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CLUBS 

ASSEMBLEISTES 

 
A Ritme de Pedal AE (1) 

Alt llobregat CC (2) 

Baix Ebre PC (2) 

Bétulo SC (2) 

Calderi EC (2) 

Cavall Bernat AP (2) 

Colomina PC (2) 

Despibike CE (1) 

Genesis CT (2) 

Iluro CC (1) 

Manresà EC (2) 

Mataró EC (2) 

Mollet CC (2) 

Montornès CC (2) 

Nicky’s PC (2) 

Pinxo Vallirana CC (1) 

Prat AC (1) 

Sabadell UC (1) 

Sant Andreu Barca M.C. (2) 

Sant Cugat UC (2) 

Sant Narcís CC (2) 

Sanfeliuenc CC (2) 

Taradell CC (1) 

Vic UC (2) 

Vilanova UC (2) 

Volta C. Catalunya AE (2) 

A  tres quarts i cinc d’onze,  en segona convocatòria, a  la sala 

d’actes de la residència universitària Àgora, Barcelona, 

presidit pel Sr. Josep Bochaca Tohà, President, es reuneix 

l’Assemblea en convocatòria ordinària per tractar els punts de 

l’ordre del dia. 

1.- Presentació del President. Recompte dels membres 

assembleistes presents. Elecció de dos interventors per 

aprovar, per delegació, l’Acta, juntament amb el President i 

Secretari, Article 25 dels Estatuts de la FCC.  

El President dóna la benvinguda als assistents, els agraeix la 

seva presència i  justifica el motiu de la convocatòria, com és 

preceptiu, l’aprovació de l’informe-memòria d’activitats 

esportives del 2014, liquidació de l’exercici econòmic del 

2014, pressupost de l’exercici del 2015 i el seu pla general 

d’actuació, activitats esportives i objectius del 2015. Esmenta 

que dels 750 clubs inscrits al Registre d’activitats esportives, 

420 són de Barcelona, 123 de Tarragona, 121 de Girona i 86 

de Lleida, opina que reals n’hi ha uns 700. Comenta que 175 

clubs tenen més de 25 anys, 84 amb més de 50, 180 són clubs 

organitzadors, 103 amb activitats de competició i 177 de 

lleure, ens participa que hi ha 48 clubs històrics amb més de 

50 anys. Fa un recordatori del vot ponderat, segons estatuts 

del 2013, per aquells clubs amb més de 50 llicències, 3 

organitzacions, amb equip de competició o escola de ciclisme, 

que ho faran amb dos vots. Des de l’última Assemblea s’han 

celebrat 5 reunions de junta directiva, a més de les dels òrgans 

col·laboradors. A mitjans de desembre es va obrir el 

programa de llicències. S’ha fet un gran avenç amb les 

inscripcions on-line. El paraciclisme forma part des del 2014 

de la FCC. S’ha fet la pròrroga del contracte del Velòdrom 

amb l’IBE de l’Ajuntament de Barcelona i s’ha renovat el 

lloguer amb l’empresa Winterlow, que gestiona l’activitat no 

ciclista del Velòdrom.  
 

Està en marxa el projecte de la remodelació de les oficines. Es treballa de costat amb el Servei Català de 

Trànsit per a la tramitació i termini de presentació de les curses en vies interurbanes, havent rebut la FCC 

un reconeixement a la seva actuació modèlica. Està sobre la taula la pretensió espanyola de la llicència 

única, amb els perjudicis econòmics i d’imatge que pot suposar. Es treballa amb facilitar acords de 

voluntariat a tots els Col·laboradors de la FCC sense contracte laboral. Surten novetats com la llei de 

l’impost de societats, declaració anual d’operacions amb tercers amb obligació de presentar el model 347 

d’hisenda, per a pagaments superiors a 3.000€, llei de transparència, llei de mecenatge i professions de 

l’esport; es farà una convocatòria als clubs per delegacions per explicar-ho l’assessor econòmic i fiscal de 

la FCC Sr. Esteve Permanyer. S’ha fet una important adquisició de bicicletes de pista i BTT  i material de 

control de competició, que conjuntament té un  valor de 40.000€. 

