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El model de governança que ha servit per desenvolupar el 
marc legal i administratiu des de l’any 1980, és evident que 
per molts motius avui està esgotat i superat, d’una banda pels 
propis èxits del model, que ara demanen un rellançament del sector, 
però també per les noves demandes que fa la societat, i els canvis 
que a nivell global s’han succeït en els darrers 37 anys.

En primer terme, l’àmbit de l’esport necessita una simplificació i 
actualització legislativa; reordenar el sector, delimitar amb clare-
dat funcions, i adaptar-se a les noves realitats i demandes socials i 
a l’aparició de nous actors.

Es necessita també introduir l’esport i l’activitat física de forma 
transversal en molts més àmbits de la vida educativa, social, cultural i 
empresarial. Es tracta d’un canvi de paradigma en un context de 
recerca d’un model de societat de més qualitat i més saluda-
ble. Repensar i actualitzar tot allò relacionat amb l’esport i l’activitat 
física implica una major qualitat de vida per a les persones, que 
al final també es tradueix en més qualitat en termes de salut i, per 
tant, menys despesa sanitària.

Un nou model de governança que contempli els múltiples 
beneficis que reporten l’esport i l’activitat física a la persona 
i a la societat demana que es faci un pas més en tot allò que 
impliqui la seva potenciació des d’una perspectiva transversal. 
L’esport transmet valors, educa i esdevé una eina important per 
afavorir la sociabilitat i la cohesió social. Al mateix temps l’es-
port està relacionat també amb la creació de riquesa i llocs de 
treball, l’atracció d’un cert tipus de turisme, l’organització d’esde-
veniments, la indústria de l’oci i de l’entreteniment. Paral·lelament, 
fomentar l’esport a tots els nivells comporta a mitjà i llarg termini 
rèdits en termes d’èxits esportius a nivell professional, que es 
tradueix al final en una major projecció internacional de Catalun-
ya, que retroalimenta molts dels punts anteriors.

És evident que en la mesura que les activitats relacionades amb 
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–
8 mesures transversals
22 d'àmbit

30 mesures

–
5
àmbits

TOTAL
PACTE

–
24 propostes d'acció
88 propostes d'acció

112 propostes d'acció

l’esport afecten de forma transversal a diferents departaments del Govern, 
cal una major coordinació d’aquestes accions, perquè els resultats siguin més 
eficients, amb un ús més racional dels recursos, i segurament això també impli-
carà considerar en un rang més elevat en l’escalafó del Govern la regulació 
de l’esport i l’activitat física.

Ens cal també un nou model de governança per garantir la sostenibilitat 
econòmica de l’actual model, i cercar un marc estable i clar en la col·laboració 
entre el sector públic i el privat.

Cal treballar amb visió estratègica un Pla Nacional de Promoció de l’Activitat 
Física i de l’Esport, que a més d’abordar tots els aspectes anteriors, també 
prioritzi detectar talents, fomentant i acompanyant els nostres esportistes al 
llarg de la seva vida esportiva i la transició a l’etapa postprofessional.

Per tot plegat és el moment de repensar i actualitzar en un nou model de 
governança els nous reptes de l’esport a Catalunya, des d’una perspectiva 
integral i integradora, però també amb voluntat de simplificar processos i es-
devenir una eina útil i al servei del sector, fruit d’un procés previ d’àmplia 
participació.

El document que ara presentem es resumeix amb cinc àmbits, 8 mesures 
de caràcter tranversal amb 24 propostes, 22 mesures relacionades espe-
cíficament  amb els cinc àmbits estratègics (activitat física, coneixement, 
rendiment, economia i governança) amb 88 propostes concretes d’acció.
En total el document de bases per al Pacte Nacional de l’Activitat Física i 
l’Esport de Catalunya proposa, de forma consensuada amb el sector, 30 
mesures amb 112 propostes concretes d’acció per bastir la nova gover-
nança de l’activitat física i l’esport a Catalunya.

Per què un nou model de governança?

