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INTRODUCCIÓ

Segons la normativa vigent i els convenis subscrit entre aquesta Federació , mitjançant la present
memòria es presenta l'Avantprojecte de Pressupost de la "Federació Catalana d'Esports per a Cecs"
(FCEC) corresponent a l'exercici 2015. Des de la seva creació al any 1999, la FCECS, s'ha convertit en
la Federació de referència a Catalunya, per a l'esport que practiquen les persones cegues o amb greu
discapacitat visual, afiliades a l'ONCE, en tots els nivells. El treball realitzat permet igualar als nostres
esportistes afiliats i el seu personal auxiliar amb la resta d'esportistes. Amb el temps transcorregut des
de la seva fundació s'ha aconseguit tenir una entitat de referència davant l'Administració Catalana, que
ha permès fer realitat èxits tan importants com:

-. L'obtenció de beques per als nostres esportistes i Guies per part del "Consell Català de
l'Esport".

-. La consecució de premis esportius per part de la "Secretària General de l'Esport".

- La percepció d'una subvenció de la "Secretària General de l'Esport", de l'ONCE, de "La
Caixa" i de "Ajuntament de Barcelona" per al desenvolupament dels Campionats Catalans, per
a la promoció dels diferents esports, per realitzar activitats d'alt rendiment esportiu, tecnificació
i l'adquisició de material esportiu. Per això no podem obviar la imprescindible transcendència
que ha assolit la FCECS a Catalunya. En aquest sentit entenem que hem de prestar-li el suport
i recursos necessaris perquè l'estructura que la sustenta tingui un correcte funcionament.

SITUACIÓ ACTUAL

La FCECS desenvolupa els diferents esdeveniments esportius catalans i els delegats per la Federació
Espanyola d'Esports per a Cecs. Els nostres esportistes la coneixen i prenen com a referència per a
l'exercici dels seus drets i deures com a esportistes.
Compartirem tots que, perquè aquesta Federació pugui seguir desenvolupant la seva positiva línia
d'actuació és necessari, tot i la delicada situació econòmica general, que sigui dotada dels recursos
que se sol·liciten doncs, sens dubte, sempre es van a transformar en un benefici directe per al nostre
col·lectiu d'afiliats esportistes

OBJECTIUS

Mitjançant l'existència de la FCECS es persegueixen els resultats que tot seguit es relacionen:

- Ser la referència en matèria d'esport de competició de les persones cegues i deficients visuals
davant els poders públics i privats de Catalunya.

- Aconseguir tots aquells recursos externs que permetin una normalització de l'esport dels
nostres afiliats i una potenciació de les seves possibilitats.

- Promoció de l'esport per a cecs i deficients visuals.

- Suport a tots els esportistes cecs i deficients visuals, des dels menors fins al més alt nivell de
competició.

- Promocionar que els menors cecs o amb greu discapacitat visual, coneguin i practiquin
esport, per ser el relleu dels esportistes d'elit actuals.

- Interrelacionar amb altres Federacions d'esports Catalanes per promoure activitats inclusives
dels nostres esports.

- Obtenir una estructura de recursos que permeti un adequat funcionament d'aquesta
Federació.

DETALL DE LES ACTIVITATS:

Aquesta Federació persegueix el compliment de les activitats que tot seguit es detallen:

1- ESCACS
2- ATLETISME
3- CURSOS DE FORMACIÓ I ALT RENDIMENT (ARC)
4- ESQUÍ
5- FUTBOL SALA
6- GOALBALL
7- MUNTANYA
8- NATACIÓ
9- PROMOCIÓ
10- VELA
11- VARIS i INFRAESTRUCTURA

RECURSOS

El pressupost que la FCECS ha realitzat es desglossa en els documents que es relacionen:

- ANNEX I: En aquests documents es desenvolupen les activitats enumerades

- ANNEX II: Es detalla el resum dels ingressos i despeses de l'FCECS

- ANNEX III: Es detallen les conclusions

ANNEX 1 – RELACIÓ DE L’ACTIVITAT

ACTIVITAT 1 - ESCACS

Introducció

La FCECS és una entitat plenament consolidada en l'àmbit esportiu català, per això ens proporciona
una seguretat pel que fa a la continuïtat de les activitats que es proposa dur a terme cada exercici
econòmic. Així succeeix en el cas dels Escacs, on durant aquests anys s'ha pogut i s'ha donat
continuïtat a la seva pràctica i s'han organitzat amb èxit les activitats proposades fins al moment.

Objectius
• Continuar propiciant la celebració de les competicions d'Escacs
• Fomentar aquesta pràctica esportiva entre els nostres federats més joves de manera que es
mantingui la pedrera en aquest esport.
• Consolidar el nivell dels esportistes federats, que és un dels millors d'Espanya.

Metodologia d'actuació i Seguiment de resultats

El Campionat Open de Catalunya d'Escacs es durà a terme a través de diverses rondes depenent del
nombre de participants que es desenvoluparan alternativament a Barcelona i Tarragona.

Subactivitats

Subactividad 1- TORNEIG DE CATALUNYA OPEN D’ESCACS

Introducció

Per tal de donar continuïtat a aquest Campionat que ja es venia celebrant en l'àmbit català, es
pressuposta per al present exercici amb l'objectiu d'establir mecanismes que permetin als jugadors
optar a participar en competicions d'àmbit superior.

objectius
• Seguir potenciant la pràctica d'aquesta disciplina esportiva.
• Promoure aquest esport entre els més joves
• Promocionar a futures promeses d'aquest de port

Metodologia

Aquest Campionat es durà a terme d'acord al sistema de rondes de dos partits al dia,
• Dates de celebració: entre gener i març de 2015
• Lloc de celebració: Barcelona / Tarragona
• Participants: 26

Recursos

Recursos materials de l'activitat:

COMPTE
6550010
6290204
6290203
6290702
6020001

CONCEPTO
Desplaçaments esportistes
Entrenadors
Jutges
Manutenció
Trofeus i medalles
Total activitat

IMPORTE
258,33
703,44
200,30
300.00
66,12
1.528,19

Recursos Humans
Per al desenvolupament d'aquesta activitat serà necessària la presència tant dels entrenadors
d'Escacs com la del tècnic de la Federació.

