot haurà de triar
prèviament la categoria a la que vol puntuar. S’agruparan dos de les tres categories, no
tres de tres.
8.1
Un pilot pot participar fins a dues categories per cursa.
8.2
Biplaces significa motos de conducció assegut fins a 335 cm d’eslora. La categoria GP1
és per a motos segons les característiques del reglament anual de la RFEM.
8.3
A la categoria GP3 NO hi pot participar el Campió d’Espanya de la categoria GP1 de l’any
anterior.
8.4
A la categoria F4 NO hi pot participar cap pilot que hagi assolit MAI cap de les tres
primeres posicions de cap categoria de Campionat de Catalunya o Campionat d’Espanya
de cap categoria de conducció dempeus, excepte F4.
El campió 2020 de F4 ha de pujar de categoria. La FCM pot decidir que d’altres pilots
amb bons resultats a la categoria F4 hagin de passar a categoria superior.
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9
Al lliurar el full d’inscripció i prendre part en qualsevol activitat de la competició, el pilot es
compromet a respectar les decisions dels comissaris, jutges i àrbitres relacionats amb la
prova, excepte les contràries als Estatuts i Reglaments. El pilot participant té l’obligació
d’inspeccionar l’àrea de la cursa per comprovar que sigui segura i estigui en condicions
de ser utilitzada per ell, i voluntàriament assumeix el risc que pugui derivar-se de
participar.
El participant renuncia a portar a terme qualsevol reclamació contra la FCM, el club
organitzador, els comissaris, personal tècnic, patrocinadors o d’altres intervinents, per
danys a la moto aquàtica, a d’altre material o vehicles, a ell mateix o als membres del seu
equip, sense perjudici de les oportunes reclamacions davant de les respectives companyies
asseguradores que cobreixin danys materials i RC de les embarcacions afectades (segons
obligatorietat RD 607/1999).
El pilot participant assumeix expressament la seva responsabilitat per qualsevol dany
hagut, inclosa la mort i danys en la propietat en tot moment que es trobi a l’àrea de la
cursa, en ruta cap a ella o tornant de ella.
10
Cap pilot o membre del seu equip no pot romandre a les zones de control de cursa o
d’altres àrees reservades als comissaris, excepte en cas de petició expressa dels
mateixos comissaris, sota pena de penalització o desqualificació.
11
Qualsevol col·lisió pot donar lloc a una sanció, que pot consistir en la desqualificació de
la mànega o de la regata i/o en l’obertura d’un expedient disciplinari que podria determinar
la suspensió de la llicència.
Cap pilot o membre del seu equip considerarà a un altre pilot o membre del seu equip
com a responsable de lesions o danys personals com a resultat d’un accident que tingui
lloc en el transcurs d’una regata autoritzada.
12
El pilot que participi en una cursa o mànega en la qual no havia d’haver participat, perdrà
tots els premis i punts aconseguits en aquella prova o mànega i renuncia expressament
a presentar qualsevol mena de reclamació per qualsevol mena de danys.
13
La participació en una cursa no autoritzada per la FCM en el territori de Catalunya donarà
lloc a l’obertura del corresponent expedient disciplinari. Les assegurances a les quals
donen cobertura les llicències emeses per la FCM només són vàlides a les curses o
participacions autoritzades per la FCM. Les sortides a l’estranger han de ser prèviament
comunicades amb una setmana d’anticipació.
14
L’edat mínima per participar al Campionat de Catalunya és de 16 anys. Els menors de 18
anys participaran exclusivament a la categoria GP3 o F4. Els pilots afectats per aquesta
disposició podran participar prèvia sol·licitud a la FCM, que els assignarà un tècnic
qualificat que estudiarà i dictaminarà si el menor reuneix les condicions per participar en
la competició sol·licitada, sota la seva pròpia responsabilitat o la dels seus pares o tutors,
que acreditaran la seva voluntat per escrit.
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15
15.1
El Campionat de Catalunya de les categories Esquí és obert a pilots amb llicència d’altres
Comunitats Autònomes o estrangers, prèvia sol·licitud, que podrà ser rebutjada. Segons
el que disposa l’article 101.3 del Decret d’Entitats Esportives de Catalunya, a les
competicions oficials catalanes només poden participar amb plenitud de drets els
esportistes amb llicència de la federació catalana. També hi poden participar, sense la
totalitat dels drets, esportistes amb llicència d’una altra federació, sense puntuar per als
campionats, però amb dret a obtenir els premis corresponents a cada cursa en concret.
Segons el que disposa l’article 107.3 del Decret d’Entitats Esportives de Catalunya, tenen
la consideració d’esportistes catalans, a efectes de la competició oficial de la federació
catalana, els nascuts a Catalunya i els que hagin adquirit el veïnatge administratiu en
aquest territori, i que l’acreditin en els dos últims anys d’acord amb les normes generals
aplicables.
A la categoria GP3 de motos aquàtiques s’estableix una classificació final “Open” per a tots
els pilots amb llicència catalana, encara que no compleixin amb el establert al paràgraf
anterior.
Per a participar a la regata el pilot haurà de lliurar la llicència federativa en vigor,
l’assegurança segons el que disposa el RD 607/1999 de 16 d’abril, inclosa la participació
