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FEDERACIÓ D’ESPORTS AERIS DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
 

FDACV 
 
 

ACTA REUNIÓ ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 
DEL 29 DE DECEMBRE DE 2019. 

 

Reunits a València, en el local de la Federació d'Esports Aeris de la Comunitat Valenciana d'ara en avant 
FDACV, comença a les 10.30 h. la reunió de l'Assemblea General de la FDACV, presidida pel seu President 
Luis Manuel Moreno Marinas assistint a la mateixa els següents membres; 
 
Sr. Luis Manuel Moreno Marinas. 
Sr. Juan Jesús Amores Yebenes 
Sr. Rafael Civera Martínez 
Sr. Felipe Arenas Pérez 
Sr. Ferrán Bonet Martí 
Sr. Onofre José Cloquell López 
Sr. Oscar Cosín Ramírez 
Sr. Salvador Ferrer García 
Sr. Nemesio Gomis Daniel 
Sr. Francisco J. Granizo corral 
Sr. José C. Guillen Romo 
Sr. Javier Ríos Marcen 
Sr. Rubén Sorribes Almela 

 
a fi de tractar el següent: 

ORDRE DEL DIA 
 
  1r- Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la reunió anterior.  
  2n- Informe del president.  
  3r - Sinistralitat 2019.  
  4t - Renovació segurs FDACV 2020.  
  5é - Modificació reglamente expedició de llicències.  
  6é - Modificació reglamente i normativa subvencions a Clubs i esportistes 2020.  
  7é - Aprovació quotes i taxes de serveis any 2020.  
  8é - Aprovació preus llicencies 2020.  
  9é - Aprovació Calendari Activitats any 2020.  
10é - Aprovació Pressupost Econòmic any 2020.  
11é - Nomenament membre Comité Disciplina Esportiva.  
12é - Reglamentació Campos Aeromodelisme. 
13é - Precs i preguntes. 
 
PUNT PRIMER. 
LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 
El Sr. Secretari procedeix a la lectura de l'Acta de la reunió de l'Assemblea ordinària de data 2 de febrer de 
2019. No hi ha cap objecció per part dels assistents, sent aprovada per unanimitat. 
 
PUNT SEGON 
INFORME DEL PRESIDENT. 
 
Pren la paraula el Sr. President fent un balanç general de la gestió durant l'any i repassant temes importants 
que s'han resolt.   
El president explica que fa aproximadament dos anys es va posar en contacte amb la FDACV, Daphne Mira, 
manifestant que és propietària d'una parcel·la situada a Benidorm, concretament en Sierra Cortina (Alacant), 
amb la intenció de concretar una reunió amb nosaltres, i conéixer la idoneïtat de la ubicació de la parcel·la 
per a desenvolupar un esport aeri. Per a això van sol·licitar una “DIC”, Declaració d'Interés Comunitari d'un 
Centre d'Oci per a Parapent i Paramotor amb allotjament turístic i ens demanen informació per a aconseguir 
la respectiva homologació de la zona de vol. 
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La FDACV ha realitzat al·legacions a la DIC sol·licitada. Principalment perquè no és possible determinar si la 
zona és segura quant a la pràctica esportiva. A més cal establir una taxa específica, ja que no existeix una 
quota d'adscripció aprovada per a entitats amb ànim de lucre. 
Oscar Cosín, vocal de Vol amb motor i ULM, explica que la DIC se sol·licita en sòl no urbanitzable i els del 
projecte no han realitzat un estudi de realització de l'esport i és la Federació qui l'hauria de fer.  
El president finalment manifesta que cal estudiar bé el tema per a intentar tancar un acord, però aclarint que 
als federats de la FDACV els ha d'eixir rendible utilitzar la zona. En primer lloc haurien de presentar un projecte 
i abonar la taxa. 
Finalitzada aquesta exposició, el President informa que ha assistit a les reunions de la Comissió Delegada de 
de Assemblea General de RFAE, i que una vegada més, va tornar a proposar l'oferta perquè tots els federats 
tinguen la llicència única, però RFAE la va tornar a rebutjar al·legant que no és necessària.   
El president comunica que amb data 6 de Novembre de 2019, es va rebre la resolució de suspensió de 
limitació operativa dins de l'espai aeri controlat del CTR d'Alacant per a la pràctica esportiva de Parapent.  Per 
a aconseguir aquesta resolució s'han hagut de realitzar moltes gestions i aportar molta documentació. La més 
important el protocol d'actuació i les normes per a l'accés a la zona d'obligat compliment.   
Rafael Civera, Vicepresident de la FDACV demana als representants de Santa Pola que es complisquen amb 
les normatives exposades en l'escrit de Aesa rigorosament. 
S'informa als assistents que s'estan realitzant inspeccions per part de la Guàrdia Civil a camps 
d'aeromodelisme, per a cerciorar-se que compleixen amb la legalitat. El president demana als responsables 
d'aeromodelisme presents que el tinguen en compte, perquè es complisquen les normes i es puga volar amb 
seguretat.  Aquestes inspeccions són una manera d'assegurar que tots els camps compleixen amb les 
normatives. 
Ferran Bonet diu que la guàrdia civil no té competència en els camps de vol, i el President li aclareix que és 
una patrulla específica per a això. 
 