ACTIVITAT - 2 ATLETISME
Introducció

Aquesta és una de les disciplines esportives que més es practica per part dels esportistes d'aquesta
Federació, es creu molt interessant el fet de poder seguir pressupostant activitats que ens permetin
augmentar tant el nombre d'esportistes que practiquin l'Atletisme com el que els menors que s'inicien
puguin gaudir i veure potenciats per la presència d'esportistes d'elit amb grans èxits internacionals en
el seu currículum esportiu. Per a ells, hem homologat I.P.C. totes les competicions per a poder validar
records mundials i portar a la Selecció Espanyola als millors, amb millor rendiment i compromís

Objectius
• Potenciar la pràctica de l'Atletisme entre els federats més joves.
• Seguir apostant pels esportistes d'elit d'aquest esport.
• Competicions IPC puntuables en àmbit internacional
• Realitzar jornades de promoció perquè els menors puguin identificar-se amb aquesta
disciplina esportiva.

Metodologia d'actuació i Seguiment de resultats

Subactivitats
Subactivitat 1 - CAMPIONAT OPEN DE CATALUNYA D'ATLETISME

Introducció
Constatat l'èxit obtingut amb la celebració d'aquest campionat en les seves últimes edicions, es
pressuposta de nou el Campionat Open de Catalunya d'Atletisme per tal d'acollir a aquells esportistes
que, iniciats en aquest esport, no han tingut l'oportunitat d'assistir a cap competició ia més afavorir
aquells que es preparen per assistir a la resta de competicions que s'organitzen.

Objectius
• Facilitar una competició que permeti unir-se tant a les persones que inicien la seva activitat
competitiva com a aquells que són esportistes consagrats en aquesta disciplina.
• Promoure que els esportistes referents en atletisme participen en aquest campionat, amb la finalitat
de potenciar als esportistes que s'inicien.

Metodologia
• Dates de celebració: Març / Juny de 2015.
• Lloc de celebració: Per determinar.
• Participants: 60.

Recursos
Recursos material

COMPTE
6210001
6550010
6290204
6290204
6290203
6290203
6020001

CONCEPTE
Instalacions
Desplaçaments esportistes
Entrenadors
Técnics
Jutges
Cronómetre
Trofeus i medalles
Total subactivitat 1

IMPORT
716,25
600,00
308,76
80,01
300,00
210,00
200.00
2.415,02

Recursos Humans

Serà necessària per a la celebració d'aquest Campionat la presència dels tècnics d'aquest
tipus de competicions com ara jutges i àrbitres, dels entrenadors i el personal de suport

Subactivitat 2 - CONTROL DE MARQUES d’Atletisme

Introducció

Per tal de que els atletes tinguin una competició més per poder realitzar les mínimes per poder
acudir al campionat d'Espanya, la Federació proposa la celebració d'un control de marques al costat de
les altres dues federacions d'esports per a discapacitats de Catalunya.

Objetius


Promoció d’aquest esport



Assolir marques mínimes exigides, per participar en Campionat.

Metodología
• Dates de celebració: febrer / març de 2015.
• Lloc de celebració: Per determinar.
• Participants: 45

Recursos

Recursos materials
COMPTE
6210001
6550010
6290204
6290204

CONCEPTE
Instalacions
Desplaçaments esportistes
Entrenadors
Técnics
Total subactivitat 2

IMPORT
716,25
301,01
308,76
80,01
1.406,03

Recursos Humans

Serà necessària per a la celebració d'aquest Campionat la presència dels tècnics d'aquest tipus de
competicions com ara jutges i àrbitres, dels entrenadors i el personal de suport.

Subactivitat 3- VIII MITING INTERNACIONAL ISS

Introducció

Per tal de promocionar l'atletisme a través de les joves promeses. Afavorint així els seus
primers contactes amb competicions de nivell internacional. El Miting permetrà aconseguir punts IPC
per a les pròximes competicions d'alt nivell.

Objetius


Facilitar una competició que permeti unir-se tant a les persones que inicien la seva activitat
competitiva com a aquells que són esportistes consagrats en aquesta disciplina.



• Promoure l'atletisme entre els més joves, que participaran al costat de figures consagrades tant a
nivell nacional com internacional.

Metodología

Dates de celebració:


Maig de 2015



Lloc de celebració: Complex esportiu l'Hospitalet Nord



Participants: 45

Recursos

Recursos Materials

COMPTE

CONCEPTE

IMPORT

6550010

Desplaçaments esportistes

500,00

6290702

Allotjament i manuntenció

500,00

Total subactivitat 3

1.000,00

Recursos Humans

Per seguir treballant en la millora d'aquesta pràctica esportiva serà necessari comptar amb els
entrenadors, els guies col·laboradors i el personal de la Federació.

Subactivitat 4 - COPA D’ATLETISME “PUJADA AL LORETO” TARRAGONA

Introducció

Per tal de promocionar l'atletisme de manera inclusiva i en especial per a totes les persones
amb discapacitat de Catalunya. Aquesta Federació participa activament en l'organització de la 26
Pujada al Loreto, cursa popular que es realitza a Tarragona, organitzada per l'ONCE.

Objetius

Facilitar una competició que permeti unir-se tant a les persones amb i sense discapacitat en una
activitat lúdica competitiva a Tarragona.
• Comptar amb la col·laboració dels estaments esportius catalans i amb la Federació d'Atletisme

Metodología


Data de la celebració: Juny de 2015



LLoc de celebració: Ciutat de Tarragona



Participants: 600 (45 federats)

Recursos
Recursos Materials

COMPTE
6550010
6210001

CONCEPTE
Desplaçaments esportistes
Infraestructura de la carrera
Total subactividad 4

IMPORT
500,00
1.000,00
1.500,00

Recursos Humans

Per desenvolupar aquesta activitat es comptés amb personal de les Federacions de
Discapacitat, de la Federació d'Atletisme, de tècnics i voluntaris.
Recursos Materials per l’activitat

