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Com a servei essencial, l’esport incideix directament en la millora de la salut, en l’educació 
i la formació, en la inclusió social de col·lectius desfavorits, en la lluita per la integració 
social i la igualtat d’oportunitats, així com contra el racisme, la violència i el dopatge. 
Un sector que representa el un 2,1% del PIB català, ocupa més de 80 mil treballadors i 
treballadores, i compta amb més de 40 mil voluntaris però que acumula retallades de 
més del 70% en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya des de fa 10 anys.

La transversalitat i eficàcia de l’impacte de l’esport en la societat evidencien la necessitat 
de donar-li la rellevància que el Govern de la Generalitat fa dècades que li nega. Per 
aquest motiu, disposar d’una Conselleria d’Esports, amb l’1% dels pressupostos, impulsar 
conjuntament amb el sector la nova Llei de l’Esport basada en la ILP en tramitació 
actual al Parlament de Catalunya i el reconeixement de l’esport com a servei essencial 
esdevenen una prioritat ineludible.  

Però la pandèmia, aquest any, ho ha empitjorat tot, també l’esport. L’impacte del 
coronavirus en el sector esportiu ha estat demolidor. S’han perdut ingressos i llocs 
de treball, entre moltes altres afectacions. Durant el confinament, set de cada 10 
treballadors s’han vist afectats per un ERTO; i en el seu conjunt, el sector deixarà d’aportar 
gairebé 1.000 milions d’euros directes al VAB català (921: 303 non profit, 618 profit). A 
més, tres de cada 10 treballadors perdran la feina. 

Unes dades que evidencien el perill d’extinció d’un sector i la necessitat d’implantar 
mesures transversals que el modernitzin i en garanteixin la supervivència després 
d’aquesta crisi. 

Context
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Jurídic: Reconèixer l’esport com a servei essencial. 

L’esport incideix de manera directa en la salut, l’educació i la formació de les persones. 
Durant la pandèmia, s’ha demostrat també que l’esport forma part de la solució en la 
lluita contra el virus perquè l’activitat física afavoreix una major fortalesa física i mental 
contra la malaltia. Demanem tornar als entrenaments i competicions amb normalitat.

Institucional: Disposar d’una Conselleria d’Esports dins l’organigrama de la Generalitat 
de Catalunya.

La transversalitat de l’esport i la rellevància del sector evidencien la necessitat de disposar 
d’una conselleria pròpia per defensar, exigir i dotar el sistema esportiu català amb els 
recursos que necessita. 

Econòmic: Destinar l’1% del pressupost de la Generalitat de Catalunya a polítiques 
esportives.

El pes econòmic del sector i l’infrafinançament a què malauradament està acostumat 
determinen la necessitat d’un finançament just i digne per a l’esport català, en un país 
que és a la cua en polítiques públiques esportives d’Europa.

Legislatiu: Impulsar, conjuntament amb el sector, la nova Llei de l’Esport basada en la 
ILP actualment en tramitació al Parlament de Catalunya. 

La nova llei de l’Esport l’Esport ha de permetre agilitzar les relacions entre l’administració 
pública i el sector, articular una única entitat paraigua representativa de l’esport, garantir 
la pràctica saludable de l’esport i l’activitat física per a tothom, permetre la transició de les 
entitats cap al dret privat i establir un mecanisme de finançament autònom i estable.

Reconeixements
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Propostes per àmbit

MESURES DEL FINANÇAMENT: autònom i estable

1. Activitats del joc
 
Incorporar les federacions esportives d’àmbit autonòmic en el repartiment de la 
recaptació derivada de l’Impost sobre activitats de joc en relació amb les apostes 
mútues esportives.

2.  Rifes, tómboles i apostes

Afectació de la taxa fiscal sobre rifes, tómboles, apostes i combinacions aleatòries per 
destinar-lo a les federacions i els clubs esportius de Catalunya.

3.  Impost aliments ultraprocessats

Creació i afectació d’impost sobre aliments considerats ultraprocessats per destinar-
lo a programes esportius de practicants en edat escolar i universitària de federacions, 
consells i universitats.

4. Crèdit 50% subvencions
 
Atorgar sense tràmit el 50% de l’import corresponent a la subvenció atorgada a les 
federacions esportives durant l’exercici en curs per a liquiditat amb càrrec a bestreta 
de la subvenció de l’exercici següent.

5. Subvenció impacte clubs
 
Destinar 25 milions d’euros per a subvencions a clubs, federacions, consells esportius i 
altres entitats esportives sense afany de lucre per al sosteniment de l‘activitat esportiva 
en general i pal·liar el dèficit derivat de la crisi de la COVID-19.

4

Aquests quatre reconeixements s’articulen en diferents àmbits estratègics d’actuació. 
Es proposa la implantació de mesures transversals que modernitzin i garanteixin la 
supervivència del sector esportiu després d’aquesta crisi. 
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6  Compensació competició oficial cancel·lada 

Flexibilitzar les bases reguladores de la subvenció 2020, eximint de vincular l’activitat a 
subvencionar a un pla d’actuació o pressupost previ, i procurar compensar els danys i 
perjudicis derivats de la pèrdua d’ingressos o de l’augment de despesa per la suspensió 
de la competició oficial de les federacions esportives catalanes..

