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La FIA estableix un sistema de rotacions de les proves del mundial de 
ral·lis per donar entrada a nous països organitzadors 

 

El RACC, d’acord amb la FIA, tria la primera rotació del 
Mundial de Ral·lis: el Rally de España surt del calendari 
el 2020 i es garanteix la seva inclusió el 2021 i el 2022 

§ L’edició de 2020 és l’escollida pel RACC per sortir temporalment del 
calendari. Aquesta decisió permet al Club disposar de tot un any per 
negociar una major implicació de les administracions i ampliar el 
nombre de patrocinadors de la prova, així com per consolidar una 
gestió econòmicament més sostenible.  

§ Tal com està previst, aquest any la 55a edició del Rally de España, 
RallyRACC Catalunya-Costa Daurada, tindrà lloc del 24 al 27 
d’octubre. 

 
Barcelona, 27 de setembre de 2019- El RACC ha triat la primera rotació del Mundial 
de Ral·lis, davant la decisió de la FIA (Federació Internacional de l’Automòbil) d’establir 
un calendari amb rotacions que dona entrada a nous països. 
 
D’aquesta manera, el Rally de España, que aquest mes d’octubre celebrarà la seva 
55a edició a la Costa Daurada, no constarà en el calendari del mundial de 2020. El 
RACC, organitzador oficial de la prova des de fa 55 anys (les últimes 29 edicions 
integrada al Campionat del Món), ha signat un acord amb el promotor del WRC que 
garanteix l’organització de la prova puntuable per al mundial el 2021 i 2022. 
 
Per al RACC, en el context de rotacions que s’aplicarà a partir d’ara i que afectaran a 
tots els països organitzadors, garantir la celebració durant dos anys és un fet positiu 
que permet començar ja a treballar a fons amb aquest horitzó. 
 
Aquesta decisió permet al Club disposar de més temps per aconseguir més 
recolzaments institucionals i més patrocinadors per finançar una prova que, donada la 
seva complexitat i exigència, requereix d’un gran esforç econòmic. 
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El RACC gaudeix d’un reconegut prestigi internacional com a organitzador rigorós de les 
quatre proves puntuables per als campionats del món de Fórmula 1, Moto GP, Ral·lis i 
Rallycross, i contribueix així a projectar la imatge i la capacitat organitzativa del nostre país 
per acollir grans esdeveniments a nivell mundial. 

 
El RACC en el món del motor dona suport a joves pilots fomentant les habilitats per competir i 
els valors humans de l’esport, treballant com una veritable acadèmia de pilots i fent-los costat 
en la seva formació i en les seves primeres passes com a professionals. Aquesta tasca, 
constant al llarg dels anys, ha donat a l’entitat i al país grans campions en les diferents 
disciplines i categories. Així, el 2018 el campió del món de MotoGP va ser el pilot RACC Marc 
Márquez, amb sis mundials al seu palmarès. En aquest mateix sentit, a la temporada de 2019 
set dels vuit pilots espanyols que participen al Mundial de MotoGP han sortit del planter del 
RACC. 
 
El RACC és una entitat que ofereix cobertura i serveis d’alta qualitat per atendre les 
necessitats de més de 10 milions de persones a qualsevol lloc del món. És especialista en la 
prestació d’assistència personal, familiar, mecànica, sanitària urgent i a la llar i té la xarxa 
d’autoescoles més gran de l’Estat. Per cobrir les seves necessitats, l’entitat realitza 1.185.000 
assistències a l’any i gestiona 600.000 pòlisses d’assegurances de diferents rams. El RACC 
promou una nova cultura de la mobilitat més segura i respectuosa amb el medi ambient. 

 
 
El RallyRACC Catalunya-Costa Daurada, Rally de España, que aquest any se 
celebra del 24 al 27 d’octubre, va generar el 2018 un impacte econòmic en el territori 
de prop de 50 milions d’euros, va comptar amb més de 192.000 espectadors, un 15% 
arribats de l’estranger, i va transmetre la imatge del país a 93 milions d’espectadors de 
TV de tot el món. Aporta així al nostre territori la màxima visibilitat a nivell mundial i 
contribueix de manera important a generar una gran reputació d’excel·lència 
organitzativa i projecció internacional. 

 
 

 
 
 
 
 
  
 
 