COMPTE

CONCEPTE

IMPORT

6020001

Trofeus i medalles

6210001

Lloguer instal-lacions esportives

6290203

Serveis de jutges

300,00

6290204

Serveis tècnics i de col.laboradors

777,54

6290702

Manuntenció i Allotjament

500,00

6210001

Infraestructura de la carrera

6290203

Cronometre

6550010

Desplaçaments
TOTAL DESPESES ACTIVITAT

200.00
1.432,50

1.000.00
210.00
1.901,01
6.321,05

ACTIVITAT 3 - CURSOS DE FORMACIÓ I ARC
Introducció

D'acord amb les normes de funcionament pel que fa a les Federacions esportives que estableix
"Secretària General de l’Esport" i "Consell Català de l'Esport", aquesta Federació sol·licita anualment, a
més de la subvenció necessària per dur a terme les activitats esportives que efectua, la subvenció per
al desenvolupament dels programes de tecnificació i Alt Rendiment d'esportistes i tècnics que es troba
inclosa en el programa "Pla ARC" (Alt Rendiment Català) d'aquesta Federació

Objetius


Treballar cada dia la millor tecnificació i alt rendiment dels esportistes, guies, pilots, etc. i
Tècnics de les diferents pràctiques esportives a la Federació Catalana d'Esports per a Cecs i
Deficients Visuals

Metodologia d'actuació i Seguiment de resultats

Aquest apartat serà desenvolupat en cadascun dels punts del mateix nom de cadascuna de les
subactivitats.

Subactivitats

Subactivitat 1- ARC ESQUÍ ALPí

Introducció

Com a continuïtat a la feina habitual d'una Federació esportiva, es pressuposten per al present
any els cursos de formació que s'inclouen en la present activitat per tal d'oferir als esportistes uns guies
que siguin coneixedors tant de la disciplina esportiva que practiquen amb persones cegues i deficients
visuals, com de les tècniques de guiatge i de tracte, dins i fora de la pràctica esportiva.

Objectius


Aconseguir amb aquest tipus de cursos i concentracions, una millor formació de les persones
que practiquen l'esquí amb persones cegues i deficients visuals i d'elles mateixes.

Metodologia



Dates de celebració: De gener a març o al desembre de 2015.



Lloc de celebració: DT ONCE Catalunya / La Molina.



Participants: 40.

Recursos

Recursos materials
COMPTE
6290702
6550010

CONCEPTE
Allotjament i manuntenció (Dietes...)
Transport i desplaçaments (Viatges, benzina, etc..)
Total Subactivitat 1

IMPORT
524,00
1,364,34
1.888,34

Recursos Humans

En aquesta Subactivitat es necessitarà la col·laboració dels guies i els tècnics corresponents
que imparteixin el curs

Subactivitat 2- ARC NATACIÓ

Introducció

Es programa acudir a competicions nacionals o internacionals, a més de concentracions amb
l'objectiu de millorar el rendiment dels esportistes i la seva tecnificació.

Objetius


Millorar el rendiment dels nedadors.



Adquirir experiència en competicions d'alt nivell.



Dotar de tècniques per als esportistes que els permetin una millora contínua

Metodología


Dates de celebració: Durant tot l'any 2015



Lloc de celebració: A determinar.



Participants: 10

Recursos

Assistència als campionats

Recursos Materials
COMPTE
6290702
6550010

CONCEPTE
Allotjament i manuntenció(dietes...)
Transport i desplaçaments (Viatges, benzina, etc..)
Total Subactivitat 3

IMPORT
1,345,00
2.200,00
3.545,00

Recursos Humans
Serà necessari comptar amb els tècnics i jutges necessaris per desenvolupar els campionats

Subactivitat 4- ARC GOALBALL

Introducció

Un cop comprovada cada temporada la dificultat d'aconseguir àrbitres pel Campionat de
Catalunya ens veiem amb la necessitat de realitzar un curs de formació d'àrbitres autonòmics per a
aquesta disciplina esportiva. Alhora, seguirem promocionant aquest esport, ja que trobar relleus
comença a ser molt difícil.

Objectius
• Tenir persones preparades que puguin realitzar les funcions concretes d'àrbitre o jutge en Goalball,
disciplina esportiva que per ser específica de cecs, no disposa d'una formació d'aquest tipus en els
cercles habituals.
• Promoció d'aquest esport entre els més joves afiliats a ONCE, per procurar un relleu generacional en
aquesta disciplina esportiva específica per a cecs, assistint a les competicions. .

Metodologia
• Dates de celebració: Durant tot l'any 2015.
• Lloc de celebració: DT ONCE Catalunya.
• Participants: 30

Recursos

Recursos materials
COMPTE
6290702
6550010

CONCEPTE
Allotjament i manuntenció(dietes...)
Transport i desplaçaments (Viatges, benzina, etc..)
Total Subactivitat 5

IMPORT
1.845,35
3,400,65
5.246,00

Recursos humans

S'haurà de comptar tant amb la presència dels esportistes com amb la dels tècnics que
imparteixin el curs i les jornades de promoció per a joves.

Subactivitat 5- ARC ATLETISME

Introducció

Es programa acudir a competicions nacionals o internacionals, a més de concentracions amb
l'objectiu de millorar el rendiment dels esportistes i la seva tecnificació.

Objectius
• Millorar el rendiment dels atletes.
• Adquirir experiència en competicions d'alt nivell.

Metodologia
• Dates de celebració: Durant tot l'any 2015.
• Lloc de celebració: A determinar.
• Participants: 30.

Recursos

Recursos materials
COMPTE
6000001
6290702
6550010

CONCEPTE
Compra de material
Manutenció
Transport i desplaçaments (Viatges, benzina, etc..)
Total Subactivitat 6

IMPORT
1.582,00
687,00
3.957,00
6.226,00

Recursos humans

Serà necessari comptar amb els tècnics d'aquesta disciplina, àrbitres de la Federació Catalana
i jutges.

