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Advertència
Seguint el costum establert, aquesta Assemblea serà gravada. Aquesta gravació es destinarà únicament a la

redacció de l’acta corresponent.

Complint amb les exigències legals de la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD 15/1999)

informem de la incorporació a un fitxer de les dades tractades, sota la responsabilitat de la Federació. La

finalitat és única i exclusivament la de poder redactar de forma acurada el contingut de la reunió celebrada

en l’acta corresponent.

Recordem que podeu exercir els vostres drets en matèria de protecció de dades, dirigint-vos per escrit a la

Federació i entenem que comptem amb el vostre consentiment per procedir al tractament de les vostres

dades amb la finalitat ja esmentada tot fent avinent que el tractament de les dades per part de la Federació

Catalana de Vela es fonamenta en el compliment de les seves finalitats estatutàries.

Procediment
Pel bon funcionament de l'Assemblea, el procediment serà:

• Exposició de cada punt de l'ordre del dia per part de l'òrgan de govern de la Federació

• Dubtes i preguntes (totes seguides)

• Resposta

• Votació



Ordre del Dia
Assemblea General
Ordinària 2017 
Federació Catalana de Vela

Ordre del Dia Assemblea General Ordinària 

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea anterior, de data 29 d’agost del 2016. 

2. Informe del President. 

3. Aprovació, si s’escau, de la memòria d’activitats 2016. 

4. Aprovació, si s’escau, dels Comptes anuals 2016. 

5. Aprovació, si s’escau, del Pressupost 2017. 

6. Aprovació, si s’escau, de llicències i quotes 2017. 

7. Aprovació, si s’escau, del Pla General d'actuació i el calendari esportiu oficial 2017. 

8. Ratificació  de nous membres i canvis de la Junta Directiva. 

9. Designació d’interventors, segons l’article 66 Decret 58/2010, per l'aprovació de l’acta. 



01. Aprovació, si s’escau,
de l’acta de l’Assemblea 
anterior, de data
29 d’agost del 2016
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02. Informe del President
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Òrgans de gestió Federació Catalana de Vela

Junta Directiva // Consell Executiu

Comitès // Comissions

Visita Carles Puigdemont WORLD SAILING BISC

CONGRES World Sailing Training enter

Festa de la Vela

Saló Nàutic

Informe del President
2016-17 //



La Marató de TV3 Jornades Tècniques

Escoles de Vela

,

25 anys del Centre

Municipal de Vela de Barcelona
i dels JJOO Barcelona ’92

Informe del President
2016-17 //



VELA EL PRAT

27 de febrer de 2017: La junta de govern de l’ajuntament del prat va aprovar el conveni

de col·laboració amb la federació i el nou pla funcional del centre municipal de vela.

BARCELONA INTERNATIONAL SAILING CENTER

En l’assemblea del 25 de maig de 2016, es va sol·licitar a l’assemblea autoritzar el de

canvi de gestió del BISC. Aquest canvi de gestió representava el retorn del BISC a la

Federació. Durant l’any 2016 la gestió es va portar des de la Federació i la part

econòmica, fins al 30 de juny, per part de la UFEC. Durant el següent semestre la

comptabilitat ha estat compartida. Es valora molt positivament la gestió realitzada durant

l’any 2016 i actualment s’està negociant amb la UFEC el tancament comptable 2016.

Informe del President
BISC i Vela el Prat //





Real Federación Española de Vela

JUNTA DIRECTIVA

Xavier Torres Isach (Vicepresident)
Comitè planificació i estratègies
Àrea clubs nàutics / platja

Sergi Cadenas Homs (Vocal)
Comitè relacions internacionals

Sonia Oliveras Buenvaron (Vocal)
Àrea clubs nàutics / platja



Avantprojecte de la Llei de Ports
• La Llei de Ports i Transport en aigües marítimes i continentals de la

Generalitat de Catalunya està en tramitació parlamentària i preveu aprovar-la

abans de final d’any.