El secretari en funcions, Sr. Joaquim Vilaplana Boloix, vicepresident primer, en absència justificada del 

Secretari actual de la Junta fa el recompte d’assembleistes, fins aquest moment hi ha 26 clubs, amb 7 d’un 

vot i 19 de 2. Es passa d’acord amb l’article 25 dels estatuts, a l’elecció dels 2 interventors, un és el Sr. 

Francisco Calvillo del CC Montornès i l’altre el Sr. Joan Olia Artigues de la UC Vilanova.   
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2.- Ratificació, si s’escau, dels càrrecs de la Junta Directiva nomenats per proveir vacants: Amb motiu de 

la baixa del Sr. Josep Garcia Arroyo, per motius personals, s’aprova el nomenament del Sr. Antoni 

Palacios Asensio, amb 39 vots a favor i 1 abstenció manifesta. 

3.- Presentació i aprovació, si s’escau de l’informe-memòria d’activitats esportives del 2014: El Sr. 

President fa un repàs guionitzat pel Llibre Memòria editat per l’ocasió i en possessió dels presents. Fa un 

repàs del guió on trobar els òrgans de govern, els resultats de cada disciplina, Volta a Catalunya (UCI 

World Tour), resum de les activitats del Velòdrom d’Horta, Centres BTT, Alt Rendiment, Centre 

Tecnificació del Ripollès, cursos de formació de tècnics de ciclisme, classes de ciclisme a la INEFC, 

escoles de ciclisme base homologades, exposició del Memorial Miquel Poblet, Seguretat viària, història 

dels 30 anys del velòdrom, acte de cloenda de temporada, el resum de proves esportives per territorials i 

modalitats, i per tancar el llibret esportiu, el resum de llicències amb el seu repartiment per categories i 

territorials. Fa recordatori dels expedients tramitats o en curs en el comitè de competició pel seu  

jutge únic o d’apel·lació, els arxivats, els recorreguts, suspesos i un amb sanció per infracció greu, ara en 

queden tres de pendents recorreguts a la justícia ordinària.  

Pren la paraula la tècnic Sra. Marta Vilajosana, que detalla les 29 sortides de selecció, 13 corresponents 

als Campionats d’Espanya i 16 sortides internacionals o estatals, el detall està a l’arxiu 5 dels documents 

de l’Assemblea 2015. 

Pren la paraula el Sr. Xavier D. Ràfols, coordinador de l’activitat tècnica en cursos de formació. Agraeix 

el reconeixement fet per la RFEC als cursos impartits a Catalunya, amb validesa acadèmica en 9 edicions 

d’impartició. Els cursos fets a Catalunya són reconeguts pel Ministerio de Educación y Deporte, a part de 

l’Escola Catalana de l’Esport de la Generalitat de Catalunya. S’ha acabat un curs de nivell 1, amb 8 

participants. S’ha preparat una adaptació del nostre currículum on amb la base del Ciate, més pràctiques i 

teoria de reglaments es podrà accedir a la titulació de Director de ciclisme de nivell 1. Com a títol oficial 

hi ha el de Tècnic de Ciclisme de nivell 1, reconegut pel CSD i CCE, amb una ampliació de formació en 

organització de curses (carretera i BTT) es pot accedir al de Director Deportivo de nivell 2. A l’INEFC 

s’imparteixen 16 hores de formació, dins l’opció d’esports emergents, fent presència del ciclisme al futur 

professorat d’E.F. 

Les escoles de ciclisme homologades requereixen d’una instal·lació, un tècnic, un nombre de llicències 

federatiu i l’organització d’alguna prova, actualment n’hi ha 20. 

Hi ha dos intervencions de clubs. La PC Colomina expressa que ha presentat la documentació i no està 

reconeguda i la UC Sant Cugat confirma que ja té el tècnic homologat. Es revisaran els mèrits dels dos 

clubs per poder ampliar el llistat. 

El Secretari sotmet a votació el punt i s’aprova amb 43 vots a favor, cap en contra i cap abstenció 

manifesta. 