Recursos materials per l’activitat

S'inclou en aquest apartat el pressupost de despesa necessària per afrontar el cost de tots els
cursos i concentracions de tecnificació, tot i que l'import serà sol·licitat com a subvenció en la seva
major part al Consell Català de l'Esport

COMPTE
6290204
6290204

CONCEPTE

IMPORT

Pagament Tècnic Atletisme

3.000,00

Pagament Tècnic d’Esquí

3.000,00

6290204
Pagament Tècnic de natació

3.000,00

6290204

Pagament tècnic de Goalball

3.000,00

6290204

Pagament tècnic Atlestisme infantil

3.000,00

6290204

Pagament tècnic Esquí infantil

3.000,00

6290204

Pagament tècnic goalball infantil

3,000,00

6000001

Compres de material esportiu

1.582,00

6210001

Lloguer d’instal.lacions esportives

2.900,00

6290204

Serveis mèdics

2.000,00

Serveis i altres CAR

6.000,00

6290702

Dietes guies i entrenadors

1.000,00

6290702

Manuntenció i allotjaments

4.401.35

6550010

Desplaçaments esportistes

10.921,99

TOTAL DESPESES ACTIVITAT

49.805,34

ACTIVITAT 4 - ESQUÍ ALPÍ
Introducció
Aquesta és una de les modalitats esportives que més satisfaccions ha donat a nivell competitiu
a aquesta Federació. Per repetir aquests èxits, continuem pressupostant per a l'any 2015 les activitats
relatives a aquest esport.

Objetius
•

Potenciar la pràctica d'aquesta modalitat esportiva entre els federats més joves.

•

Seguir treballant en la tecnificació dels esquiadors i d'elit de manera que segueixin
aconseguint el mateix nivell d'èxits que fins al moment.

•

Creació de jornades de promoció per a esportistes menors, que vulguin iniciar-se en la
pràctica d'aquest esport.

Metodologia
Subactivitat OPENS INTEGRATS D’ESQUÍ ALPÍ
Introducció

Donada la relevancia que té aquesta disciplina esportiva a Catalunya, es proposa aquesta
subactivitat a fi d'establir un al·licient per a la participació per part d'aquelles persones que no tenen
accés a l'alta competició.

Objectius
• Incentivar la pràctica en aquesta disciplina.
• Detectar aquells esportistes que puguin ser vàlids en competicions de més alt nivell
• Donar a conèixer l'esquí adaptat en campionats inclusius de Catalunya ...

Metodologia
• Dates de celebració: Gener a abril 2015 ( i hauran diferents proves)
• Lloc de celebració: La Molina o altres estacions d'esquí de Catalunya
• Participants: 56.
Recursos
Recursos Materials de l'activitat
COMPTE
6210001
6550010
6290204
6020001

CONCEPTE
Instal.lacions
Transports i desplaçaments
Entrenadors
Trofeus i medalles
Total actividad

IMPORT
887,12
200,00
600,00
100,00
1.787,12

Recursos Humans

Serà necessària per a la realització d'aquesta activitat la presència i col·laboració dels
esportistes / guies i la del personal tècnic de la nostra Federació.

ACTIVITAT 5 – FÚTBOL SALA
Introducció
Es pressuposta aquesta activitat de manera que puguem oferir als nostres federats la
possibilitat de tenir una competició local que els permeti participar en l'àmbit competitiu a aquells
equips que no siguin seleccionats per a l'àmbit nacional.

Objectius
• Incentivar la participació a través de la proposta de les competicions.
• Aconseguir reanimar aquesta disciplina.
• Realitzar jornades de promoció entre els menors afiliats

Metodologia d'actuació i Seguiment de resultats

Aquest punt serà explicat a la Subactivitat de què es tracti.

Subactivitats

Subactivitat 1 - CAMPEONAT OPEN DE CATALUÑA FÚTBOL SALA B1

Introducció

Amb l'objectiu d'afavorir i fomentar la pràctica del futbol sala B1, incrementar el nombre
d'equips d'aquesta categoria i mantenir i augmentar el nivell dels ja existents, per poder competir a
nivell nacional, es proposa aquesta subactivitat

Objetius
•

Mantenir actiu l'interès per l'esport dels esportistes d'aquesta disciplina.

•

Potenciar i fomentar aquest esport

Metodología
•

Dates de celebració: abril a juliol de 2015

•

Lloc de celebració: DT ONCE Catalunya

•

Participants: 2-4 equips

Recursos

Recursos materials
COMPTE
6210001
6290203
6550010
6290204
6290204
6290204
6290204
6020001

CONCEPTE
Instal.lacions
Àrbitres
Transport i manteniment
Fisioterapeuta
Entrenadors
Técnics
Col.laboradors
Trofeus
Total Subactivitat 1

ACTIVITAT
800,00
1.200,00
415,54
160,02
420,70
320,04
300.00
100,00
3.716.30

Recursos humans
S'haurà de comptar amb la presència tant dels porters i entrenadors com dels àrbitres que
controlin la competició

Subactivitat 2 - LLIGA CATALANA DE FÚTBOL SALA B2

Introducció

S'incorpora aquesta subactivitat, amb la intenció que els equips pertanyents a aquesta
categoria, sobretot els que pertanyen a la segona divisió, puguin disputar un major nombre de partits,
incrementant així el seu nivell i poder competir amb més garanties a nivell nacional, i tenir l'incentiu de
jugar un campionat diferent.

Objetius
•

Mantenir i augmentar l'interès per aquest esport

•

Fomentar la pràctica d'aquesta disciplin

Metodología

•

Dates de celebració: Diverses dates per determinar durant la temporada. Cada equip
jugarà contra la resta a dues voltes

•

Lloc de celebració: DT Catalunya

•

Nombre de participants: 3 equips

Recursos
Recursos materials
COMPTE
6210001
6290203
6290204
6290204
6020001

CONCEPTE
Instal.lacions
Arbitres
Fisioterapeuta
Entrenadors
Trofeus
Total Subactivitat 2

ACTIVITAT
2.652,00
1,582,00
121,00
750,00
838,38
5.943,38

Recursos humans

S'haurà de comptar amb la presència tant dels porters i entrenadors com dels àrbitres que
controlin la competició
Recursos totals per realizar l’activitat
COMPTE

CONCEPTE

IMPORT

6020001

Compra trofeus esportius

6210001

LLoguer instal.lacions deportives

3.452,00

6290203

Serveis jutges i arbitres

2.782,00

6290204

Serveis tècnics i de col.laboradors

65500010

Transport i Allotjament
TOTAL DESPESES ACTIVITAT

938,38

415,54
2.071,76
9.659,68

ACTIVIDAD 6 - GOALBALL

Introducció

Es continuen pressupostant per a l'exercici econòmic de 2014 les activitats corresponents a la
disciplina del Goalball, ja que tenen una bona acceptació entre els practicants i el nivell de compromís
dels esportistes amb l'activitat del Campionat de Catalunya, és molt bo.

