
 
 
 
 
Benvolguts/des, 
  
Estem a punt de deixar enrere un any per oblidar. Un any marcat per una pandèmia sense 
precedents que ha alterat totes les nostres vides. 
Des de l’esport, com tants altres sectors, hem sabut fer un pas al costat perquè els esforços 
de tots i totes se centressin en allò realment important: la salut. 
En aquest sentit, voldria agrair-vos, en nom meu i de la Junta Directiva, la comprensió i 
paciència que heu tingut davant d’una temporada tan atípica com la que ens ha tocat viure. 
Desitjo de tot cor que tant vosaltres com els vostres familiars i amics estigueu bé de salut. 
  
Centrant-nos ara en l’activitat esportiva, les restriccions al món de l’esport part de les 
autoritats ens han obligat a suspendre una part important del nostre calendari motociclista. 
Paral·lelament, els circuits i les àrees de motor també han hagut de romandre tancats durant 
molts dies, fet pel qual els nostres federats i federades tampoc han pogut entrenar tot el que 
haurien volgut. 
  
Al llarg dels diferents períodes de restriccions, la FCM ha estat en permanent contacte amb 
les autoritats competents per defensar els interessos del nostre esport. El Consell Català de 
l’Esport va aprovar el nostre protocol anticovid que ens va permetre reprendre l’activitat 
esportiva a principis del mes de juliol. 
En aquesta segona onada hem seguit defensant els nostres interessos argumentant que el 
motociclisme és un esport segur pel que fa al risc de contagi, ja que es practica a l’aire lliure i 
de manera individual. Amb tot, les autoritats sanitàries no han volgut fer distincions entre les 
diferents modalitats d’esport, i ens han acabat ficant a tots dins del mateix sac. 
  
Davant d’un any tan atípic, des de la Junta Directiva hem pres una sèrie de mesures de caire 
compensatori de cara a la temporada 2021, amb l’objectiu d’alleugerir d’alguna manera el 
perjudici que han sofert tant els moto clubs com els federats i les federades a causa de la 
baixa activitat. 
A continuació n’expliquem els detalls: 
  

• 10% de descompte directe sobre el cost de la llicencia 2021 (únicament els/les pilots 
que tinguessin tramitada la llicència 2020). 

• 5% de descompte a totes les inscripcions de totes les curses dels Campionats de 
Catalunya 2021 (aquest descompte serà assumit per la FCM, i no pels clubs). 

• Els clubs que hagin tramitat llicències de Càrrecs Oficials i no hagin pogut celebrar 
curses a causa de la pandèmia, podran tramitar la llicència 2021 sense cost. 

• Els Clubs que organitzin curses dels Campionats de Catalunya 2021 tindran una 
subvenció del 50% en els drets federatius. 

• El club que degut a les restriccions hagi hagut de suspendre una cursa a última hora 
que li hagi pogut generar pèrdues perquè ja tenia la logística avançada, podrà 
sol·licitar una compensació a la FCM, sempre que celebri la mateixa prova el 2021. La 
FCM estudiarà la documentació presentada i parlarà amb cada club individualment. 

 
Aquest ventall de compensacions que oferim representen un gran esforç per part de la FCM, 
ja que la majoria de l’import de la llicència (un 65%) va destinat al cost de l’assegurança, una 
prima que enguany la FCM ja ha abonat en la seva totalitat a la companyia Allianz. 
De fet, l’asseguradora, amb qui hem mantingut moltes converses, ha desestimat la nostra 
petició de fer una devolució de la prima d’assegurança al·legant que, malgrat la baixada 
d’activitat, enguany s’han registrat unes xifres de sinistralitat molt similars a les de la 
temporada anterior. 
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D’altra banda, les ajudes que ha ofert el Govern de la Generalitat han anat destinades a les 
instal·lacions esportives, deixant de banda les federacions. 
Per tant, el cost de les mesures aplicades que la FCM destinarà per compensar a moto clubs i 
pilots la temporada 2021, provenen de l’estret marge de què disposa la FCM i que es divideix 
en dues partides: beques i ajudes, per una banda, i despeses generals de la Federació, per 
l’altra. 
  
Tal i com us vàrem informar l’any 2017, el desglossament de la Llicència

• 62% Cost de l’assegurança. 
 és el següent: 

• 25% Subvencions per a clubs i pilots: beques, cinta i senyals per als clubs, cursets 
per a nens... 

• 9% Despeses generals de l’entitat: lloguer d’oficines i maquinària, sous, llum... 
• 4% RFME 

 
Tenint en compte l’actual context, difícil i complex, esperem que la situació millori de cara a la 
temporada que ve i que puguem tornar a omplir els circuits i les àrees de motor per practicar 
l’esport que a tots tant ens apassiona. 
La FCM segueix en converses amb institucions i companyia d’assegurances, i si d’aquestes es 
desprengués alguna ajuda, aquesta s’aplicaria de manera directa i immediata a rebaixar 
l’import de la Llicència 2021. 
  
  
Aprofito l’avinentesa per desitjar-vos unes bones festes de Nadal. 
  
Rebeu una cordial salutació. 
  
 
Josep Maria Mañé Navarro 
President de la Federació Catalana de Motociclisme 


