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UFEC
ZONA UFEC 
Programació - UFECtv 
El programa Zona UFEC emet avui al canal Esport3 un nou 
programa. S’hi podran veure els següents reportatges: La Final 
Four dels Campionats de Catalunya de Futbol Sala per a sords, 
la Copa Catalana de Promovelocitat de motociclisme i un 
reportatge sobre els 3 catalans al top 100 mundial d’esquaix. 

PESCA 
Els catalans, campions d’Espanya  
David Rojas Bou i Jordi Angles Pascual, amdós del Club de Pesca Mar Sport, s’han proclamat 
campions d’Espanya d’Embarcació Fondejada Duos 2019 en el campionat celebrat a Cadis.  
A la darrera màniga van arribar a la par que un equip de la Federació Andalusa, però 
finalment l’equip català es va proclamar campió per la mínima al haver capturat la peça 
més gran. 

▄  192 jugadores i jugadors van 
participar en la prova organitzada per 
la Federació Catalana de Pitch & Putt. 
El jugador del Pitch & Putt Vallroma-
nes Juan Luís Sánchez va guanyar la 
prova. La Glòria Ruiz va guanyar la ca-
tegoria femenina amb 57 cops, Ber-
tran la categoria Sènior i Sánchez la 
handicap absoluta i la handicap 
sènior.  
Pel que fa a la classificació general 
del Rànquing FCPP, està molt ajusta-

PITCH & PUTT    ► 2A PROVA RÀNQUING FCPP

da entre les primeres posicions de la 
taula. El líder fins el moment es Ama-
dor Rodríguez (Callejeros – Pitch & 
Putt Montseny. Ruiz encapçala la 
classificació femenina. Rodríguez es 
líder de la classificació sènior Scratch. 
La classificació handicap absoluta 
l’encapçala Jordi Alum (Golf Lloret 
P&P). De Luna va primera de la clas-
sificació general handicap femení i 
Juan Ramon Macia líder de la taula 
handicap sènior. 

HÍPICA   ► CAMPIONAT D’ESPANYA DE RAID 2019

MÉS 
ESPORT

BILLAR        
TUSET, CAMPIÓ 
DE CATALUNYA  

El Club Billar Lleida 
ha acollit el 
Campionat de 
Catalunya Divisió 
d’Honor del quadre 
47/2. A la final, 
Tuset, de Molins de 
Rei, demostrava el 
seu gran moment 
de forma, feia una 
setmana que havia 
guanyat l’Open de 
Sants, i es desfeia 
de Garriga, del 
Casal de Cervera, 
per 200 a 107 en 10 
entrades.  

BOWLING 
FERNANDO 
GÓMEZ, CAMPIÓ 
DEL CIRCUIT 
SÈNIOR    

Fernando Gómez 
va ser el vencedor 
de la darrera prova 
del Circuit Sènior 
disputada a 
Bowling El 
Vendrell el passat 
diumenge 19 de 
maig. El circuit 
acabarà amb la 
prova màster que 
la disputaran els 
30 millors a les 
instal•lacions d’Aro 
Bowling a Platja 
d’Aro diumenge  2 
de juny.

presentar i l’impost de societats. 
De fet, les qüestions fiscals són la 
part més complexa i que genera 
més dubtes a les entitats i clubs, 
que han de presentar uns models 
determinats en diferents terminis. 
Fer-ho bé, i a temps, és fonamental 

per complir amb la legislació 
econòmica i evitar problemes en la 
gestió. 
 
EXEMPCIÓ DE L’IVA 
Pel que fa a un dels impostos que 
genera més dubtes, l’IVA, els clubs 
no l’han de pagar quan es tracta de 
quotes de socis o llicències federa-
tives. En canvi, la gestió d’un bar o 
la venda de material esportiu, sí 
que estan subjectes a aquest im-
post. Aquest serà un dels temes 
que s’ampliarà als tallers. També 
s’explicarà, per exemple, com s’ha 
de comunicar amb Hisenda l’im-
post d’activitat econòmica, o qui-
nes entitats esportives estan obli-
gades a presentar l’impost de so-
cietats i quines no. 

L
’Oficina d’Atenció als Clubs de 
la UFEC organitza arreu del 
territori un taller de fiscalitat 

per entitats i clubs esportius amb 
l’objectiu de resoldre dubtes sobre 
les obligacions fiscals que sovint ge-
neren inquietuds. 
En total es faran 4 tallers simul-
tanis a Barcelona, Girona, Lleida i les 
Terres de l’Ebre, el pròxim dijous 6 
de juny; i un cinquè a Tarragona una 
setmana després, el dia 13.  Les ses-
sions aniran a càrrec dels responsa-
bles dels diferents punts d’atenció 
de les oficines de clubs. Et pots ins-
criure a oficinaclubs.cat/formacio. 
Els temes més importants que es 
destacaran són les obligacions fis-
cals, l’impost d’activitat econòmi-
ca, els impostos més freqüents a 

UFEC    ► OFICINA D’ATENCIÓ ALS CLUBS

Nou taller de fiscalitat 
arreu del territori

Juan Luis Sánchez 
guanya a Hcp1

▄  Al llarg del cap de setmana es 
va disputar el Campionat d’Espanya 
de Raid 2019 que es va córrer en l’In-
ternacional Challenge, a Las Cade-
nas (Madrid). 
Pel que fa als resultats, Gil Beren-
guer es va adjudicar l’or al campio-
nat d’absolut, seguit Roger Codina i 
Alex Luque Moral. En els joves ge-

nets, la medalla d’or va ser per a 
Marc Vila Sabata. Jana Oms Quert 
va ser plata i Gerard Casadesus, 
bronze. Per equips, a joves genets, 
el combina català, format per Jana 
Oms, Laura Fernández Piñan, 
Emma Sole Macià, Bruna Pujols 
Aumatell i Raque Costa, es va adju-
dicar l’or. 

Gil Berenguer i Marc Vila, 
campions d’Espanya Barcelona, 

Girona, Lleida i 
les Terres de 
l’Ebre, el próxim 
dijous 6 de juny. 
Tarragona una 
setmana després, 
el dia 13 de juny
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