Objetius


Seguir promocionant this disciplina esportiva Entre les Persones cegues i Deficients visuals A
Traves dels Campionats de Catalunya.



Realitzar jornades de Promoció Durant el curs escolar paràgraf Menors Afiliats

Metodología d'actuació i seguiment de resultats

En aquest apartat será cumplimentat degudament a cada una de les subactivitats que es
presupostant. Este apartado será cumplimentado debidamente en cada una de las subactividades que
se presupuestan.

Subactivitats

Subactivitat 1 - TROFEU CONSELL TERRITORIAL/CAMPIONAT OPEN DE CATALUNYA DE
GOALBALL

Introducció

Amb La fi de donar continuïtat a la activitata que ja es venia realitzant un nivell de competició
locals en la disciplina del Goalball es pressuposta la present subactivitat, afavorint així els equips que
realitzin alta competició.

Objectius


Potenciar la disciplina esportiva del Goalball mitjançant convocatoria d’aquesta competició d’àmbit
local.

Metodología


Fecha de la celebració: Maig o juny 2015



Lloc de la celebració: DT Catalunya



Participants: 6 equips de 5 jugadors = 30.

Recursos

Recursos materials
COMPTE
6550010
6210001
6290203
6290204
6290204
6290204
6020001

CONCEPTE
Desplaçaments esportistes
Instalacions
Árbitres
Entrenadors
Técnics
Delegats de Camps
Trofeus
Total subactivitat 1

IMPORT
563,02
740,00
693,60
533,40
160,02
106,68
63,03
2.859.75

Recursos Humans
Será necesaria la colaboració dels entrenadors i la del personal tècnic propi d’un campionat.

Subactivitat 3 – OPEN DIEGO MONREAL DE MADRID

Introducció

Com ja és habitual en aquesta Federació, es mana a un equip de Catalunya a participar a un
torneig que es celebrarà en un altre ciutat Espanyola per potenciar les tècniques dels jugadors i millorar
el seu equip en equip.

Objetius


Potenciar el lloc en equip



Motivar als esportistes.

Metodología


Dates de celebració: Octubre – Novembre 2015.



Lloc de la celebració: A determinar.



Participants: 1 equip de 6 jugadors.

Recursos

Recursos materials

CONCEPTE
COMPTE
6290204 Entrenadors
6290702 Allotjament i manuntenció
6550010 Desplaçaments esportiva
Total subactivitat 3

IMPORT
722,00
645,00
1.745,00
3.112,00

Recursos Humans

Es necessitarà per a la participació en aquesta activitat del personal tècnic necessari i del
personal de suport.
Recursos totals per l’activitat

COMPTE

CONCEPTE

IMPORT

6020001

Compra dels trofeus esportius

6210001

Lloguer instal.lacions esportives

740,00

6290203

Serveis de jutges i arbitres

800,28

6290204

Serveis tècnics i de col.laboradors

6290702

Manuntenció i allotjaments

645,00

6550010

Desplaçaments esportistes

2.308,02

TOTAL DESPESES ACTIVITAT

63,03

1.415,42

5.971,75

ACTIVITAT 7 - MUNTANYA

Introducció

Després de l'organització i participació en els campionats d'àmbit nacional Parasky Games
celebrats a la Ribagorça el mes de juliol de 2012, en l'àmbit català aquest esport està tenint un gran
auge, ja que cada vegada són més les persones que el practiquen i cada vegada són més les que són
seleccionades a nivell nacional per a prendre part en les diferents activitats que es programen. És per
això que s'ha cregut oportú el presupuestarla de nou per 2015..

Objetius


Seguir potenciant la pràctica d'aquest esport entre els nostres federats.



Millorar el nivell tècnic dels esportistes ja inclosos en l'alta competició i seguir treballant amb
aquells que encara no ho están

Metodología d’Actuació i Seguimient de Resultats

Es desenvoluparà a cada Subactivitat que es pressupost.

Subactivitats

Subactivitat 1 - CAMPEONAT DE CATALUNYA DE MUNTANYA

Introducció
Amb l’objectiu de fomentar la participación d’aquest esport i reforçar la pràctica que es va realizar a
Catalunya pressupostem la següent subactivitat que ens permetrà realizar la primera selección
d’esportistes que assistiràn posteriorment a les competicions que es programin

Objetivus


Aconseguir la major representativitat possible en totes quantes competicions d'aquest esport
es programin.

Metodología


Data de la celebració: Octubre de 2015



Lloc de la Celebració: Parc de Collserola



Participants: 35.

Recursos

Recursos materials
COMPTE
6550010
6290204
6290204
6290204
6020001

CONCEPTE
Desplaçaments esportistes
Entrenadors
Col.laboradors
Fisioterapeuta
Trofeus
Total subactivitat 1

IMPORT
601,01
120,20
360,60
80,01
194,09
1.355,91

Recursos Humans

Será necesaria la colaboració dels esportistes/guies que acompanyin al recorregut i els tècnics
propis de la competició.

Subactivitat 2 – CARRERES INTEGRADES DE MUNTANYA

Introducció

Es proposa incorporar aquestes carreres integrades amb l'objectiu de promocionar l'activitat de
muntanya. Es tracten d'entrenaments per tal que els atletes puguin pujar de nivell i millorar la seva
condició física.

Objetius


Millorar les condicions físiques dels atletes.



Promocionar l'activitat de muntanya



Integració esportiva i social

Metodología


Data de la celebració: Durant tot l’any 2015



Lloc de la celebració: Barcelona, Girona i Lleida.



Participants: 70.