Per què un nou model de governança?
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Introducció

Des d’una perspectiva històrica, des de finals del se-
gle XIX i principis del segle XXI amb la fundació dels 
primers clubs esportius fins a l’actualitat, l’esport ca-
talà és una història d’èxit i les xifres així ho constaten: 
3 milions de practicants de l’esport; 18.764 entitats i 
clubs esportius; 73 federacions; més de 630.000 lli-
cències d’esport federat; 450.000 nens i nenes que 
participen en programes d’esport escolar; 40.644 es-
pais esportius i instal·lacions; 10 centres de tecnifi-
cació i alt rendiment esportiu, pioners en la formació 
d’esportistes, i un laboratori de control antidopatge re-
conegut mundialment; 95.000 persones que treballen 
en aquest sector, la majoria en el sector privat, i que 
representa el 2% del PIB i el 3,2% de l’ocupació de 
Catalunya. L’esport participa en l’economia productiva 
i genera ocupació; i ara que es commemora el 25è 
aniversari dels Jocs Olímpics de Barcelona, Catalunya 
s’ha consolidat com un excel·lent referent en l’organit-
zació d’esdeveniments esportius internacionals, amb 
una mitjana de quasi 200 esdeveniments cada any.

El repte que tenim avui com a país és saber reco-
llir l’experiència satisfactòria de les últimes dècades 
i definir els eixos del model d’èxit que volem per als 
propers quinze o vint anys, i per aquest motiu ara 
presentem les bases del que ha de ser la nova Llei 
de l’Activitat Física i l’Esport de Catalunya. L’ac-
tual patrimoni esportiu no és fruit de l’atzar, sinó del 
compromís i el lideratge de gent molt diversa, i ara cal 
saber-ho rellançar per no perdre posicions i millorar.

Des de les administracions públiques hem de seguir 
creant el marc idoni per adaptar-nos als canvis que 
requereix la societat del segle XXI, i en el cas de 
l’esport i l’activitat física cal donar resposta a qüestions 
estratègiques i transversals com les següents.

L’objectiu de la Secretaria General de l’Esport és uni-

Cal convertir l’esport i l’activitat 
física en el quart pilar de l’Estat 
del Benestar. Es tracta d’un autèntic 
canvi de paradigma. A l’exigència de 
seguir sent un país d’èxits espor-
tius, de seguir formant i captant 
talent amb valors sòlids que perme-
tin continuar engrandint el palmarès 
dels nostres esportistes, cal sumar-hi 
també la necessitat de treballar 
perquè l’activitat física es conver-
teixi en un hàbit diari dels nostres 
conciutadans.

Cal reformar, reduir i modernitzar 
normatives que agilitzin la gestió 
de tràmits, amb un marc normatiu 
que s’adapti a les noves demandes 
i enforteixi el sector.

Cal abordar com es financia de forma 
sostenible el sector de l’esport. El model de 
col·laboració público-privada sempre ha es-
tat un tret distintiu de la societat catalana. 
L’entesa entre el sector associatiu, l’Admi-
nistració i el sector privat és imprescindible 
i fructífera.

L’Administració no pot despreocupar-se de fer 
política esportiva per la seva evident relle-
vància, però tampoc ha de pretendre exe-
cutar-la en exclusiva. Només podem establir 
un nou model de la governança a partir del 
model d’èxit que ha guiat el país en tots els 
àmbits: la concertació. I a més, cal establir 
fórmules com el mecenatge i el patrocini, a 
partir d’un marc fiscal que incentivi empreses 
i particulars a finançar iniciatives i projectes 
esportius.

–
SIMPLIFICACIÓ 
DE LA LEGISLACIÓ 
ACTUAL

–
GARANTIR 
L’ESTABILITAT 
DEL SECTOR

–
QUART PILAR 
DE L’ESTAT DEL 
BENESTAR

01

02

03

–
3
milions 
practicants 
de l’esport

–
18.764
clubs 
i entitats
esportives

–
73 
federacions
i entitats 
esportives

–
Més de 
630.000 
llicències
d’esport federat

–
450.000 
nens i nenes
en programes 
d’esport escolar

–
La tendència 
creixent a l’obesitat 
i al Sedentarisme ja 
és el segon factor 
de risc de mort als 
països occidentals, 
i que a Catalunya 
causa més de 3.000 
morts cada any. 

