
VILA-SECA, 2014 

FESTES DE SANT ANTONI 

CURSES DE CAVALLS PURA SANG ANGLÈS 

DIUMENGE DIA 19 DE GENER DEL 2014 A LES 12:30 HORES A VILA-SECA 
 
Circuit Hípic de la Torre d'en Dolça, situat al Raval de la Mar, s/n de Vila-seca.  
 
Les coordenades UTM del Parc de la Torre d’en Dolça (al centre del circuit) 
X = 345681.4870     Y = 4551696.5840 
 
Número de registre per guies de transport: 

ES431710034332 
 

 

1a. CURSA.-  Galop. Per cavalls pura sang anglesos. Dist. 1.700 m.  
     Trofeu: LA CAIXA. Handicap  
 

Per cavalls enters o castrats i eugues p.s.i. de 4 anys en endavant, que no hagi 
guanyat 10.000 € en primers llocs des de 01.01.2013. 
 
Les descàrregues de tots els joqueis, s’adaptaran a l’establert en el vigent Codi 
de Carreras de la S.F.C.C.E. 

 
Tots els joqueis participants, hauran d’estar en possessió de la llicència expedida 
pels comissaris de la S.F.C.C.E. No serà vàlida solament la Llicència Federativa. 
 
La inscripció, es pot efectuar per tel. 977309300; fax 977309301. Atenció Sr. 
Francesc Benach (Ajuntament de Vila-seca); o correu electrònic fbenach@vila-
seca.cat.  

 
La documentació dels cavalls a presentar, serà la Cartilla d’Identificació expedida 
por la S.F.C.C.E. o Organisme Internacional anàleg. 
 
Els cavalls participants hauran d’estar entrenats per un preparador amb llicència 
en vigor. 
 
 

2a. CURSA.-  Per cavalls pura sang anglesos. Dist. 2.500 m. 
 Trofeu: GRAN PREMI AJUNTAMENT DE VILA-SECA 
 

Per cavalls enters o castrats i eugues p.s.i. de 4 anys en endavant, amb valor 
màxim en el Handicap oficial de 116 a la data de publicació de pesos. 
 

- cavalls enters o castrats i eugues de 4 anys: 56 kgs 

- cavalls enters o castrats i eugues de 5 anys en endavant: 58 kgs 

 
Recàrrecs: 1kg por cada 5.000 € guanyats en primers llocs i col·locacions des de 
01.01.2013. 
 
Les eugues descarreguen 1,5 kg., en relació als mascles, tal i com estableix el 
vigent codi de Carreras de S.F.C.C.E. 
 
Les descàrregues de tots els joqueis, s’adaptaran a l’establert en el vigent Codi 
de Carreras de la S.F.C.C.E. 

 
Tots els joqueis participants, hauran d’estar en possessió de la llicència expedida 
pels comissaris de la S.F.C.C.E. No serà vàlida solament la Llicència Federativa. 

 



La inscripció, es pot efectuar per tel. 977309300; fax 977309301. Atenció Sr. 
Francesc Benach (Ajuntament de Vila-seca); o correu electrònic fbenach@vila-
seca.cat.  

 
La documentació de los cavalls a presentar, serà la Cartilla d’Identificació 
expedida por la S.F.C.C.E. u Organisme Internacional anàleg. 

 
Els cavalls participants hauran d’estar entrenats per un preparador amb llicència 
en vigor. 
 

 

3a. CURSA.- GALOP. Per cavalls pura sang anglesos. Dist. 1.700 m.  
     Trofeu: PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE VILA-SECA 
     

Per cavalls enters o castrats i eugues p.s.i. de 4 anys en endavant: PES: 57 kilos 
 
Recàrrecs: 1 kg por cada 4.000€ guanyats en primers llocs i col·locacions des de 
01.01.2013. 
 
Les eugues descarreguen 1,5 kg respecte als mascles, d’acord amb el que 
estableix el vigent còdi de Carreres de S.F.C.C.E 
 
Les descàrregues de tots els joqueis, s’adaptaran a l’establert en el vigent Codi 
de Carreras de la S.F.C.C.E. 