4.- Presentació i aprovació, si s’escau, de la liquidació de l’exercici econòmic de l’any 2014, amb el 

tancament del balanç i compte de resultats. Informe d’auditoria: Pren la paraula el tresorer per les 

gràfiques del balanç. Fa sempre la comparativa amb el 2013. En el capítol d’ingressos hi ha 

1.970.633,81€ pels 1.858.718€ del 2013. El despeses hi ha 1.723.960,08€ pels 1.725.063,04€ en el 2013. 

Les subvencions pugen a 356.713,48€ pels 345.880,71€ del 2013. Les despeses de personal van dels 

384.000€ pels 362.000€ del 2013, aquí es pot comptabilitzar part de l’acomiadament d’un tècnic i la 

contractació del tècnic de paraciclisme. Les llicències manifesten un creixement de 97.711,23€ i els drets 

federatius decreixen en 19.288,03€, a fi d’incrementar l’activitat esportiva. Fa una comparativa en la 

liquidació dels pressupostos 2012 – 2013 i 2014. Les despeses d’administració passen d’un 36,24% al 

2012, del total del pressupost, al 31,69% al 2013 i acaben en un 26,11% el 2014.Els serveis externs 

passen del 31,42% el 2012 fins els 27,71% del 2014 i l’activitat esportiva passa del 32,34% del 2012 al 

46,18% el 2014. Els resultats finals de l’exercici són d’uns ingressos de 1.970.633,81€ i una despesa de 

1.723.966,08€, el que representa un estalvi de 246.667,73€ pels 192.358,78€del 2013.  
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L’explotació del velòdrom representa uns ingressos de 214.000€ per els 227.000 del 2013, amb unes 

despeses de 147.570€ per les 153.500€ del 2013.Les despeses no contemplen la càrrega del personal 

administratiu. Es passa a fer un detall dels ingressos i despeses per delegacions, sense comptar el personal  

administratiu i tècnic. Fa esment a l’activitat esportiva dels 3 últims anys, publicat a la pàgina 41 del 

llibret. Adreça la informació de les llicències i la seva evolució a la pàgina 42 del llibret. 

Intervenció de la UC Sant Cugat demanant informació de l’evolució de sous del personal administratiu. 

Reclama una pujada digna del 6 al 8%. El Secretari li contesta que es farà un estudi de viabilitat per poder 

regularitzar els salaris. 

Es passa a la liquidació del pressupost de part del President. La diferència entre el liquidat i el 

pressupostat d’altres ingressos es deu a l’augment d’ingressos del Memorial Miquel Poblet, amb les 

subvencions de l’Ajuntament i la Diputació per a les publicacions i l’exposició. Justifica el descens 

d’ingressos federatius per la baixada de les taxes federatives, promocionant l’activitat esportiva. A les 

despeses – reparacions i conservació, hi ha el no gastat en les noves oficines. Es manifesta l’increment a 

les activitats esportives, organització general i material d’organització esportiva. A la Pista hi ha la 

desviació degut a l’organització del Trofeu Ciutat de Barcelona i la inversió de 24 bicicletes de pista i 

material divers de competició. 

Pren la paraula el secretari per incidir que el Pla estratègic aposta per l’activitat esportiva, ara, un cop 

estabilitzada la situació econòmica de la FCC. 

S’aprova amb 41 vots a favor, cap en contra i 1 abstenció manifesta.  

El Secretari proposa permutar els punts 5 i 6 per lògica d’exposició, no hi ha oposició. 