–
L’Organització 
Mundial de la Salut 
(OMS) estipula quela 
despesa sanitària 
anual d’una persona 
sedentària és entre 
150 i 300 euros 
superiors a la d’una 
persona activa.

Introducció Introducció
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Ara és el moment de repensar el model de gover-
nança entorn l’activitat física i l’esport de Catalun-
ya, amb un model inclusiu que posi al dia la legislació 
actual, i que connecti aquest àmbit amb les externali-
tats positives en termes de salut, de valors, de model 
de societat i de motor de l’activitat econòmica. És a 
dir, abordar l’esport i l’activitat física des d’un canvi 
de paradigma, transversal, multidisciplinar, per donar 
una resposta àgil i eficient a les noves generacions 
de catalans. Aquest és l’objectiu d’aquest document, 
aportar des del consens del sector, les bases per un 
Pacte Nacional de l’Activitat Física i de l’Esport, 
pas previ per l’elaboració per part dels grups par-
lamentaris de la nova Llei de l’Activitat Física i de 
l’Esport de Catalunya.

–
40.644 
espais 

esportius
i instal·lacions

–
10 centres
de tecnificació 
i alt rendiment 

esportiu

–
95.000 

persones
trebalaldores 

del sector

–
2% del PIB

i el 3,2%
de l’ocupació 
de Catalunya

–
Universalitzar 
l'esport

–
Millorar la 
societat a través 
de l'esport i 
l'activitat física

versalitzar l’activitat física fins que arribi a la totalitat dels set 
milions i mig de persones que viuen a Catalunya, i al mateix temps 
aprofitar els valors que acompanyen l’esport per avançar en 
un model de societat millor i de més qualitat. L’esport educa, 
l’esport fa salut, i l’esport també pot esdevenir una eina per ajudar 
la cohesió social i la participació ciutadana. En aquest sentit, hi 
ha evidents correlacions positives entre esport, economia i creació 
d’ocupació, i també, esport i projecció internacional de Catalun-
ya. Sens dubte l’esport ens fa millors persones, i amb millors 
persones es fa un país millor i es generen oportunitats en molts 
àmbits.

El punt de partida d’aquest document que ara presentem són les 
conclusions del II Congrés de l’Esport Català, i el procés parti-
cipatiu per al nou model de governança de l’Esport Català que la 
Secretaria General de l’Esport ha portat a terme durant el primer 
semestre de 2017. Ambdós treballs s’han complementat amb l’es-
colta activa de les opinions de la major part dels agents de l’esport 
català i han permès aflorar i cercar el mínim comú de les diverses 
opinions del sistema esportiu català. La voluntat del Govern amb 
tot aquest laboriós i participat procés és arribar a l’establiment del 
Pacte Nacional de l’Activitat Física i l’Esport, el qual pugui ser la 
base per a la redacció d’una nova Llei de l’Activitat Física i l’Es-
port de Catalunya.

Per arribar a aquest pacte vam iniciar un ampli procés participatiu 
amb la voluntat d’escoltar a tothom: des de federacions, clubs, 
consells esportius, associacions, unions, empreses, fins a direc-
tius, esportistes, tècnics, jutges o persones individuals que podien 
aportar la seva opinió i experiència esportiva en aquest procés. La 
voluntat era establir un diàleg amb els diferents agents relacionats 
amb l’activitat física i l’esport d’arreu de Catalunya, que permetés 
recollir propostes, aportacions, suggeriments, iniciatives, idees, que 
poguessin contribuir al disseny del nou model de governança 
de l’esport català. Aquest nou model es plantejava a partir de dos 
objectius prioritaris: d’una banda, construir una societat més saluda-
ble, en què la pràctica de l’activitat física esdevingui un hàbit diari i 
durant tota la vida de les persones, que permeti situar les polítiques 
esportives en la centralitat i la transversalitat d’un model de societat 
millor; i, d’altra banda, esdevenir un país d’èxits esportius amb millors 
resultats a nivell internacional.