 
Tots els joqueis participants, hauran d’estar en possessió de la llicència expedida 
pels comissaris de la S.F.C.C.E. No serà vàlida solament la Llicència Federativa. 
 
La inscripció, es pot efectuar per tel. 977309300; fax 977309301. Atenció Sr. 
Francesc Benach (Ajuntament de Vila-seca); o correu electrònic fbenach@vila-
seca.cat.  
 
La documentació de los cavalls a presentar, serà la Cartilla d’Identificació 
expedida por la S.F.C.C.E. o Organisme Internacional anàleg. 
 
Els cavalls participants hauran d’estar entrenats per un preparador amb llicència 
en vigor. 
       

Els lliuraments de trofeus es realitzaran un cop finalitzada cada cursa, preguem 

que deleguin una persona per anar a recollir els corresponents trofeus. 

 

TOTS ELS PREMIS ESTAN SUBJECTES A LA RETENCIÓ DE L’IRPF VIGENT. 
  
En el cas de ser una societat anònima o una societat limitada subjecte a l’iva, de la 
quantitat especificada en el premi, s’ha d’afegir l’iva  vigent al moment de presentar la 
factura. 
 
Del total del premi brut se li restarà a l’import del premi l’IRPF vigent, fins i tot a les 

Societats. Art. 58.b y 59.r del Real Decreto 1777/2004, de 30 de juliol, pel que 
s’aprova el Reglament del Impost sobre Societats. 
 
Preguem que aporti el model de factura, amb les dades bàsiques (nom, adreça, nif. ) , 
i únicament quedarà pendent de emplenar-les amb el premi que els hi correspongui. 
 
EL PAGAMENT DELS PREMIS S'EFECTUARÀ MITJANÇANT TRANSFERÈNCIA 
BANCÀRIA. PER AQUEST MOTIU AL MOMENT DE LA INSCRIPCIÓ HAUREU DE 
FACILITAR EL NOM DE L'ENTITAT BANCÀRIA I EL NÚM. DE COMPTE CORRENT 
AMB (20 DÍGITS). 

 



NOTA IMPORTANT 

 

- CURSES DE GALOP I TROTADORS - 

 
1r.- Les curses de cavalls pura sang  (galop) estaran reglamentades i dirigides per un 
jutge de la Societat de Foment de la Cria Cavallar d'Espanya, assistit per comissaris de 
la Federació Hípica Catalana, això comporta el que totes les quadres participants han 
d’estar inscrites a la Societat de Foment de la Cria Cavallar d’Espanya. 
 

El número màxim de participants en aquestes carreres, queda fitxat en DEU, atès 

que la sortida es realitzarà amb calaixos de sortida. 

 
En el cas d’haver estat declarats participants en una carrera un número de cavalls que 
excedeixi d’aquest número, es procedirà segons el que disposa l’Art. 95 del Codi de 
Carreres de la SFCCE que diu:  
 

“En carreres de pes fix de Tipus D y E: 

 

Per sorteig  simple entre els cavalls declarats participants.” 
 
2n.- Els terminis d’inscripcions seran els següents: 
 

- INSCRIPCIONS: 13 GENER; dilluns fins a 13:00 hores 

- PESOS: 14 GENER; dimarts fins a les 13:00 hores  

- FORFAITS: 15 GENER; dimecres  fins a les 10 hores 

- REENGANXAMENTS: 16 GENER; dimecres a fins a les 10:00 hores 

- PARTANTS DEFINITIUS: 16 GENER; dijous a les 12:00 hores 

 

 Ajuntament de Vila-seca, per  telèfon 977 30 93 00  o per fax  977 30 93 01 a 
l'atenció del Sr. Francesc. 

 Sociedad de Fomento de la Cria Caballar de España.(Fax 91 429 14 21) 

 Sociedad de Fomento de San Sebastián. (Fax 943 37 32 40) 
 
 
3r.- Les quadres estaran ubicades al propi circuit, a partir del dia 17 de gener. El preu 
d’estabulació ÉS GRATUÏT. 
 