en regates, on constarà clarament “vàlid per a competició i entrenaments”, i complimentar
els fulls d’inscripció i de verificació tècnica. Tot i superada la verificació administrativa, la
responsabilitat sobre la documentació presentada és responsabilitat de qui governa la
moto i/o del seu propietari.
Per a utilitzar una moto aquàtica que no sigui propietat del pilot que la governa, cal
l’autorització per escrit del propietari i que la pòlissa d’assegurances ho permeti.
15.2
La FCM i el Comitè de Cursa poden fixar quotes d’inscripció a cadascuna de les regates
i/o recàrrecs a les inscripcions rebudes després dels terminis assenyalats, inscripcions
als participants amb llicències no expedides per la Federació Catalana de Motonàutica, o
rebutjar les inscripcions, també per raons tècniques o de seguretat.
15.3
Tots els pilots inscrits estan permanentment subjectes a la realització d’una prova
antidòping i d’alcoholèmia amb el nivell màxim permès de 0.00. Negar-se a passar la
prova implica la immediata desqualificació així com les sancions administratives que es
poguessin esdevenir, segons la legislació vigent.
15.4
La col·locació de qualsevol tipus de publicitat estàtica o dinàmica al lloc de la cursa està
subjecte a l’autorització de la Federació Catalana de Motonàutica, la qual cosa es farà
amb independència que l’interessat hagi d’obtenir els permisos administratius que calgui.
Les responsabilitats administratives en aquest cas recauran sobre qui col·loqui la
publicitat.
16
El Comitè de Cursa farà tot el possible per respectar els horaris previstos i anunciarà els
aplaçaments tan aviat com sigui possible. Només el director de cursa té l’autoritat per
aplaçar, suspendre o anul·lar una cursa o una mànega.
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17
17.1
Només s’autoritzarà la participació a una cursa després d’haver superat una verificació
tècnica però, tot i superada la verificació, la responsabilitat sobre la seguretat de la moto
aquàtica i de l’equipament personal és responsabilitat de qui la governa.
17.2
Tots els pilots portaran, mentre estiguin a l’aigua un casc integral. Almenys el 50% de la
superfície del casc ha de ser de color taronja brillant, groc brillant, vermell brillant o de
color taronja internacional. Està altament recomanat que aquests colors siguin
fluorescents perquè siguin ben visibles a l’aigua. L’eficàcia del casc és responsabilitat
exclusiva de qui el porti.
17.3
Tots els pilots portaran, mentre estiguin a l’aigua una armilla salvavides de 50 N com a
mínim, amb reserva de flotació al pit i un mínim de dues sivelles als costats o cremallera
al pit, així com una protecció d’esquena, guants, ulleres, calçat. Per a les categories de
conducció assegut caldrà, a més, protecció de tipus rugby a la part superior de les cames
i protecció de les canyelles.
L’eficàcia de tot l’equipament és responsabilitat exclusiva de qui el porti.
17.4
Tots els pilots portaran un vestit de neoprè fins el turmell i calçat antilliscant tancat.
17.5
Els comissaris poden rebutjar la utilització de qualsevol equipament personal per raons
de seguretat, però fins i tot si autoritzen el seu ús, la responsabilitat és exclusivament de
qui el porti.
18
18.1
Les motos aquàtiques passaran una inspecció tècnica. Es comprovarà “l’home a l’aigua”
i totes les mesures de seguretat. Els comissaris poden fer tantes verificacions com calgui
entre mànegues o després d’un accident, però no es podrà penalitzar per un material
trencat o espatllat, després de la mànega, si no s’ha exhibit la bandera negra.
18.2
El Comitè de Regates pot inspeccionar les motos que calgui després de la cursa per tal
d’establir la classificació. Els pilots les motos dels quals no compleixin els requisits tècnics
seran desqualificats; aquesta infracció serà considerada falta greu i estaran subjectes a
les sancions que puguin derivar-se. És obligació dels pilots presentar la seva moto
aquàtica a la revisió abans i després de la cursa.
18.3
Les despeses de les verificacions realitzades d’ofici pel Comitè són per compte del
participant.
18.4
Els números d’identificació són negres sobre fons blanc, d’una alçada mínima de 20 cm.
D’altres presentacions estan subjectes a la revisió tècnica i poden ser rebutjades.
19
És obligatori fer una reunió de pilots abans de començar una competició. Els pilots que
no hi assisteixin no estan autoritzats a prendre part a la cursa, si no és amb l’autorització
expressa del Director de la cursa.
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20 Boies
20.1
Les boies vermelles o de color taronja indiquen gir a l’esquerra; les boies blanques o
grogues indiquen gir a la dreta. Boies d’altres colors poden ser utilitzades i el seu significat
serà explicat a la reunió de pilots.
20.2
Les boies s’han de passar correctament, si un pilot passa per sobre de la boia hom
considerarà que no ha estat passada i haurà de passar una boia de recuperació,
obligatòriament a la mateixa volta, cedint el pas sota pena de desqualificació o
penalització. Recuperar o intentar recuperar una boia no passada correctament implica
la desqualificació de la mànega.
20.3
No passar una boia implica la pèrdua d’una volta; no passar dues boies consecutives
implica la desqualificació de la mànega. El pilot que recupera una boia ha de cedir el pas
als altres competidors, sota pena de desqualificació o penalització.