Introducció

Introducció Introducció

Introducció
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Objectius

Objectius Objectius

Objectius

Objectius

A partir de la documentació existent, com l’actual Llei de l’esport, les 
conclusions del II Congrés de l’Esport Català o bé el Llibre Blanc de 
l’Esport, així com de la documentació elaborada internament per 
un equip d’especialistes de la SGE arran d’un procés participatiu, 
s’han dissenyat 5 àmbits que recullen i integren tots els contin-
guts que caldrà que contempli la nova Llei de l’Activitat Física i 
l’Esport.

Els 5 àmbits amb els seus subàmbits, són el següents:

–
ÀMBIT DE 
L’ACTIVITAT 
FÍSICA

–
ÀMBIT DEL 
CONEIXEMENT

–
ÀMBIT DEL 
RENDIMENT

–
ÀMBIT DE 
L’ECONOMIA

–
ÀMBIT DE LA 
GOVERNANÇA

01 02 03 04 05

Promoció, prevenció i 
prescripció.

Educació, formació 
i recerca.

Detecció, tecnificació 
i alt nivell.

Empresa, turisme i 
esdeveniments.

Organització, planificació i 
finançament.
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–
ÀMBIT DE 
L’ACTIVITAT 
FÍSICA

01

Promoció, prevenció i 
prescripció.

Objectius Objectius

Que Catalunya arribi a ser una societat 
més activa i saludable, per tots els 
beneficis que això comporta a nive-
ll individual i col·lectiu, esdevé un dels 
objectius prioritaris del nou model 
de governança. Nombroses evidèn-
cies avalen el fet que l’activitat física 
contribueix de manera significativa a 
aquesta millora de la salut i del benes-
tar personal i col·lectiu.

La nova Llei de l’Activitat Física i 
l’Esport haurà de contemplar quines 
actuacions específiques cal fer, i com 
implementar-les, per promocionar  
l’activitat física entre la població al llarg
de tota la vida i reduir el sedentarisme, 
així com per incorporar la prescripció de 
l’exercici dins el nostre sistema sanitari.

Es parteix de la base que l’educació 
en valors i la generació d’hàbits 
saludables a través de l’activitat 
física i l’esport ha de formar part 
imprescindible del procés educatiu 
de les persones, mitjançant l’educa-
ció física. Igualment, l’esport en edat 
escolar ha de ser un complement 
necessari en aquest procés educa-
tiu, que alhora requereix professionals 
amb una formació adient i qualificada 
orientada a l’excel·lència per garantir 
una correcta tasca educativa.Aquest 
procés es vol prolongar més enllà del 
període d’escolarització obligatòria, 
fent-lo extensiu a les etapes en què 
s’ha detectat un major percentatge 
d’abandonament de la pràctica física 
entre la població: l’escolarització 
postobligatòria i els estudis universitaris. 
L’educació i la formació dels professionals 
hauran de constituir dues de les línies 
prioritàries de la nova Llei de l’Activitat 
Física i l’Esport i s’hauran de contemplar 
de forma integral, conjuntament amb la 
recerca entorn de les ciències aplica-
des a l’activitat física i l’esport, atès 
que es considera imprescindible la 
generació de coneixement al voltant 
d’ambdues activitats.

Arribar a obtenir resultats esportius 
d’alt nivell exigeix ser capaços de 
generar un marc de treball idoni al 
voltant de l’esport competitiu, que 
ha de permetre acompanyar i donar 
suport a l’esportista al llarg de tota 
la seva vida esportiva.

La nova Llei de l’Activitat Física i 
l’Esport té l’objectiu d’establir les 
bases per determinar com ha de ser 
aquest procés, des de la iniciació i 
la detecció del talent esportiu fins a 
l’obtenció de resultats d’èxit al més 
alt nivell. En el cas dels esportistes 
professionals i de més alt nivell, de 
manera especial, caldrà buscar ac-
cions complementàries amb un re-
colzament i un acompanyament al 
llarg de tota la seva vida esportiva 
i fins al moment d’abandonament 
d’aquesta i l’inici de la seva vida laboral.