6.- Aprovació, si s’escau, del Pla general d’actuació, activitats esportives i els seus objectius 2015: El 

Secretari comença pel bloc de ciclisme base, 11 a 14 anys; l’homologació de les 20 escoles actuals i 

pendents de revisar les dues propostes fetes per afegir-se. La FCC no només impulsa la formació de 

tècnics per a les escoles, també facilita subvencions a totes les escoles i a les seves organitzacions a través 

del pagament dels arbitratges. Està previst, en ferm, organitzar un campus d’alevins i infantils, a finals de 

juny, un cop acabat el curs escolar, l’estada seria a la Residència Universitària Àgora i les activitats es 

farien a l’entorn del velòdrom, atenent diferents modalitats. L’activitat “Pedala”, dirigida a alumnes de 

secundària, atén durant 2 setmanes a 13 escoles de Barcelona. L’activitat “Bicicleta a l’escola”, per a 

alumnes de primària, es dirigeix a 5 escoles del barri. Es fa una activitat específica per a alumnes 

discapacitats de 6 escoles de Barcelona. Està en marxa el projecte Aula ciclista, de formació en Seguretat 

Viària a les escoles, conjuntament amb Trànsit. S’ha iniciat la Volta Júnior amb motiu de la Volta a 

Catalunya, amb el suport de la FCC, que transcorre en els 2 km finals d’etapa. És un desig de la FCC 

donar suport als circuits permanents. El ciclisme de formació, 15 a 18 anys, és potenciat a la carretera 

amb suport als organitzadors i equips de competició. És remarcable les reunions de principi de temporada, 

on s’informa i es recullen suggerències. S’ha previst en ferm un campus per a cadets, de 3 dies en cap de 

setmana a Ripoll, a primers de setembre, es pretén donar formació, informació i activitats de trial, BTT 

per les rutes del Ripollès. Abans dels campionats d’Espanya es farà una concentració de júniors a Ripoll. 

S’ha de pretendre la millora de la qualitat de les curses, promocionar la carretera i substituir les curses en 

circuit actual. S’han introduït millores al calendari, com la creació del Campionat de Catalunya de 

Muntanya, les cronoescalades, la Copa catalana d’Ultramarató i de Resistència, s’ha de millorar la 

coordinació dels Opens Territorials de BTT. L’activitat del ciclisme femení, on la Copa Catalana de 

cadets i júniors té unes 22 participants, s’haurà de fer un acord amb d’altres federacions per organitzar 

curses de fèmines amb participació conjunta. El programa ARC passa per l’elaboració dels llistats que els 

nostres tècnics fan dels esportistes de futur i alt nivell. El CTER passa per un moment d’estabilitat, dels 9 

residents del 2011 s’ha passat als 15 actuals. Els resultats esportius i escolars (IES Abat Oliva) busquen 

l’educació integral de l’alumnat. El CCE manifesta el seu reconeixement a la feina feta, així com 

l’Ajuntament de Ripoll. S’ha de pretendre diversificar la tecnificació. Està en projecte un segon centre a 

Barcelona, on treballar més la velocitat que el fons, amb el velòdrom de Barcelona com a eix. També  
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podria ser a Terrassa, amb un projecte més global, amb la facilitat de la proximitat de Barcelona. S’ha de 

buscar acords amb equips continentals per donar sortida als esportistes d’alt nivell en carretera. S’ha creat  

un acord mèdic, dirigit a ciclistes de 14 a 22 anys, amb el servei mèdic del CAR, buscant el seguiment de 

l’esportista per tenir cura de la seva salut i millorar el rendiment esportiu. El protocol d’actuació tindrà  

tres nivells, el primer per a cadets i júniors, el segon per als seleccionats i el tercer per a alt nivell. Se’ls hi 

administraran analítiques, proves d’esforç i test de camp al llarg de la temporada.  

Pren la paraula el President per parlar de la “Guia d’administració esportiva i competitiva”, ara ja existeix 

al Trial, es vol fer extensiva a totes les modalitats, com es pot organitzar una cursa administrativament, 

esportiva i segura. Ara hi ha alguns ajuntaments que demanen el Pla d’autoprotecció, que com a 

organitzadors no ens afecta per llei. El Servei Català de Trànsit cada vegada exigeix més, sol·licitant 

procediments, mesures de seguretat per a la regulació del trànsit a les vies interurbanes. S’ha fet un esforç 

amb l’adquisició de material d’organització, panells d’obertura i tancament de cursa, senyalitzacions, fons 

de podi, arc d’arribades, 4 carpes, banners, etc... La inscripció on-line, obligatòria enguany a carretera 

(excepte promoció) i extensiu a d’altres modalitats amb inscripció anticipada no presencial. Important la 

inversió en bicixips actius per a la carretera i passius per al BTT. Com a suport al control de cursa dels 

àrbitres s’ha invertit en fotocèl·lules, càmeres foto-finish, emissores, etc. 