20.4
Navegar en contra del sentit del circuit implica la desqualificació de la mànega.
20.5
El trencament d’una boia implica la desqualificació de la mànega i automàticament el
pagament d’una multa de 150 euros, que s’haurà de pagar de forma immediata abans de
la següent mànega.
21 Aturada de la cursa o mànega
21.1
Només el Director de carrera pot decidir aturar una mànega en cas que una boia es
trenqui o surti de la seva posició, o per qualsevol altre causa que ell consideri oportuna
per tal de garantir la seguretat de la competició. Si decideix parar la mànega, el pilot o
pilots que hagin ocasionat la parada estaran desqualificats de la mànega.
21.2
Els pilots que no hagin sortit o que s’hagin retirat abans de la parada de la carrera, no es
poden afegir quan es doni una nova sortida.
21.3
En cas d’aturada de la cursa es procedirà com segueix:
Si la mànega s’ha aturat amb menys del 50% de voltes, els pilots tornaran a la línia de
sortida i aquesta es començarà de nou per la totalitat de les voltes previstes. La
classificació de la volta precedent a la parada de la cursa determinarà la nova posició en
la línia de sortida.
21.4
Una mateixa mànega solament es podrà començar dos cops, les posicions aconseguides
en l’últim cop seran les puntuables. En tal cas es procedirà com segueix:
Si s’ha realitzat menys d’1/3 de la mànega s’adjudicaran 0 punts.
Si s’ha realitzat més d’1/3 però menys de 2/3 s’adjudicaran la meitat dels punts.
Si s’ha realitzat més de 2/3 de la mànega s’adjudicaran la totalitat dels punts.
22 Banderes.
Verda: Sortida vàlida, cursa en marxa.
Groga: Perill al circuit; prohibició d’avançament si així s’indica a la reunió de pilots;
penalització o desqualificació per als pilots que no ho compleixin.
Vermella: Parada immediata de la cursa i tornada a la línia de sortida. El pilot o pilots que
són els causants de la parada estan desqualificats.
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Negra: Tornada a la línia de sortida per rebre instruccions. Es penalitzarà el seu
incompliment. Per notificar al pilot afectat s’exhibirà el seu de dorsal número al lloc de
control o es faran senyals per part dels comissaris de recorregut.
Blanca: Última volta.
Blava: El pilot ha de cedir el pas a un altre pilot que el vol doblar, o serà penalitzat.
Blanca i negra: Final de carrera. Al acabar la cursa tots els pilots tornaran a boxes sense
molestar als que continuen en competició.
23 Sortida.
23.1
El sistema de sortida serà explicat a la reunió de pilots.
23.2
El pilot que s’avanci a la sortida serà penalitzat amb la pèrdua d’un ajudant i sortir amb el
motor parat, exhibint el dispositiu “d’home a l’aigua” desconnectat, si es torna a donar la
sortida o amb una volta de penalització si no es torna a donar. El pilot reincident a la
mateixa mànega serà desqualificat. En cas de sortida llançada el pilot que s’avanci serà
penalitzat amb una volta.
23.3
Els pilots de motos de conducció dempeus només poden tenir un ajudant. Els pilots de
motos de conducció assegut han de tenir dos ajudants, si només disposen d’un ajudant
hauran de sortir amb el motor parat
23.4
Els pilots de motos de conducció dempeus han d’estar drets abans d’arribar a la primera
boia i no poden fer cap recta completa ni més de dues boies consecutives sense respectar
aquesta posició.
24 Conducció.
A les curses de motos aquàtiques és d’aplicació el Reglament Internacional per Prevenir
els Abordatges a la Mar, segons el qual, qui avança maniobra a l’avançat, així com la
conducta esportiva, basada en la superioritat tècnica i l’habilitat de conducció.
No és permès rebre ajut extern en el decurs de la competició. Els mitjans de salvament
de la pròpia organització no són ajut extern, si només ajuden al competidor a tornar a la
cursa.
25 Protesta.
25.1
Només els pilots que participen tenen dret a presentar una protesta, individualment i per
escrit, contra un altre participant i/o contra el Comitè de Cursa si no ha estat degudament
classificat.
25.2
La reclamació es farà no després de mitja hora de feta pública la classificació de la
mànega objecte de la protesta, per escrit i amb el dipòsit de 100 Euros, que serà retornat
si qui protesta té la raó. A les protestes mecàniques les despeses són per compte de la
part perdedora.
25.3
Les protestes referides a deficiències de l’organització o a l’equipament d’un participant
s’han de presentar abans de començar la cursa, per donar opció a fer les correccions
necessàries.
25.4
Els participants poden presentar els recursos que considerin oportuns per les vies
establertes per la legislació vigent.
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25.5
El Comitè de Curses vetllarà perquè no s’utilitzi el Reglament per guanyar una cursa de
manera antiesportiva.
26 Trofeus i premis.
Es lliuraran trofeus als tres primers classificats de cada categoria. Els premis seran lliurats
al lloc indicat per l’organització durant la reunió de pilots.
Al final de la temporada, el Campió de Catalunya, el subcampió i el tercer classificat de
cada categoria rebran un premi de 300 €, 200 € i 100 € respectivament, i el distintiu
acreditatiu. Per rebre el premi és imprescindible recollir-lo personalment a l’acte públic
que serà organitzat a l’efecte, al lloc, data i hora que seran comunicats oportunament.