 
PUNT TERCER 
SINISTRALITAT 
Es projecta l'informe de sinistralitat de l'any 2019.  El president explica que tenim la sinistralitat separada per 
terra i aire, i al no haver-hi accidents d'aeromodelisme la prima no varia, per tant, en ràtio la modalitat que 
més accidents a registrat és Ala Delta, però en general la que més accidents registra és paracaigudisme.   
Explica que s'han donat casos d'altes de llicències trimestrals que l'endemà de tramitar la llicència han tingut 
un accident. Solen ser esportistes, no alumnes/as d'escola, que no es federen en tot l'any i tramiten la llicència 
per a tirar-se una sola vegada, per la qual cosa proposarà una modificació en les normes de tramitació de 
llicències per a aconseguir regular aquesta situació. 
 
 
PUNT QUART  
RENOVACIÓ SEGURS FDACV 2020 
Es projecta el burofax rebut amb data 2 de desembre de l'Asseguradora Ayax i el President procedeix a lectura 
d'aquest, en el qual comuniquen la renovació de la pòlissa d'accidents esportius, la vigència dels quals finalitza 
el dia 31 de desembre de 2019. Destaca que, tal com es reflecteix en les condicions especials de la pòlissa, 
s'ha aplicat la clàusula acordada “*Long Term Agreement” per la qual es va convindre que la pòlissa fora 
renovada automàticament al seu venciment per dos anys addicionals, en els mateixos termes que la pòlissa 
actual, per la qual cosa romandran els mateixos termes de condicions, import de prima d'assegurat, així com 
la prima mínima aplicable. 
 
 
PUNT CINQUÉ  
MODIFICACIÓ REGLAMENT EXPEDICIÓ DE LLICÈNCIES 
 
Es projecta reglament d'expedició de llicències publicat en la web, i en el qual s'ha modificat el punt 8, referit 
a les llicències trimestrals i semestrals, que diu: “8.- Les llicències trimestrals o semestrals només podran ser 
tramitades per les escoles i seran d'ús exclusiu per a alumnes. Havent d'aportar, juntament amb la sol·licitud, 
còpia del contracte d'alumne degudament emplenat i signat i fotocòpia del DNI o Passaport de l'alumne. 
Aquestes modalitats de llicències deixen de ser vàlides per a esportistes no alumnes, excepte excepcions 
justificades que hauran de ser tractades mitjançant sol·licitud especifica.” 
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En aquest punt el President explica que, s'han donat casos d'esportistes, no alumnes/as d'escoles, que no 
realitzen salts durant tot l'any, estan desentrenats i tramiten llicència trimestral o semestral per a saltar una o 
dues vegades, la qual cosa ocasiona en alguns casos, que en els dies immediats a l'activació de la llicència 
es produïsca algun accident.  per a regular aquesta situació proposa una modificació en les normes de 
tramitació de llicències perquè només puguen tramitar llicències trimestrals i semestrals les escoles per a, ja 
que no es pot negar la tramitació d'aquests tipus de llicències, però si es pot regular que el seu ús siga 
únicament per a alumnes/as d'escoles.  
 
Finalitzada l'exposició s'emporta a votació per part dels membres de l'Assemblea presents la modificació del 
reglament d'expedició de llicències; 
 
EN CONTRA : 0 
ABSTENCIONS: 0 
A FAVOR: TOTS 

 
 En aquest punt el President explica que, s'han donat casos d'esportistes, no alumnes/as d'escoles, que no 
realitzen salts durant tot l'any, estan desentrenats i tramiten llicència trimestral o semestral per a saltar una o 
dues vegades, la qual cosa ocasiona en alguns casos, que en els dies immediats a l'activació de la llicència 
es produïsca algun accident.  per a regular aquesta situació proposa una modificació en les normes de 
tramitació de llicències perquè només puguen tramitar llicències trimestrals i semestrals les escoles per a, ja 
que no es pot negar la tramitació d'aquests tipus de llicències, però si es pot regular que el seu ús siga 
únicament per a alumnes/as d'escoles. 
 