És reconeguda la importància de l’es-
port dins l’activitat econòmica d’un 
país. Les línies de treball dins d’aquest 
àmbit han volgut orientar-se envers com 
ha de ser l’activitat econòmica al voltant de 
l’esport, i de quina manera aquesta acti-
vitat pot contribuir al desenvolupament 
i la promoció de l’esport entre la po-
blació, alhora que generar riquesa per al 
conjunt del país.

La nova Llei de l’Activitat Física i l’Es-
port parteix amb la voluntat de con-
siderar l’activitat turística vinculada a 
l’activitat física i l’esport. 
El continu creixement del turisme arreu del 
món l’ha situat com la primera activitat 
econòmica a nivell mundial. Catalunya 
és una destinació turística amb un gran 
atractiu, tant per la seva ubicació geogrà-
fica com per la seva oferta d’activitats i 
serveis vinculats al turisme actiu, que 
cal fomentar i alhora cuidar i millorar, amb 
criteris de sostenibilitat i cura del medi 
ambient.

La celebració d’esdeveniments esportius, 
de diferent abast, en el nostre territori, 
sempre ha format part important de la 
nostra activitat esportiva, motiu pel qual 
també s’inclou com una de les línies de 
treball d’aquest àmbit, no sols per la seva 
importància esportiva i social sinó 
també pel seu impacte econòmic so-
bre el territori.

–
ÀMBIT DEL 
CONEIXEMENT

02

Educació, formació 
i recerca.

–
ÀMBIT DEL 
RENDIMENT

03

Detecció, tecnificació 
i alt nivell.

–
ÀMBIT DE 
L’ECONOMIA

04

Empresa, turisme i 
esdeveniments.

Objectius Objectius
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La relació entre les estructures go-
vernamentals i la societat ha canviat de 
manera significativa al llarg del segle XX. 
Cada vegada més les estructures de 
govern tenen en compte, a l’hora de 
governar, els altres agents socials. 
Per aquest motiu la governança s’entén 
com l’estructura de relacions entre els 
diferents actors; com definir un con-
junt de responsabilitats, processos 
i decisions per a una determinada 
àrea de responsabilitat.

Des del Govern de la Generalitat de 
Catalunya es parteix de la base que 
cal aprofundir en la col·laboració entre 
els sectors públic i privat, amb l’aportació
per part de cadascun dels recursos 
disponibles per al foment de l’activitat 
física i de l’esport, en benefici del conjunt
de la societat. Per aquest motiu, la 
Llei de l’Activitat Física i l’Esport 
vol definir l’estructura i organització 
del nou Model de Governança de l’Esport 
Català; lògicament, per assolir aquest 
objectiu de forma realista també caldrà 
elaborar una planificació i estudiar els 
mitjans de finançament perquè això 
pugui ser una realitat.

–
ÀMBIT DE LA 
GOVERNANÇA

05

Organització, planificació i 
finançament.

Objectius Objectius

Objectius Objectius
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Metodologia

Amb la voluntat d’assolir el màxim consens i cercar 
el mínim comú denominador que faciliti l’acord, 
es va dissenyar, conjuntament amb el Programa 
d'Innovació i Qualitat Democràtica del Departament 
d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i 
Transparència de la Generalitat de Catalunya, un 
procés participatiu durant els mesos de febrer, març, 
abril, maig i juny de 2017 que va servir per recollir 
l’opinió de tots els actors del món de l’esport, 
ja sigui tant a nivell de gran organització, club, 
associació o empresa com també a nivell particular. 
El procés també va estar obert a la participació de 
tots els treballadors de la SGE, un procés obert 
on tots els actors del sector hi han tingut cabuda, 
a partir de quatre fases.

Col·legi de Llicenciats en Ciències 
de l’Activitat Física i l’Esport 
(COPLEFC), dia 7 febrer.
Lliuren un document de propostes.

Unió de Consell Esportius de 
Catalunya (UCEC), dia 10 de febrer.
Lliuren el document “L’Esport Popular 
a l’Estructura de País”.

Plataforma Proseleccions Esportives 
Catalanes, dia 14 de febrer.
Lliuren un document de propostes.

Departament de Salut, dia 17 de febrer.

Futbol Club Barcelona (FCB), 
dia 9 de març.