• Compareixença al Parlament de Catalunya del President de la Federació

Catalana de Vela. Compareixença Parlamentària (Tram. 353-00434/11) del 3 de

maig del 2017. Es va sol·licitar:

1.- La total exempció del cànon en els espais esportius d’activitat de vela.

Així els clubs podran aplicar aquest import directament a l’activitat de vela.

2.- L’exempció del cànon sobre els ingressos vinguts de la pràctica

esportiva.

3.- Que el percentatge de la pràctica esportiva sigui del 25%.



Llei de Costes
Gestions realitzades per part de la Federació:

• Es proposa crear un “lobby” corporatiu en defensa del conjunt dels Clubs Catalans.

• Realitzar accions a Costes de l’Estat conjuntament amb Real Federación Española de Vela.

• Realitzar una recerca d’informació de la situació dels clubs d’altres comunitats.

• Realitzar una base de dades sobre els cànons d’ocupació dels Clubs.

Per part del Departament de Costes de la Generalitat, estant analitzant 

interpretacions jurídiques de la Llei per trobar una solució individualitzada



03. Aprovació, si s’escau,
de la Memòria d’Activitats 
2016
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Es disposa de la Memòria d’Activitats completa a l’enllaç web que es va fer arribar

amb la convocatòria d’Assemblea.



04. Aprovació, si s’escau,
dels Comptes Anuals 2016
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* A la pàgina web es disposa de tota la informació econòmica



Informe d’auditoria
• Segons l’opinió dels auditors, els comptes anuals expressen, en tots els aspectes significatius, la

imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de la Federació Catalana de Vela a 31 de

desembre de 2016, així com dels seus resultats corresponents a l’exercici anual finalitzat en

aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu d’informació financera que resulta d’aplicació

i, en particular, amb els principis i criteris comptables que hi estiguin continguts.

• Es tanca amb un resultat positiu de 17.561,00 €



Tancament 2016 (I)



Tancament 2016 (II)



05. Aprovació, si s’escau,
del Pressupost 2017
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* A la pàgina web es disposa de tota la informació econòmica



Pressupost 2017 (I)



Pressupost 2017 (II)



06. Aprovació, si s’escau, 
llicències i quotes 2017
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Llicències 2017 (I)
NAVEGA 2017 TARIFES ESCOLA 2017 TARIFES

Afiliats Indep.

Lleure Anual 33 € 33€** Escola 1dia
(bateig)

1 €

Directiu club 42 € -
Jo navego
(escola anual) 10 €

Esportista

Curs Escolar
(tarifa aplicable als carnets tramitats  

a partir de l’1 de gener de2016)

8 €Sènior (ES) – a partir 19 62 € 99 €

Juvenil (EJ) – de 15 a 18 42 € 77 €

Infantil (EI) – de 0 a 14 35 € 55 € Campus Multiactivitat
(Vàlida per a Multiactivitat) 3,5 €Convidat de regata 20 €

Convidat de creuer 1 dia 5 €

Tripulant de Creuer N3 35 €

PROFESSIONALS 2017 TARIFES

Afiliats Indep.

Tècnics

Jutge (TJ) 50 €

Instructor (TI, T2, T3) 85 € 130 €

Monitor Col·laborador(MC) 50 € 97 €

Combinades

TI + EJ 118 € 188 €

TI + ES 128 € 205 €

TJ + ES 97 € 135 €

TJ + TI +ES 130€ 180 €

MC + EJ 75 € 150 €

MC + ES 89 € 180 €

ALTRES 2017 TARIFES

Certificats 3 €

Duplicats 12 €

Lleure→ Inclou modalitats de Kitesurf, Surf i Paddle Surf

Convidat regata→ Vàlid per a 1 regata a l’any, amb una vigència de 6 mesos i  

per a qualsevol classe

Convidat creuer 1 dia → Vàlid per a 1 dia de regata, en regates Nivell 3

Tripulant Creuer N3 → Vàlid per a 1 any, únicament per a la classe creuer, per  

a les regates de Nivell 3 i per a 1 sol club

Escola 1 dia→ Compra limitada a 3 carnets per trimestre

Curs escolar→ Cobertura de setembre de l’any en curs a Juny de l’any següent
(màxim fins l’any que compleixen els 17 anys)