ANNEX 1 - BIPLACES
Modificació dels estabilitzadors
És obligatori per a les motos de conducció assegut dur dos estabilitzadors a la moto
aquàtica segons el que disposa el Reglament de Campionat d’Espanya. La decisió del
Director de Cursa és definitiva per tal d’autoritzar o denegar la participació d’una moto
aquàtica. Els estabilitzadors de sèrie no són necessàriament reglamentaris.
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ANNEX 2 – GP3
YAMAHA
KAWA 750 KAWA 800 POLARIS anterior a
2008

YAMAHA
2008

Es poden incorporar peces
de models nous de la
mateixa marca

si

si

si

si

si

Es pot rectificar fins al límit
de la cilindrada,amb peces
de la mateixa marca, o
indústria auxiliar de la
mateixa mida

si

si

si

si

si

Substituir cilindres pels
d'un altre model de la
mateixa marca

si

no

no

si

si

si (1)
si
si
si
si
si
no
si
si
si
si
si
si
no
(3)
si
no
si
si
si
no
si
si
si

no (2)
no
si
si
si
si
no
si
si
si
si
si
si
no
(3)
no
no
no
si
si
no
si
si
si

no
no
si
si
si
si
no
si
si
si
si
no
si
no
(3)
no
no
no
si
si
no
si
si
si

si
si
si
si
si
si
no
si
si
si
si
si
si
no
(3)
si
no
si
si
si
no
si
si
si

no
no
si
si
si
si
no
si
si
si
si
si
si
no
(3)
no
si
si
si
si
no
si
si
si

Escapament
Culata
Hèlice
Manillar, accelerador, braç,
Placa, reixeta
Filtres
Carburadors
Xicles d’alta i baixa
Molles d’alta i baixa
Vàlvules d’alta i baixa
Flush kit
CDI
Sponsons al travès
Carter
Cigonyal
Entrades d'aire
Trim mòbil
Trim fix
Avanç encès – xip
Làmines d'admissió
Caixa d'admissió
Catifes i canvis estètics
Peces de manteniment
Drenatge