Real Club Esportiu Espanyol (RCD 
Espanyol), dia 9 de març.

–
FASE 1
Recollir l’opinió de les grans organitzacions 
(febrer-abril 2017)

Durant aquest període es va recollir l’opinió 
de les grans organitzacions del sector 
de l’esport català. A aquestes entitats 
se’ls va demanar que elaboressin un 
document amb les seves principals in-
quietuds i necessitats i que el lliuressin a 
la SGE.
També es va obrir un diàleg amb alguns 
departaments del Govern, sobretot 
els relacionats amb l’activitat física 
i l’esport. El dia 19 d’abril es va fer 
una compareixença al Parlament per 
exposar aquest procés a tots els grups 
parlamentaris.

Per ordre cronològic, les reunions amb 
les diferents entitats i organitzacions del 
sector han estat les següents: 

Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de 
Barcelona (ICAB), dia 24 de març.

Unió de Federacions Esportives 
Catalanes (UFEC), dia 24 de març.
Lliuren el document “Sistema Esportiu 
Codi de l’Esport Català”.

Associació Catalana de Gestors 
Esportius Públics, Gestiona, 
dies 27 de març, 9 de maig.

Club Joventut de Badalona, 
dia 30 de març.

Grup de Treball Activitat Física 
Inclusiva, dies 19 d’abril i 
30 de maig.

Compareixença al Parlament de 
Catalunya, dia 19 d’abril.

Consell Català Interuniversitari de 
CAFE (CCICAFE), dia 28 d’abril.

Societat Econòmica Barcelonesa 
d’Amics del País (SEBAP), 
dia 9 de maig.

Federació d'Associacions de Gent 
Gran de Catalunya (FATEC), 
dia 10 de maig.

Cluster de les industries de l’Esport 
(INDESCAT), dia 30 de maig.

Associació Catalana de Dirigents de 
l’Esport, dia14 de juny.

Metodologia Metodologia

Metodologia Metodologia
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Dijous 16 de març de 2017 
– Terres de l’Ebre.

· Lloc: Tortosa.
· Adreça: Centre Cívic de Ferreries 
(pl. de Mestre Monclús,1).
· Comarques convocades: 
el Montsià, el baix Ebre, la Ribera 
d’Ebre i la Terra Alta.

Dilluns 20 de març de 2017 
– Alt Pirineu i Aran.

· Lloc: Tremp.
· Adreça: Sala de Plens de 
l’Ajuntament (pl. de la Creu, 1).
· Comarques convocades: 
el Pallars jussà, el Pallars Sobirà,
l’Alta Ribagorça, la Vall d’Aran, 
l’Alt Urgell, i el Solsonès.

Dijous 23 de març de 2017 
– Catalunya Central.

· Lloc: Manresa.
· Adreça: Delegació del Govern 
(c. Palau Firal – Pol. Industrial 
Els Dolors, s/n).
· Comarques convocades: Osona, 
el Bages i el Berguedà.

Dilluns 27 de març de 2017 
– Vallès i Maresme.

· Lloc: Montmeló.
· Adreça: Circuit de Catalunya 
PisBox (Mas la Moreneta)
· Comarques convocades: 
el Vallès Oriental, el Vallès 
Occidental i el Maresme.

–
FASE 2
Taules territorials (març-abril 2017)

En la segona fase es van dur a terme 10 debats territorials per tot el territori; 
les taules territorials van ser les primeres que es van realitzar i es van fer els 
dilluns i dijous dels mesos de març i abril. En cada cas, el debat va durar 2 hores, 
de 18 a 20 hores i el format va ser el següent:

· Després d’una breu benvinguda institucional es feia una ponència 
inicial (d’uns 15 minuts) on els responsables territorials explicaven la diagno-
si inicial dels 5 àmbits i què calia discutir en cada un d’ells.

· A partir d’aquí començava el debat en petits grups entorn de 6-12 perso-
nes (en funció de l’assistència i de l’espai) i els dinamitzadors d’una empresa 
especialista promovien el treball participatiu; i després s’emetia un informe de 
cada un dels grups i un de general. Finalment hi va haver una cloenda on es 
va fer un resum de les idees principals.