Recursos

Recursos materials:
COMPTE
6290204
6290204
6550010

CONCEPTE
Entrenadors
CoL.laborador
Desplaçament esportistes
Total subactivitat 2

IMPORT
301,01
125,00
570,79
996,80

Recursos Humans

Serà necessaria la col.laboració dels esportistes/guies que acompanyin al afiliat en el seu
recorregut i els tècnics propis de la competició.
Recursos totals de l’activitat
CONCEPTE

COMPTE

IMPORT

6020001

Compra trofeus

194,09

6290204

Serveis tècnics i de col.laboradors

986,64

6550010

Desplaçaments esportistes
TOTAL DESPESES ACTIVITAT

1.171,80
2.352,71

ACTIVITAT 8 - NATACIÓ
Introducció

Amb la pràctica d'aquesta modalitat esportiva, la FCEC pretén fomentar entre els seus socis
més joves l'esport en si, ja que és una disciplina que es practica a nivell escolar i que és fàcil d'assumir
per una persona cega o deficient visual. A més, en el seu vessant competitiva està donant a aquesta
Federació importants èxits amb els esportistes més joves.

Objetius


Seguir potenciant la millora de la tècnica dels esportistes.



Fomentar la participació en totes quantes competicions sigui possible, dins o fora de Catalunya.

Metodología d’Actuació i Seguiment de resultats

Per a l'any 2015 es pressuposta el Campionat de Catalunya de Natació, tant d'estiu com
d'hivern, on en l'edició anterior ja es va aconseguir un important èxit de participació

Subactivitats
Subactivitat 1 - CAMPEONAT DE CATAlUNYA DE NATACIÓ D’HIVERN

Introducció

Per tal d'oferir als nedadors debutants la possibilitat d'accedir a les primeres competicions es
pressuposta el present campionat que ens permetrà realitzar una prèvia selecció per a l'accés a altres
competicions de més alt nivell. I per als esportistes d'alt rendiment poder fer mínimes puntuables en el
rànquing IPC.

Objetius
• Seguir motivant als esportistes per tal de mantenir una pedrera viva que permeti acudir a
competicions de més alt nivell.

Metodología

Aquest campionat es celebrarà amb les següents condicions:


Dates de la celebració: Març o Abril 2015



Lloc de la celebració: Barcelona



Participantes: 44.

Recursos

COMPTE
6550010
6290204
6290204
6210001
6290702

CONCEPTE
Desplaçaments esportistes
Entrenadors
Guies
Instal.lacions
Allotjament i manuntenció
Total subactivitat 2

IMPORT
132,00
60,01
333,35
600,00
407,46
1.532,82

Recursos humans

Per a la realització d'aquest Campionat serà necessària la presència dels tècnics de la
Federació i la d'aquells propis de la competició per a l'obtenció dels resultats obligatoris.

Subactivitat 2- CAMPIONAT DE CATALUNYA D’ESTIU

Introducció

Per tal d'oferir als nedadors debutants la possibilitat d'accedir a les primeres competicions es
pressuposta el present campionat que ens permetrà realitzar una prèvia selecció per a l'accés a altres
competicions de més alt nivell

Objetius
• Seguir motivant als esportistes per tal de mantenir una pedrera viva que permeti acudir a
competicions de més alt nivel.

Metodología

Aquest Campionat es celebrarà de la següent manera: :


Data de la celebració: Juny o juliol 2015.



Lloc de la celebració: Club Natació Sabadell



Participants: 50.

Recursos

Recursos materials
COMPTE
6550010
6290204
6290204
6210001
6290702

CONCEPTE
Desplaçaments esportistes
Entrenadors
Guies
Instal.lacions
Allotjament i manuntenció
Total subactivitat 2

IMPORT
132,00
60,01
333,35
600,00
407,46
1.532,82

Recursos humans
Per la realització d’aquest Campionat será necessaria la presencia dels tècnics de la Federació
i d’aqueslls propis de la competició per la obtenció dels resultats obligatoris.

Subactivitat 3 - LLIGA DE NATACIÓ

Introducció

Perquè els nedadors puguin tenir un major nombre de competicions per a poder realitzar les
mínimes per assistir a diferents competicions de major categoria es pressuposta l'assistència a 4
jornades de lliga

Objetius
• Millorar el nivell dels esportistes.
• Formar una base competitiva per fer mínimes i accedir a altres competicions

Metodología


Dates de celebració: Durant tot l’any 2015.



Lloc de la celebració: Varies sedes.



Participants: 38

Recursos

Recursos materials
COMPTE
6550010
6290204
6290204

CONCEPTE
Desplaçaments esportistes
Entrenadors
Col.laboradors
Total subactivitat 3

IMPORT
439,99
300,05
100,00
840,04

Recursos Humans
Es necessitarà per l’assistència a aquestes jornades la presencia dels tècnics d’aquest esport.

Subactivitat 4- MEMORIAL ROSSO CONGROS

Introducció

Perquè els nedadors puguin tenir un major nombre de competicions per a poder realitzar les
mínimes per assistir a diferents competicions de major categoria es pressuposta la realització d'aquest

Memorial de natació, en record de la nedadora amb discapacitat Rosso Congros, que organitza
aquesta Federació.

Objetius


Millorar el nivell dels esportistes.



Formar una base competitiva per fer mínimes i accedir a altres competicions



Promocionar la natació a tots nivells però en especial per a les persones amb discapacitat

Metodología


Dates de la celebració: Serà entre maig i juny 2015.



Lloc de la celebració: A determinar



Participants: 25

Recursos

Recursos materials

COMPTE
6210001
6290204
6020001

CONCEPTE
Instal.lacions
Técnics
Trofeus esportius
Total subactivitat

IMPORT
1371,57
60,01
125,00
1556,58

Recursos Humans
Es necessitarà per a l'assistència a aquestes jornades la presència dels tècnics d'aquest
esport.

Recursos totals de l’activitat
CUENTA

CONCEPTO

IMPORTE

6210001

Instal.lacions

2.571,57

6290204

Serveis tècnics i de col.laboradors

1.246,78

6290702

Manuntenció i allotjament

814,92

6020001

Trofeus esportius

125,00

6550010

Desplaçament esportistes

703,99

TOTAL DESPESES ACTIVITAT

5.462,26

ACTIVITAT 9 – PROMOCIÓ
Introducció

Des de la Federació considerem bàsica la preparació prèvia a la participació dels nostres
esportistes en els Campionats de Catalunya I internacionals, i tenir una cantera de nens i joves, per
formar-los i que puguin ser l’alt nivel del futur. Per aquest motiu hem dissenyat una sèrie d'activitats
preparatòries, en què valorant les instal·lacions i entorn de l'àrea geogràfica de Catalunya i la seva
climatologia, creiem que reuneix les condicions ideals per a fomentar la pràctica de les diverses
modalitats esportives en què partcipan nostres esportistes.