(1) La llengüeta posterior del sistema d’escapament del model Kawasaki 750 pot ser
retirada.
(2) El deflector posterior del sistema d’escapament del model Kawasaki 800 pot ser retirat.
(3) Es pot substituir el cigonyal per un de la indústria auxiliar, només de característiques
iguals als de sèrie. El pes no pot ser inferior al pes del cigonyal original.
41

FEDERACIÓ CATALANA
DE MOTONÀUTICA

ASSEMBLEA 2021

ANNEX 3 – F4
KAWASAKI
750

KAWASAKI
800

YAMAHA
anterior a
2008

YAMAHA
2008

Es poden incorporar peces
de models nous de la
mateixa marca

si

si

si

si

Es pot rectificar fins al límit
de la cilindrada,amb peces
de la mateixa marca, o
indústria auxiliar de la
mateixa mida

si

si

si

si

Substituir cilindres pels
d'un altre model de la
mateixa marca

si

no

si

si

Escapament
Culata
Hèlice
Manillar, accelerador, braç,
Placa, reixeta
Filtres
Carburadors
Flush kit
CDI
Sponsons al través
Carter
Cigonyal
Entrades d'aire
Trim mòbil
Trim fix
Avanç encès – xip
Làmines d'admissió
Caixa d'admissió
Catifes i canvis estètics
Peces de manteniment
Drenatge

si
si
si
si
si
si
no
si
si
si
no
(3)
si
no
si
si
si
no
si
si
si

no
no
si
si
si
si
no
si
si
si
no
(3)
no
no
no
si
si
no
si
si
si

si
si
si
si
si
si
no
si
si
si
no
(3)
si
no
si
si
si
no
si
si
si

no
no
si
si
si
si
no
si
si
si
no
(3)
no
no
si
si
si
no
si
si
si

(3) Es pot substituir el cigonyal per un de la indústria auxiliar, només de característiques
iguals als de sèrie. El pes no pot ser inferior al pes del cigonyal original.
Només es poden combinar sponsons a les aletes i al través a la categoria GP1
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PROPOSTA DE CRITERIS PER A ESTABLIR ELS AJUTS A PILOTS 2021
1r Condicions de caràcter general.
Tots els ajusts s’hauran de demanar prèviament per escrit. Per optar a aquests ajuts
l’embarcació participant haurà de portar en el decurs de tota la temporada esportiva els
adhesius institucionals subministrats per la pròpia Federació.
Els pilots hauran de tenir llicència en vigor de la Federació Catalana de Motonàutica, el
veïnatge administratiu a Catalunya i participar a un mínim de totes les curses puntuables
del respectiu Campionat de Catalunya, menys una, amb l’excepció de les causes
degudament justificades. És causa justificada la participació a curses internacionals
oficials, previ coneixement de la Federació Catalana. Per rebre l’ajut el pilot no podrà ser
objecte de cap sanció disciplinària en el transcurs de la temporada ni podrà faltar a cap
cursa a la qual estès prèviament inscrit.
La no presentació dels justificants en els terminis assenyalats donarà com a
conseqüència l’anul·lació de l’ajut. Tots els ajuts es lliuraran al final de la temporada.
2n Ajuts en funció dels èxits esportius.
La Federació Catalana de Motonàutica atorgarà ajuts per a despeses de desplaçament
per resultats finals als diferents Campionats d’Espanya. L’ajut serà de 300 euros per al
Campió, 200 per al subcampió i 100 per al tercer classificat de cada categoria.
Per a resultats finals als diferents Campionats d’Europa o del Món, l’ajut serà de 500
euros per al Campió, 300 per al subcampió i 200 per al tercer classificat.
En el cas de les embarcacions, quan l’equip estigui format per dos tripulants, els ajuts
econòmics es donaran a l’embarcació, sempre i quan el pilot que porti la barca tingui
llicència catalana en vigor.
Els ajuts es pagaran previ lliurament dels justificants originals de les despeses
corresponents.
3r Ajuts per l’adquisició de material nou
La Federació Catalana de Motonàutica incentivarà la participació amb motors de baixes
emissions, mitjançant ajuts que seran estudiats en cada cas pel comitè Executiu de la
FCM.
4t Altres ajuts.
La Junta Directiva podrà establir altres ajuts en circumstàncies especials.
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