A la gestió administrativa i comunicació econòmica es pretén adequar el personal en funció de la 

demanda de feina, segons les puntes de treball, amb personal eventual. S’ha fet una important inversió en 

el programa informàtic del pla comptable i control de gestió automàtica per a tota la FCC. S’ha optat per 

el trasllat de les oficines, per salut laboral (llum natural i ventilació) i millor ambient de treball, com 

també la nova sala d’actes dins el velòdrom. En quant a la comunicació i el màrqueting s’ha de potenciar. 

S’ha de buscar un gestor de la web i un responsable que porti les xarxes socials i mitjans de comunicació, 

de forma més fàcil que ara i incorporar una part de patrocini, que ara no tenim. La campanya de seguretat 

“Compartir amb respecte és més segur”, que hem iniciat amb el diari el 9 esportiu del Punt-Avui, ha 

d’assolir d’acord amb el Servei Català de Trànsit la divulgació de la seguretat vial. La gestió i informació 

administrativa de clubs es farà amb reunions a les delegacions, per fer l’administració correcte  partir de 

l’any que ve. Dins la gestió econòmica es crearà un fons de maniobra d’uns 200.000€ per a eventualitats 

imprevistes. El patrimoni de la FCC és el pis de Fontanella, després de problemes amb el llogater es va 

fer el desnonament, hi ha prevista una inversió de 35.000€ per remodelar-lo per al seu lloguer com a 

habitatge. El percentatge de despesa en activitats esportives, ja esmentat anteriorment, del total del 

pressupost, preveu un descens degut a l’augment del cost de les llicències (serveis externs), no en valor 

absolut a l’entorn de 800.000€. A la tecnificació de pista es constata que no hi ha clubs organitzadors, sí 

que l’EC Mataró fa un treball interessant, la FCC seguirà amb el suport de tècnics i material de bicicletes 

per recuperar el nivell de fa 10 anys. 

Pren la paraula el Sr. Manel Herrando per explicar la gestió del Velòdrom Municipal d'Horta. Comença 

relatant les inversions fetes per l'Ajuntament. La remodelació de la pista amb la substitució de la totalitat 

de la fusta, amb trenta anys d'antiguitat, i la reparació de les costelles estructurals de suport de la pista. El 

circuit de BMX, adaptat a les normatives actuals, comportant el rebaix del terreny, canalitzacions, 

enllumenat, jardineria, tanca metàl·lica a l'entorn del circuit i capa de rodament. Substitució de les 

conduccions d'aigua calenta i freda, remodelació dels 5 primers vestidors, els altres es faran en una 

segona fase. Creació d'una nova sala de corrons. Properament s'adequarà el sota pista amb paviment, 

modificació dels aires condicionats que humitegen la pista i climatització de les actuals oficines. Previsió 

de substitució de les antiquades màquines del gimnàs. Creació d'un curs de mecànics de bicicletes, amb 

titulació específica homologada per la Generalitat. Creació d'un punt de trobada per a ciclistes de BTT, 

conjuntament amb el districte d'Horta, regularitzant sortides de BTT per Collserola.  

Pren la paraula la Sra. Marta Vilajosana per parlar del Pla d'actuació esportiu. Les seleccions catalanes 

han previst 31 sortides, a part preseleccions i campus. Fa un detall de cada modalitat i el nivell de la 

sortida. Detalla els Campionats de Catalunya per especialitat, categoria i seu. Com a novetats hi ha el 

Campionat de Catalunya de Muntanya, les cronoescalades, el rànquing elit femení i les marxes  
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cicloturistes seleccionades per a les fèmines amb rànquing per participació. Explica que el Programa ARC 

és el seguiment oficial que fa la Generalitat d'aquells esportistes introduïts al programa. Hi ha la fase de  

perfeccionament fins a cadets en edat escolar. Ja de futur per a júniors i sots-23 i la d'alt nivell. Hi ha 157 

esportistes dins del programa. Hi ha 3 grups de treball; el fons que inclou la ruta, el BTT i la part  

corresponent de pista, la detecció es fa dels 14 als 16 anys; la velocitat, amb la part de la pista, el descens 

i el BMX, on aquesta detecció es fa ja als 12 anys i per últim el trial, on es detecten als 10 anys. La 

detecció va lligada a les seleccions catalanes en edat escolar.  