Objetius


Fomentar la pràctica esportiva entre menors.

Metodología d’Actuació i seguiment de resultats

Les activitats que es duran a terme a unes instal.lacions adaptades a les necesitats, dels
esportistes i de l’esport a practicar.

Subactivitat

Subactivitat 1- Lliga per Categories d’Atletisme Infantil (Promoció)

Introducció

Per tal de que els menors i adults es preparin al món de l'atletisme es realitzen jornades
d'aquest esport, es pressuposta per al present exercici.

Objetius


Seguir potenciant la pràctica d'aquestes disciplines esportives.

Metodología.


Data de celebració: Gener/Novembre 2015.



Lloc de la celebració: A determinar.



Participants: 30

Recursos

Recursos materials
COMPTE
6210001
6290204
6290204

CONCEPTE
Instal.lacions
Entrenadors
Col.laborador
Total subactivitat 1

IMPORT
852,00
225,00
144,00
1221,00

Recursos humans

Per realitzar aquesta activitat es comptarà amb la participació de personal voluntari de la
Federació i del CRE ONCE Barcelona.

Subactivitat 2 - JORNADES AL CARRER PROMOCIONAL INFANTIL CICLISME

Introducció

Per tal de que els menors i adults es preparin en el món del ciclisme es realitzen
jornades d'aquest esport, es pressuposta per al present exercici.

Objetius


Seguir potenciant la pràctica d'aquestes disciplines esportives.

Metodología.


Data de celebració: Gener/Novembre 2015.



Lloc de la celebració: A determinar.



Participants: 20

Recursos
Recursos materials
COMPTE
6210001
6290204
6290204

CONCEPTE
Instal.lacions
Entrenadors
Col.laborador
Total subactivitat 2

IMPORT
1500,00
252,00
250,32
2002,32

Recursos humans

Per realitzar aquesta activitat es comptarà amb la participació de personal voluntari de la
Federació i del CRE ONCE Barcelona.

Subactivitat 3 – LLIGA PROMOCIONAL DE FÚTBOL SALA

Introducció

Per tal de que els menors i adults es preparin en el món del futbol sala, es realitzen jornades
d'aquest esport, es pressuposta per al present exercici.

Objetius


Seguir potenciant la pràctica d'aquestes disciplines esportives

Metodología.


Data de celebració: Gener/Novembre 2015.



Lloc de celebració: A determinar.



Participants: 15

Recursos

Recursos materials
COMPTE
6210001
6290204
6290204

CONCEPTE
Instal.lacions
Entrenadors
Col.laborador
Total subactivitat 3

IMPORT
952,00
251,00
123,98
1.326,98

Recursos humans

Per realitzar aquesta activitat es comptarà amb la participació de personal voluntari de la
Federació i del CRE ONCE Barcelona.
Subactivitat 4 – CAMPIONAT DE CATALUNYA INFANTIL DE GOALBALL

Introducció

Per tal de que els menors i adults es preparin en el món del goalball es realitzen
jornades d'aquest esport, es pressuposta per al present exercici

Objetius


Seguir potenciant la pràctica d'aquestes disciplines esportives.

Metodología.


Dates de celebració:Gener/Novembre 2015.



Lloc de celebració: DT Catalunya



Participants: 25

Recursos

Recursos materials
COMPTE
6210001
6290204
6290204

CONCEPTE
Instal.lacions
Entrenadors
Col.laborador
Total subactivitat 4

IMPORT
725,00
343.56
343.57
1412,13

Recursos humans

Per realitzar aquesta activitat es comptarà amb la participació de personal voluntari de la
Federació i del CRE ONCE Barcelona.
Subactivitat 5 – CAMPIONAT DE CATALUNYA INFANTIL DE NATACIÓ

Introducció

Per tal de que els menors i adults es preparin en el món de la natació, es realitzen
jornades d'aquest esport, es pressuposta per al present exercici.

Objetius


Seguir potenciant la pràctica d'aquestes disciplines esportives

Metodología.


Dates de celebració: Gener/Novembre 2015.



Lloc de celebració: A determinar.



Participants: 20

Recursos

Recursos materials

COMPTE
6210001
6290204
6290204

CONCEPTE
Instal.lacions
Entrenadors
Col.laborador
Total subactivitat 5

IMPORT
884,23
725,00
125,77
1735,00

Recursos humans

Per realitzar aquesta activitat es comptarà amb la participació de personal voluntari de la
Federació i del CRE ONCE Barcelona
Subactivitat 6 – PROMOCIONAL CAMPIONAT DE CATALUNYA INFANTIL ESQUÍ ALPÍ

Introducció

Per tal de que els menors i adults es preparin al món de l'esquí, es realitzen jornades
d'aquest esport, es pressuposta per al present exercici

Objetius
• Seguir potenciant i iniciant la pràctica d'aquesta disciplina esportiva.
• Donar a conèixer aquest esport entre els menors.
• Facilitar la seva pràctica per a tots ells.

Metodología.


Dates de presentació: Gener/Març 2015.



Lloc de celebració: La Molina



Participants: 15

Recursos

Recursos materials
COMPTE
6550010
6290204

CONCEPTE
Desplaçaments
Entrenadors
Total subactivitat 6

IMPORT
498,00
985,20
1483,20

Recursos humanos

Per realitzar aquesta activitat es comptarà amb la participació de personal voluntari de la
Federació i del CRE ONCE Barcelona.
Recursos totales de l’activitat

COMPTE

CONCEPTE

IMPORT

6210001

Lloguer d’instal.lacions esportives

4.913,23

6290204

Serveis tècnics i de col.laboradors

2.781,76

6290204

Col.laboradors

987,64

6550010

Desplaçaments d’esportistes

498,00

TOTAL DESPESES DE L’ACTIVITAT

9.180,63

ACTIVITAT 10 - VELA
Introducció

Després d'haver realitzat en un principi les activitats promocionals de Vela en anys anteriors i
d'haver aconseguit realitzar durant els últims anys el Campionat de Vela de Catalunya per a cecs i
Deficients Visuals, per a l'exercici econòmic del 2015 es torna a pressupostar el cost que suposarà la
continuïtat d'aquesta activitat a la nostra Federació.