Finalitzada l'exposició s'emporta a votació per part dels membres de l'Assemblea presents la modificació del 
reglament d'expedició de llicències; 
 
EN CONTRA : 0 
ABSTENCIONS: 0 
A FAVOR: TOTS 
 
PUNT SISÉ  
MODIFICACIÓ REGLAMENT I NORMATIVA SUBVENCIONS A CLUBS I ESPORTISTES 2020 
 
Es projecta el reglament i normativa de subvencions a Clubs i esportistes per a l'any 2020, que ha sigut 
modificat perquè tots/as els/les esportistes puguen optar a les subvencions en igualtat de condicions.   
El president informa que durant l'any 2019, s'han tramitat llicències a esportistes d'altres Comunitats 
Autònomes que han sol·licitat les subvencions oferides per la FDACV durant aquest any, per la seua 
participació en esdeveniments celebrats fora de la Comunitat Valenciana, a pesar que no han eixit de la 
Comunitat en la qual resideixen.  Per tant, caldria modificar el requeriment de participació de proves nacionals 
fora del territori de la Comunitat Valenciana, pel requeriment que la participació en aqueixes proves nacionals 
es realitze fora de l'àmbit geogràfic de la província en la qual es troba empadronat el/la esportista. 
 
 El President proposa votar per a l'aprovació en Assemblea d'aquesta modificació, i posteriorment, buscar la 
millor solució per a repartir aquests diners a les vocalies seguint la fórmula de comissions.  
Javier Ríos opina que per a fomentar la promoció aqueixos diners s'hauria de repartir per a l'organització 
d'esdeveniments, i pregunta si no és possible posposar aquesta decisió a una pròxima Assemblea. 
 
El President li contesta que no és possible perquè des de l'1 de gener fins a la data de celebració de la pròxima 
Assemblea, ja hi ha esdeveniments iniciats.  
 
Es sotmet a votació la modificació d'aquest requeriment; 
 
EN CONTRA : 0 
ABSTENCIONS: 0 
A FAVOR: TOTS 
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PUNT SETÉ 
APROVACIÓ QUOTES I TAXES DE SERVEIS. 
 
Es projecten els preus de les quotes i taxes de serveis. S'inclou una quota d'adscripció a la Federació per a 
entitats amb ànim de lucre, fixada en 1.000 euros.  Se sotmet a votació l'aprovació dels preus de quotes i 
taxes de serveis; 
 
EN CONTRA : 0 
ABSTENCIONS: 0 
A FAVOR: TOTS 
 
 
PUNT HUITÉ 
APROVACIÓ PREUS LLICÈNCIES 2020 
 
Es projecten els preus de les llicències per a l'any vinent 2020, que són els mateixos que en 2019.  
S'explica que en els preus de llicències trimestrals i semestrals ja s'especifica que només es 
tramitaran per a alumnes/as d'escola. 
Es sotmet a votació l'aprovació dels preus de llicències 2020; 
 
EN CONTRA : 0 
ABSTENCIONS: 0 
A FAVOR: TOTS 
 
PUNT NOVÉ  
APROVACIÓ CALENDARI ACTIVITATS ANY 2020 
 
Es projecta el calendari d'activitats per a l'any 2020, en el qual s'han inclòs tots els esdeveniments sol·licitats 
amb anterioritat a la celebració d'aquesta Assemblea. 
 
Es sotmet a votació l'aprovació del calendari d'activitats per a l'any 2020; 
 
EN CONTRA : 0 
ABSTENCIONS: 0 
A FAVOR: TOTS 
 
PUNT DESÉ 
APROVACIÓ PRESSUPOST ECONÒMIC ANY 2020 
 
Es projecta el pressupost i el President l'explica fil per randa.   
Finalitzada l'exposició demana la paraula Javier Ríos que manifesta que li sembla cara la gestoria. Referent 
a això el President li explica que la gestoria ara com ara és necessària perquè realitzen labors de gestió molt 
importants per a la Federació, com la justificació dels comptes, gestió de tramitació per a pagaments 
d'impostos, tramitació de nòmines, etc. Estan especialitzats en federacions i mantenen contacte amb la 
Direcció General d'Esport per a estar al corrent de qualsevol tema que afecte la gestió de les federacions. 
 