El Secretari passa el punt a votació i s'aprova amb 40 vots a favor, cap en contra i 1 abstenció. 

5.- Presentació i aprovació, si s'escau, del pressupost 2015. Taxes quota club i preus llicències: Com a 

introducció prèvia del punt, el Secretari, fa un resum de les assegurances 2014. Es va contractar la pòlissa 

d'accidents amb Allianz, van sorgir problemes d'assistència, amb denegacions al·legant no competició o 

entrenament no reglat causant de l'accident. Després de molta insistència i recursos Allianz es farà càrrec 

de les despeses sanitàries avançades per la FCC. Per al 2015, després de l'experiència, hem hagut de 

contractar una pòlissa amb un preu molt superior. En una primera proposta es va creure necessari 

repercutir l'augment de preu de l'assegurança a les llicències, al final es va optar per assumir un 65% de 

l'augment a càrrec del pressupost. Partint de que l'atenció al federat no mereix excuses, s'han de cobrir 

totes les sortides individuals o col·lectives de club, entrenaments individuals o col·lectius, i com no, la 

participació en activitat federada. L'augment aplicat va d'un 5 a un 15%, segons modalitats. La pòlissa 

està contractada amb FIATC, mantenint amb MAPFRE la de menors i la responsabilitat civil amb 

Catalana Occidente, de júniors en amunt. Es manté la quota o llicència de club. Les taxes federatives es 

mantenen amb la línea del foment de l'activitat.  

Hi ha una intervenció sobre la llicència única. El president intervé comunicant que les cobertures de les 

assegurances són les mateixes per a totes les llicències, que som de les poques federacions que fem la 

llicència autonòmica. La RFEC passarà de cobrar de 7 a 6€, per llicència emesa, de qualsevol manera 

representarà una despesa considerable.  

El President presenta el pressupost 2015. Detalla partida a partida, destaca que la previsió d'expedició de 

més llicències i amb el seu augment de preu representarà un import superior al 2014, uns 150.000€. 

Remarca el descens dels ingressos federatius per facilitar l'activitat esportiva. A "d'altres ingressos" es 

sofreix la disminució d'activitat esportiva del lloguer de les pistes del velòdrom. Els "ingressos 

excepcionals" augmenten pel retorn de prima en l'augment de les assegurances. A despeses, apartat 

“administració i estructura”, té el canvi més gran a "material/equipament/instal·lacions" per l'execució del 

canvi d'oficines, sala de juntes i adequació del pis de Fontanella. Es manté el percentatge de despesa. A 

"serveis externs", degut a l'augment de les primes d'assegurances, es passa de 369.000€ a 700.000€, del 

27% al 36%. A "publicitat, comunicació i promoció" estan posats els 15.000€ de la campanya de 

seguretat vial. A les "gestions externalitzades" hi ha el seguiment del servei mèdic i la nova web, l'actual 

és del 2004 i ja està antiquada, la nova serà del sistema drupal. A l'activitat esportiva es passa del 46% al 

36% per les primes d'assegurances, no solament es manté en valor absolut, si no que es supera 

lleugerament. Fa l'aclariment que al capítol "d'organització general" hi són els ajuts complementaris als 

clubs, material de competició, trofeus, guardons, senyalitzacions, fons de podi, mallots de seleccions i 

material de bicicletes. Al corresponent a cada secció no hi ha la seva part vinculada a "l'organització 

general". En el BMX s’inclou el sistema de sortides del circuit de BMX Terrassa. El BTT puja perquè 

s'inclou l'adscripció del Kids Cup, que estava en un altre apartat i s'inclou el punt de trobada de BTT. Els 