Objetius
• Seguir potenciant l'activitat de la Vela entre els nostres federats.
• Intentar difondre cada dia una mica més aquesta disciplina entre els menors.
• Treballar en la consecució de Guies-Voluntaris per a aquesta disciplina esportiva

Metodología de Actuació i Seguiment de Resultats

La Metodologia a aplicar s'especificarà en cada Subactivitat d'aquest esport

Subactivitats

Subactivitat 1 - CAMPIONAT DE CATALUNYA OPEN DE VELA

Introducció

Amb la Finalitat de Assistir als Campionats d'Espanya es pressuposta paràgraf El Present Any
el Campionat de Catalunya de Vela Que Ens permetrà preparar i select als Esportistes aptes paràgraf
Assistir al Campionat.

Objetius


Seguir potenciant la Pràctica de la Vela A Traves de l'Organització del Campionat de
Catalunya, conjuntament Amb La Federació Catalana d'Esports estafadors Discapacitat Física,
el Club Vela Calella, la Federació Catalana de Vela del Club Nàutic i el Balís

Metodología

Aquest Campionat es Dur a terme amb Arranjament al següent detall:
• Dates de celebració: maig 2015.
• Lloc de celebració: Club Nàutic l'Escala - Club Nàutic el Balís
• Participants: 26

Recursos
Recursos materials per l’activitat:
COMPTE
6550010
6290204
6290702

CONCEPTE
Desplaçament esportistes
Col.laboradors
Allotjament i manuntenció
Total activitat

IMPORT
368,30
205,00
852,00
1425,30

Recursos Humans
Per a la Realització d’aquest Campionat serà necessària la Col·laboració dels jutges de
Competició d'acord amb les Normatives.

ACTIVITAT 11 - VARIS I DESPESES D’INFRAESTRUCTURA
Introducció

Com que la FCECS una entitat de caràcter independent que porta a terme un funcionament
propi i que es comporta a nivell de relació amb les institucions externes com qualsevol altra federació
esportiva, li cal pressupostar i comptar amb tot un seguit de despeses per fer front a les
infraestructures de la mateixa. Així doncs, es pressuposta en aquesta activitat ho corresponent a
aquestes despeses infraestructurals.

Objetius


Seguir mantenint un funcionament normalitzat de la Federació.



Donar una imatge de serietat i estabilitat davant de qualsevol estament extern a les nostres
institucions.

Metodología d’actuació i seguiment de resultats

En tractar-se de despeses infraestructurals, la metodologia a seguir serà la que marquin les
diferents empreses o estaments necessaris per al bon funcionament de la Federació. Com ara: telèfon,
comunicació, impostos, etc.

Recursos
Recursos Materials

COMPTE
6270001
6270010
6550010
6280001

CONCEPTE
Publicitat
Lloguer
Desplaçaments
Suministraments
TOTAL DESPESES

IMPORT
612,26
1.452,00
1.800,00
599,40
4.463.66

Recursos Humans

En recursos humans es pressuposten, segons el detall del punt anterior, un gerent a temps
total que pugui fer-se càrrec de les tasques necessàries per al bon funcionament de la Federació, un
administratiu a temps parcial.

COMPTE
6400000 i
6420000
6290200

CONCEPTE

IMPORT

Nòmines i seguretat social
Processos comptables
Total Despesa

28.190,00
1.509,84
29.699.84

TOTAL DESPESES DE L’ACTIVITAT

34.163.50

ANNEX II: RESUM D’ACTIVITATS, INGRESSOS I DESPESES

QUADRE RESUM PRESSUPOST D’INGRESSOS I DESPESES 2015
FEDERACIÓ CATALANA D’ESPORTS PER CECS

ACTIVITATS
1. ESCACS
2. ATLETISME
3. CURSOS-ARCTECNIFICACIÓ
4 ESQUÍ ALPÍ
5 FÚTBOL-SALA
6 GOALBALL
7 MUNTANYA
10 8 NATACIÓ
9 PROMOCIÓ
10 VELA
11 DESPESES VARIES I
D’INFRAESTRUCTURA
TOTAL

AÑO 2015
1528,19
6321,05

SUBV
C.C.
1.029,57
4.029,67

49805,34 31.590,64
1787,12 1.125,45
9659,68 7.431,79
5971,75 4.146,10
2352,71 1.255,35
5462,26 3.627,54
9180,63
1425,30

LA CAIXA

5.566,91
987,52

498,62
548,24
76,13
2.878,14

ONCE

1.743.14
15.260,43

661,67
630,00

1.597,89
1.825,65
1.097,36
1.834,72

1.491,86

34163,50 17.703,23
127.657,53 78.493,77

AJ.
BCN

5.000,00

2.121.86
437.78
12.738,45

3.721,82

21.840,48

22.323.28

ANNEX III: CONCLUSIÓ
Com s’ha pogut observar per l'exposat fins al moment i sent coneixedors de la trajectòria
seguida per la "Federació Catalana d'Esports per a Cecs i Deficients Visuals", es pot concloure que
aquesta Federació desenvoluparà amb tota normalitat la seva activitat durant l'any 2015, donant
cobertura a aquelles necessitats presentades pels esportistes cecs o deficients visuals de Catalunya i
que li són possibles d'atendre donat el pressupost amb què comptarà i del que es pot deduir que és un
pressupost ajustat a la realitat i que en molts casos, si la Administració Pública o Privada representada
en aquesta ocasió pel Consell Català de l'Esport, l'ONCE, La Caixa i l’Ajuntament de Barcelona, no
subvencionen l'activitat o no ho fan en la mesura que seria necessari segons l'exposat, no podran
realitzar ni accions ni activitats que puguin millorar la realitat esportiva de els nostres esportistes i amb
això optar a aconseguir molts més èxits esportius que els aconseguits fins al moment.