Els 10 debats territorials es van produir en els llocs següents:

Dijous 30 de març de 2017 
– El Penedès.

· Lloc: Vilanova i la Geltrú.
· Adreça: Consell Comarcal Garraf. 
Masia d’en Cabanyes. Camí Ral, s/n
· Comarques convocades: 
l’Anoia, el Garraf i l’Alt Penedès.

Dilluns 3 d’abril de 2017 
– L’Hospitalet i El Baix Llobregat.

· Lloc: Esplugues de Llobregat.
· Adreça: Auditori Consell Català 
de l’Esport (c. de Sant Mateu, 37-47)
· Comarques convocades: el Baix 
Llobregat i la ciutat de l’Hospitalet 
de Llobregat.

Metodologia Metodologia
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Dijous 20 d’abril de 2017 
– Pla de Lleida.

· Lloc: Lleida.
· Adreça: Delegació del Govern 
(c. de Lluís Companys, 1).
· Comarques convocades: 
el Segrià, les Garrigues, l’Urgell, el 
Pla d’Urgell, la Noguera i la Segarra.

Dilluns 24 d’abril de 2017 
– Camp de Tarragona.

· Lloc: Tarragona.
· Adreça: Complex educatiu 
de Tarragona (Autovia Salou, 
s/n, La Laboral).
· Comarques convocades: el 
Tarragonès, el Priorat, la Conca 
de Barberà, l’Alt Camp, el Baix 
Camp i el Baix Penedès.

Dilluns 10 abril de 2017 
– Barcelona i Barcelonès Nord.

· Lloc: Sant Adrià de Besòs.
· Adreça: Biblioteca Sant Adrià
(pl. de Guillermo Vidaña, s/n).
· Ciutats convocades: Barcelona, 
Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma 
de Gramenet, i Badalona.

Dimecres 5 d’abril de 2017 
– Girona.

· Lloc: Girona.
· Adreça: Edifici de la Generalitat. 
(pl. de Pompeu Fabra, 1).
· Comarques convocades: el 
Gironès, el Pla de l’Estany, la Selva, 
l’Alt Empordà, el Baix Empordà, la 
Garrotxa, el Ripollès i la Cerdanya.
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–
FASE 3

–
FASE 4

Taules d’àmbit (maig 2017)

Elaboració del Pacte Nacional de l’Activitat Física 
i l’Esport (maig-juny 2017)

En la tercera fase es va organitzar un debat per cada àmbit del document. El for-
mat del debat va ser el mateix que el dels debats territorials amb l’excepció que 
els grups de treball eren tots iguals i tots debatien el mateix. Les taules d’àmbit es 
van fer totes a l’Auditori Rafael Nebot del Consell Català de l’Esport, al carrer de 
Sant Mateu, 37-47, d’Esplugues de Llobregat, els dilluns i dijous de maig a les 18 
hores i varen durar també entorn de les dues hores:

A partir de tot el material recollit en tots els tallers, les taules i les visites, s’ha re-
dactat aquest document de bases per assolir el Pacte Nacional de l’Ac-
tivitat Física i l’Esport, que inclou aquells elements que han estat més con-
sensuats pels diferents participants en el procés participatiu, de forma que és un 
punt de partida per a la redacció definitiva de la nova Llei de l’Activitat Física i 
l’Esport de Catalunya. 

· Dilluns 8 de maig 2017 
– Àmbit del coneixement.

· Dijous 11 de maig 2017 
– Àmbit del rendiment.

· Dilluns 15 de maig 2017
– Àmbit de l’economia.

· Dijous 18 de maig 2017
– Àmbit de la governança.

· Dijous 22 de maig 2017 
– Àmbit de l’activitat física.

Metodologia
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"Punt de 
partida per a 

la redacció 
definitiva de 

la nova llei de 
l’activitat física 

i l’esport de 
Catalunya."

"Punt de 
partida per a 

la redacció 
definitiva de 

la nova llei de 
l’activitat física 

i l’esport de 
Catalunya."
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MESURES DE CARÀCTER 
TRANSVERSAL

MT1.
Consideració de la pràctica d’activitat 
física i l’esport com un dels pilars de 
l’estat del benestar. 