Javier Ríos s'interessa per les despeses de competicions i esdeveniments. El President li explica que 
s'estableixen 3.000 euros per a esdeveniments especials, dels quals, cadascun dels esdeveniments que 
siguen seleccionats percebrien 500 euros. Els criteris de selecció els marca l'Assemblea, si s'estableix que es 
repartisca entre tres esdeveniments es repartiria entre 3 esdeveniments, però si hi haguera quatre sol·licituds, 
aqueix quart esdeveniment es quedaria sense subvenció. 
 
No obstant això, es poden estudiar altres propostes per a repartir aquests diners, per exemple, repartir els 
3.000 euros entre tres esdeveniments especials o suprimir la subvenció d'esportistes i assignar-la als 
esdeveniments, o fins i tot pujar la quota per a augmentar la subvenció a esdeveniments especials, però ja 
s'haurien d'aplicar l'any que ve. 
 
Es sotmet a votació l'aprovació del pressupost econòmic per a l'any 2020; 
 
EN CONTRA : 0 
ABSTENCIONS: 0 
A FAVOR: TOTS 
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PUNT ONZÉ 
NOMENAMENT MEMBRE COMITÉ DISCIPLINA ESPORTIVA 
 
Se sotmet a votació el nomenament de Francisco Javier Murcia Cordova com a membre del Comité de 
Disciplina Esportiva. 
 
EN CONTRA : 0 
ABSTENCIONS: 0 
A FAVOR: TOTS 
 
PUNT DOTZÉ 
REGLAMENTACIÓ CAMPOS AEROMODELISMO 
 
El President passa la paraula al vocal d'aeromodelisme Rubén Sorribes perquè explique aquest punt.  
El vocal explica que Aesa està sol·licitant informació dels camps d'aeromodelisme, i d'altra banda s'estan 
realitzant visites per part de la “Patrulla Pegaso” de la Guàrdia Civil per a cerciorar-se que tenen tota la 
documentació en regla i compleixen amb les normatives. 
 
La majoria de Clubs d'aeromodelisme adscrits a la *FDACV, tenen l'homologació des de fa molts anys, per la 
qual cosa és indispensable que aqueixos camps s'homologuen, i des d'aqueixa data, s'ha de mantindre una 
continuïtat en l'homologació.  Per això, es va aprovar en Junta Directiva que es realitzaria una batuda durant 
l'any 2020 per a homologar tots els camps i amb posterioritat, tots els camps han de ser homologats cada dos 
anys. Es comunica que això es reflectirà en un reglament d'homologació de camps, i/o serà inclòs en l'apartat 
d'homologació de camps de reglament d'aeromodelisme. 
El President afig que cada dos anys l'homologador anirà a un camp per a revisar que tot es complisca amb la 
legalitat, i si no està tot correcte i l'homologador ha de tornar, el Club haurà de fer-se càrrec de desplaçament. 
 
Es sotmet a votació la ratificació de modificació de reglamentació de camps d'aeromodelisme. 
 
EN CONTRA : 0 
ABSTENCIONS: 0 
A FAVOR: TOTS 
 
PUNTO DECIMOTERCERO 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
Conclosos tots els punts de l'ordre del dia, demana la paraula Ferrán Bonet per a proposar que, la FDACV 
penge informació en la web referent a la tramitació de la gestió interna d'un Club, perquè tots els Clubs 
estiguen al corrent de les gestions i complisquen amb la legalitat.  
El President li contesta que ajudar a tots els Clubs en la seua gestió interna és complicat, i per tant caldria 
contractar a algú que s'encarregara d'aquesta tasca, per la qual cosa es compromet a presentar en la pròxima 
Assemblea un pressupost del cost que ocasionaria aquest servei.  
Felipe Arenas opina que tots els Clubs han de complir amb la legalitat i assumir les seues funcions, i recomana 
a Ferrán Bonet que contracte el servei d'una gestoria. 
Demana la paraula José Carlos Guillen preguntant si la Federació té competència per a sol·licitar a la 
Conselleria informació sobre els Clubs, i informar de les irregularitats dels Clubs a aquesta.  
El President li contesta que la Federació pot transmetre a Conselleria qualsevol irregularitat que conega d'un 
Club. 

No havent-hi més temes que tractar, s'alça la sessió, a les 13.00 h., del dia abans indicat. 

 

 

 
El Secretari                                                                            Vis i plau del President 
Juan Jesús Amores Yebenes                                                Luis Manuel Moreno Marinas  
 