Campus Multiactivitat→ Vàlida per 1 setmana (7 dies). Amb cobertura per a  

qualsevol activitat del campus. Es podrà tramitar únicament en períodes de  

vacances escolars (Setmana Santa, Juny a Setembre i Nadal)

**Es mantenen els preus de l’any 2016 amb l’única variant de la Llicència de Lleure. 



Quotes 2017
Les quotes 2017 es mantenen respecte l’any anterior:

Per localització i tipus d’instal·lació → Port gran (+200 amarres) / petit (-200 amarres), Platja 

gran (+50 embarcacions) / petita (-50 embarcacions), Associació / Secció Esportiva. Respectant la 

situació de la instal·lació, però reflectint en un document els conceptes com a primera segmentació.

Per criteri d’importància de la capacitat dels clubs→ Pressupost, volum d’amarraments, 

superfície d’instal·lació, estacionalitat, activitat continuada o influenciada per l’estacionalitat, etc.

* Aquestes quotes de clubs seran bonificades, d’acord amb la consecució d’uns criteris perfectament quantificables i objectius

* Classificació aprovada a l’Assemblea del 2014

QUOTES 2017 TARIFES

Port Gran 1.035 €

Port Petit 828 €

Platja Gran 690 €

Platja Petit 552 €

Associació 552 €

Secció Esportiva 1.500 €



Carnet de Lleure
Vela.cat //

CAMPANYA DE 

PROMOCIÓ

• Fulletons

• Expositors

• Vídeo promocional

• Roll-up

• Pàgina WEB 
http://asseguranca.vela.cat/

http://asseguranca.vela.cat/


07. Aprovació, si s’escau, del Pla 
General d’actuació i calendari 
esportiu oficial 2017
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2014: 61 

2015: 76

90
Podis 
Estatals

4
Esportistes
als JJOO
2016 470M

Jordi Xammar
Joan Herp

470F
Bàrbara Cornudella
Sara López

17
Podis
Europeus

2014: 28 

2015: 21

4
Podis
Mundials

2014: 5 

2015: 5



Major valor als 

Campionats de 

Catalunya

Objectiu: l’Esport, més suport i ajuts als esportistes i a la consecució de grans 

resultats.

Les accions realitzades han estat:

Àrea Esportiva
Balanç Temporada 2016-17 //

“

Incorporació i 

dinamització del 

servei de preparació 

física

Més organització de 

clínics de classes 

estratègiques

Ajut especial als 

olímpics amb 

material, logístiques 

i inscripcions 

internacionals

Augment del 

percentatge d’ajut a 

Selecció Catalana 

i Equips Catalans

Augment dels ajuts 

directes als 

esportistes

Optimització i 

consens del 

calendari per a 

cada classe

Millora i 

manteniment de les 

embarcacions que 

es cedeixen als 

clubs



Impulsar el Projecte Olímpic

Tokyo 2020 aprofitant la

consideració del BISC com a

Centre d’Alt Rendiment del

Consell Català de l’Esport en

classes olímpiques

Àrea Esportiva
Vela.cat //

Impulsar les Estades de Tecnificació

per classes Estratègiques com a

pretemporada pels regatistes catalans

Renovació de les embarcacions que han

de ser utilitzades pels tècnics de Federació

i per donar suport als Clubs

Activar les proves físiques i de seguiment dels

esportistes de Selecció Catalana

Uniformar a tots els regatistes

en campionats estatals i

internacionals



9, 10 i 11 de setembre 2017
Més de 360 navegants
15 classes convocades

6 camps de regates
Més de 30 clubs participants

Àrea Esportiva
Setmana Catalana de Vela al Masnou//

Organització

Club Nàutic el Masnou

SETMANA CATALANA DE VELA
Trofeu Gran Premi Generalitat De Catalunya 
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Àrea d’Escola Catalana de Vela
ESCOLES RECONEGUDES //