7. Subvenció Seguretat Social
 
Acordar amb l’estat la contemplació com a despesa elegible per a la justificació de 
subvenció el pagament de les quotes en seguretat social que en el seu cas hagin hagut 
d’efectuar les entitats esportives que han adoptat Expedients de Regulació Temporal 
de l’Ocupació per força major. (àmbit estatal)

8.  Ajornament retorn imports

Ajornar i fraccionar les condicions de retorn de les aportacions reintegrables.

9.  Contracte programa

Articular el contracte programa plurianual com a mecanisme principal de finançament 
amb les entitats col·laboradores de l’administració esportiva.

10. Xec Esportiu
 
Atorgar sense tràmit el 50% de l’import corresponent a la subvenció atorgada a les 
federacions esportives durant l’exercici en curs per a liquiditat amb càrrec a bestreta 
de la subvenció de l’exercici següent.

11. Fons Europeus
 
Garantir l’arribada d’ajudes europees que l’estat espanyol haurà de repartir. Demanem 
500 milions d’euros del fons de rescat europeu per la COVID-19 per accelerar l’adopció 
de la digitalització i la transformació estratègica de tot el sector esportiu que contempli 
les inversions que s’han fet i s’hauran de fer per afrontar nous escenaris futurs.
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MESURES DE LA FISCALITAT: reducció de les càrregues tributàries

12. IVA esportiu superreduït
 
Acordar amb l’estat d’establir el gravamen al tipus superreduït del 4% sobre serveis 
esportius, quan el prestador no siguin federacions esportives o clubs reconeguts com 
de caràcter social, que n’estan exempts (àmbit estatal).

13.  Equipaments IVA 0%

Acordar amb l’estat de suprimir l’IVA en inversions d’equipaments esportius (àmbit 
estatal).

14.  Impost societats

Acordar amb l’estat d’establir l’exempció de presentar l’Impost de Societats per a 
entitats sense afany de lucre amb ingressos que no superin els 100.000 € (àmbit 
estatal).

15. IRPF | Abonaments esportius
 
Acordar amb l’estat d’establir la deducció en l’Impost sobre la Renda de Persones 
Físiques per l’import de les quotes satisfetes per l’abonament a instal·lacions esportives 
públiques o privades (àmbit estatal).

16. Subvenció impacte clubs
 
Acordar amb l’estat d’establir la deducció en l’Impost sobre la Renda de Persones 
Físiques per l’import satisfet per l’obtenció de llicència federativa (àmbit estatal).

17.  Compensació competició oficial cancel·lada 

Acordar amb l’estat d’establir la deducció sobre el tram autonòmic de la quota íntegra 
de l’Impost sobre la Renda de Persones Físiques per a les persones directives d’entitats 
esportives que desenvolupin les seves tasques en règim de voluntariat, durant els 
exercicis en què ostentin aquesta condició (àmbit estatal).
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18. IRPF | Exempció ocupador
 
Acordar amb l’estat d’establir, durant el primer any posterior a l’estat d’emergència, 
l’exempció de l’import que es correspon amb el pagament a compte de l’Impost sobre 
la Renda de Persones físiques que realitza l’ocupador (àmbit estatal).

MESURES DE L’OCUPACIÓ: reconeixement del model d’associacionisme 
esportiu

19. Contracte de formació
 
Implementar el contracte formatiu en l’esport, com a règim específic del Reial decret 
1529/2012 amb reconeixement específic de les formacions federatives.

20.  Pocket money

Acordar amb l’estat d’excloure de l’àmbit de la laboralitat, i de l’obligació d’alta a la 
seguretat social, les prestacions realitzades en l’àmbit esportiu amb caràcter voluntari 
a les quals s’atorgui un rescabalament de despesa no justificada per import màxim de 
450 € mensuals (àmbit estatal).

MESURES DE LA DIGITALITZACIÓ: transformació de la gestió i la competició

21. Signatura Digital
 
Habilitar el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat per a la prestació de serveis 
de certificació digital i l’emissió de signatura electrònica dels càrrecs directius vigents 
de les entitats esportives.

22. Reunions telemàtiques
 
Estendre la previsió del Reial Decret Llei 8/2020 sobre la validesa de les reunions dels 
òrgans de govern i administració de les entitats celebrades de forma telemàtica o 
sense sessió més enllà de la vigència de l’estat d’alarma; amb subjecció a les condicions 
d’acreditació de la identitat dels membres.

23.  eSports 

Reconèixer la pràctica digital de videojocs com a disciplina esportiva de la modalitat 
corresponent a la qual es dedica.
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24. Competició oficial digital
 
Habilitar una línia de subvenció, en cofinançament amb el Departament responsable 
d’innovació, per al desenvolupament de projectes que permetin l’organització de 
competició oficial digital de les federacions.

25. Formació
 
Incorporar en els plans formatius dels ensenyaments esportius de caràcter reglat o 
titulacions pròpies contingut docent en l’ús de noves tecnologies i hàbits saludables 
per al consum digital.

26. Digitalització de la gestió
 
Habilitar una línia de subvenció, en cofinançament amb el Departament responsable 
d’innovació, per al suport en l’adquisició de recursos per al treball telemàtic a les 
entitats.

27.  Formació teletreball 

Habilitar una línia de subvenció, en cofinançament amb el Departament responsable 
d’innovació, per a la formació en habilitats per al treball telemàtic de les persones 
treballadores de les entitats.

28. OTT de l’Esport Català
 
Habilitar una línia d’ajuts per a la digitalització dels equipaments esportius de 
Catalunya que permeti el seguiment en streaming de les proves i competicions que s’hi 
desenvolupin.
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