Centres BTT segueixen amb la despesa del concert amb l'Oficina Catalana de Turisme. En Descens 

s'incorpora la modalitat d'Enduro. Enguany no hi ha BPB i baixa en 5.000€ la partida de cicloturisme. El 

Trial augmenta per la celebració del Campionat d'Espanya a Torredembarra. A “iniciació-escoles- 

promoció”, s’inclou el ciclisme de base i els campus esmentats. Carretera 15-18 s'incrementa amb el 

campus i l'estada de la preselecció. El ciclocròs està pendent de la concessió del Campionat d'Espanya a 

Vic, on si es concedeix s'haurà d'incrementar. Per concloure aclareix que en el dèficit de 191.000€ 

s’inclouen 175.000€per assumir l’augment del preu de les llicències. 
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Intervencions. Es qüestiona si la quantitat corresponent a la nova pàgina web està contrastada amb 

d’altres proveïdors. El President contesta que es canvia la part de l’estructura i que el cost final no es 

coneix i que en el preu es pretén incloure la retribució d’un gestor, per optimitzar el funcionament. El 

mateix ponent comenta que les quotes per llicència s’han d’apujar per a no crear un dèficit tan important.  

La contestació és que es preveu un augment per al 2016 d’un a 5 a un 7%. Un altre ponent demana 

separar la secció de Descens de l’Enduro, ja que no hi ha acord de calendaris entre les dues comissions i 

s’ha sofert la coincidència de proves en un mateix dia. Se li contesta que normalment BTT, Descens i 

Enduro són la mateixa comissió, que no es poden fraccionar en tantes comissions. Un altre ponent 

pregunta si no es contempla que un esportista pugui tenir la llicència amb la seva mútua particular, per a 

no duplicar la cobertura. Se li contesta que la llei general de l’esport obliga a vincular la llicència amb les 

dues assegurances, una d’accidents i una de RC. 

El Secretari sotmet a votació aquest punt i s’aprova amb 37 vots a favor, cap en contra i cap abstenció 

manifesta. 

7.- Presentació i aprovació, si s’escau, de les propostes presentades pels assembleistes: No hi ha propostes 

presentades. 

Abans de passar al torn de paraules el President dóna la paraula a l’assessor econòmic i fiscal de la FCC, 

Sr. Esteve Permanyer. Comença dient que parlarà de l’impost de societats, presentació de l’IVA i del 

model 347 d’hisenda. Les activitats pròpies, segons els estatuts, no tributen l’IVA, ni es considera ingrés 

dins l’impost de societats. Les activitats que sí tributen són les ajudes rebudes de patrocini per empreses, 

si es fa una factura per deduir al donant. La forma és fer donació a la FCC, es farà la certificació de la 

donació i podrà l’empresa deduir el 35% de l’impost de societats i la FCC ho retornarà al club en forma 

d’ajut per activitat esportiva. El codi civil català té escrit que tots els clubs no estan obligats a presentar la 

declaració de l’impost de societats, només ha de portar un registre d’entades i sortides, comprobable en 

inspeccions d’hisenda, i guardar les factures. Només estan obligats a presentar la declaració de l’impost 

de societats els clubs que tenen ingressos superiors a 50.000€, ara estan estudiant si incrementar-ho a 

100.000€. La novetat és que s’estén l’obligació de presentar el model informatiu 347 per a tots els 

pagaments superiors a 3.000€. Es farà reunió en cada una de les delegacions per tractar aquesta 

problemàtica. 

8.- Torn obert de paraules: No hi ha intervencions. 
 

I essent un quart i deu de dues del migdia,  s’aixeca la sessió d’avui  i de tot el que he transcrit, actuant 

com a Secretari, en dono fe i testifico. 

 
 

L’interventor       L’interventor    

 

 
 

 

Signat:  Sr. Francisco Calvillo Merino     Signat:  Sr. Joan Olia Artigues 

 

 

El President       El Secretari 

 

 

 

 

Signat: Sr. Josep Bochaca Tohà    Signat: Joaquim Vilaplana Boloix 