Balanç Temporada 2016/17
Accions conjuntes

Jornada Portes Obertes

Navegada Solidaria – Marató 

TV3

Presencia Saló Nàutic 2016

Implementació Campus Virtual

Contactes Administració

Compliment Llei Centres Nàutics

Regulació kitesurf – Cap. Marítima

Conveni Ensenyament N0

Objectius 2017

Segell de qualitat

Augment de visites a les 

Escoles

Increment projectes conjunts

Potenciació Vela Escolar

Jornades Tècniques globals

Nova imatge

Integrar la imatge a vela.cat

Promoció i posicionament web

Central d’activitats nàutiques

Formació 

Seminaris i actualitzacions

Potenciar formació reglada

Informatitzar gestió i cursos

Grups de treball ER

Actualització Reglament 

Escoles

Potenciar segell qualitat ECV

Implantació i visualització 

estàndards



Àrea d’Escola Catalana de Vela
Campus 2017 //

ACCIONS:

- Banc imatges Escoles de Vela i 

disciplines

- Campanya a les Xarxes Socials:

• 13.509 visualitzacions

• 6.800 persones d’abast

- Creació i edició de vídeos 

d’activitats nàutiques per a les 

escoles



Àrea d’Escola Catalana de Vela
PROGRAMES //

ESPORT BLAU

Promoció de l’esport dins 

dels Centres Educatius. 

VELA FEMENINA

Promoure als clubs les

regates femenines i ajudar

a les Escoles a incentivar

la vela femenina.

VELA SOSTENIBLE

Sensibilització ambiental pel

col·lictiu de la vela per

conscienciar sobre el canvi

climàtic.

COMPROMIS SOCIAL

Pla d’igualtat d’oportunitats

entre sexes, augment dels

beneficiaris i les

subvencions per la vela

social.

VELA INCLUSIVA

Recuperar els programes i

obrir ajudes als projectes

de vela inclusiva.



08. Ratificació de nous 
membres i canvis de la Junta 
Directiva
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Junta Directiva FCV

Canvis Junta Directiva

Des de les eleccions del setembre del 2016 s’ha incorporat un nou membre a

la Junta Directiva i altres, per raons diverses, han deixat el càrrec.

Els canvis han estat:

Incorporacions: 

Rosa Carrasco Castellà

Baixes:

Agustí Gómez Rahola

Francesc Guillemat Rocamora

Maria José Castro Moure



09. Designació 
d’interventors, segons 
l’article 66 Decret 58/2010, 
per a l’aprovació de l’acta
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Ordre del Dia
Assemblea General
Extraordinària 2017 
Federació Catalana de Vela

Ordre del Dia Assemblea General Extraordinària 

1. Aprovació, si s’escau, de modificacions estatutàries. 

1.1 Aprovació, si s’escau, d’incorporar un nou Comitè de Cultura, memòria històrica i arxius. 

1.2 Aprovació, si s’escau, d’incorporar Les Terres de l’Ebre com Delegació Territorial. 

2. Designació d’interventors, segons l’article 66 Decret 58/2010, per a l’aprovació de l’acta. 



01. Aprovació, si s’escau, 
de modificacions 
estatutàries
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Modificació dels Estatuts

ARTICLE 48 BIS. Comitè de cultura, memòria històrica i

arxius.

El Comitè de cultura, memòria històrica i arxius vetllarà per la

conservació documental, i divulgarà la memòria històrica de la

Federació Catalana de Vela amb la col·laboració de clubs,

regatistes i jutges, així com amb les administracions que tinguin

competències en aquesta matèria o aquelles que hi puguin tenir

un interès i la Federació Catalana de Vela el consideri adient.

ARTICLE 57. Estructura

La Federació Catalana de Vela s'estructura territorialment a

través de quatre delegacions corresponents a Barcelona,
Tarragona, Girona i les Terres de l’Ebre.



09. Designació 
d’interventors, segons 
l’article 66 Decret 58/2010, 
per a l’aprovació de l’acta
\ Vela.cat \



/ Gràcies!
Federació Catalana de Vela
Assemblea General Ordinària 2017

Moll de Gregal, s/n (Port Olímpic) – 08005 BCN
info@vela.cat / www.vela.cat