4r.- Les manteletes per les curses de galop amb el seu número corresponent, seran 
lliurades per la Comissió i s'hauran d'abonar 20€. 
 
5è.- Queda terminantment prohibit aparcar els cotxes al recinte d'estacionament dels 
cavalls. 
 
6è.- Les curses de galop estaran subjectes al control de dòping. 
 

7è.- La Comissió Hípica depenent de la participació, es reserva l'opció de modificar el 
número de les curses a realitzar. 
 

8è.- Tots els joqueis que no compleixin el pes reglamentari, hauran de proveir-se 

ells mateixos dels ploms o pesos corresponents. 
 
9è.- Els joqueis hauran de anar previstos amb l’armilla i casc de protecció, 
reglamentari. 
 



La Comissió Hípica de Vila-seca agraeix la seva col·laboració: 
 
Excel·lentíssim Ajuntament de Vila-seca. 
Patronat Municipal de Turisme de Vila-seca 
Sociedad de Fomento de la Cria Caballar de España 
Sociedad de Fomento San Sebastian, SA 
Propietaris y preparadors. 
 

CURSA: 1a         

TIPUS: Galop Pura sang anglesos 
 

  

Distància: 1.700 m 
   

  

Trofeu: LA CAIXA 
   

  

  
    

  

RELACIÓ DE PREMIS 

  Brut IRFP 21% Net IVA 21% TOTAL + IVA 

1r Classificat 2.500,00 € 525,00 € 1.975,00 € 525,00 € 2.500,00 € 

2n Classificat 1.500,00 € 315,00 € 1.185,00 € 315,00 € 1.500,00 € 

3r Classificat 1.000,00 € 210,00 € 790,00 € 210,00 € 1.000,00 € 

4r Classificat 840,00 € 176,40 € 663,60 € 176,40 € 840,00 € 

5è Classificat 660,00 € 138,60 € 521,40 € 138,60 € 660,00 € 

            

TOTALS 6.500,00 € 1.365,00 € 5.135,00 € 1.365,00 € 6.500,00 € 

CURSA: 2a         

TIPUS: Galop Pura sang anglesos 
 

  

Distància: 2.500 m 
   

  

Trofeu: GRAN PREMI AJUNTAMENT DE VILA-SECA   

  
    

  

RELACIÓ DE PREMIS   

  Brut IRFP 21% Net IVA 21% TOTAL + IVA 

1r Classificat 4.700,00 € 987,00 € 3.713,00 € 987,00 € 4.700,00 € 

2n Classificat 2.500,00 € 525,00 € 1.975,00 € 525,00 € 2.500,00 € 

3r Classificat 1.900,00 € 399,00 € 1.501,00 € 399,00 € 1.900,00 € 

4r Classificat 1.100,00 € 231,00 € 869,00 € 231,00 € 1.100,00 € 

5è Classificat 900,00 € 189,00 € 711,00 € 189,00 € 900,00 € 

            

TOTALS 11.100,00 € 2.331,00 € 8.769,00 € 2.331,00 € 11.100,00 € 

CURSA: 3a         

TIPUS: Galop Pura sang anglesos 
 

  

Distància: 1.700 m 
   

  

Trofeu: PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE VILA-SECA 

  
    

  

RELACIÓ DE PREMIS   

  Brut IRFP 21% Net IVA 21% TOTAL + IVA 

1r Classificat 3.000,00 € 630,00 € 2.370,00 € 630,00 € 3.000,00 € 

2n Classificat 1.700,00 € 357,00 € 1.343,00 € 357,00 € 1.700,00 € 

3r Classificat 1.150,00 € 241,50 € 908,50 € 241,50 € 1.150,00 € 

4r Classificat 900,00 € 189,00 € 711,00 € 189,00 € 900,00 € 

5è Classificat 750,00 € 157,50 € 592,50 € 157,50 € 750,00 € 

            

TOTALS 7.500,00 € 1.575,00 € 5.925,00 € 1.575,00 € 7.500,00 € 

 
     

      S'ha calculat segons l'IRPF i IVA vigent en data d'avui. 