MT2.
Contemplar la creació d’un Pla 
Interdepartamental de l’Activitat 
Física i l’Esport. 

Assumir des del Govern la importància que té la 
pràctica d’activitat física i d’esport de forma ge-
neralitzada entre la població pels beneficis que pro-
porciona a diferents nivells: salut, benestar, riquesa, 
estalvi sanitari, integració social, etc.

Establir línies de col·laboració entre els diferents 
departaments de la Generalitatimplicats i/o que 
poden contribuir al foment de l’activitat física i l’esport 
entre la població: d’Ensenyament; de Salut; de Treball 
Afers Socials i Famílies;  d’Empresa i Coneixement; 
de Governació Administracions Públiques i Habi-
tatge; d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors 
i Transparència, de la Vicepresidència i d’Economia 
i Hisenda. 

MT1.1 

MT2.1 

PROPOSTA CONCRETA D'ACCIÓ

PROPOSTA CONCRETA D'ACCIÓ

Acords

Acords

Acords

Acords

Acords

–
8 mesures de 

caràcter transversal

–
24 propostes

d'acció
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MT3.
Elaboració des de la Secretaria General 
de l’Esport del Pla Estratègic de l’Activitat 
Física i l’Esport, amb caràcter general.

MT4.
Elaboració d’un Pla de Comunicació 
per a la prescripció de l’activitat 
física i l’esport.

Detectar necessitats i problemes arreu de Catalunya mitjançant 
una estructura territorial desenvolupada per aproximar-se a les ne-
cessitats municipals.

Realitzar campanyes d’informació de forma reiterada i presència 
constant als mitjans de comunicació i a les xarxes socials, per a la 
conscienciació i la promoció dels beneficis de l’activitat física per a 
la salut.

Incrementar la visibilitat en els diversos mitjans de comunica-
ció de l’esport femení, així com dels col·lectius amb diversitat fun-
cional i dels esports més minoritaris.

Fomentar l’ús de la llegua catalana mitjançant el Pla de Comuni-
cació, de manera especial en relació a la terminologia i el llenguatge 
propis de l’activitat física i l’esport.

Reforçar i continuar aplicant el Pla Estratègic de l’Esport Escolar 
i el Pla Estratègic de l’Esport Universitari.

Crear una planificació de l’esport competitiu de país, amb la 
implicació de tots els agents esportius, amb objectius a mitjà i llarg 
termini.

Exigir un control mèdic obligatori per a la realització d’activi-
tats esportives d’exigència física elevada, especialment en les 
de caràcter popular.

MT3.1 

MT4.1 

MT4.2 

MT4.3 

MT3.2 

MT3.3 

MT3.4 

PROPOSTES CONCRETES D'ACCIÓ

PROPOSTES CONCRETES D'ACCIÓ

Acords

Acords

Acords Acords

MT5.
Foment del patrocini i mecenatge 
per l’activitat física i l’esport. 

MT6.
Millora de l’oferta existent d’instal·lacions 
esportives arreu del territori, de la planificació, 
execució i gestió d’aquests equipament.

Promoure un marc legal que reguli el patrocini i mecenatge en 
l’activitat física i l’esport.

Actualitzar el PIEC (Pla Director d’Instal·lacions i Equipaments Es-
portius de Catalunya).

Realitzar millores amb relació al manteniment i modernització 
dels equipaments esportius.

Promoure un ús més polivalent dels equipaments esportius.

Garantir una oferta d’instal·lacions esportives que sigui acces-
sible a tots els perfils d’usuaris i diversitats funcionals.

Fomentar els espais que permetin la pràctica esportiva de di-
versos col·lectius alhora, per educar en la diversitat i l’esport in-
clusiu.

Racionalitzar recursos a l’hora de planificar instal·lacions.

Promoure l’accés al patrocini i mecenatge de les pràctiques d’ac-
tivitat física i esport, i de manera especial envers el col·lectiu 
femení, els discapacitats i persones amb diversitat funcional 
així com els esports minoritaris.

MT5.1 

MT6.1 

MT6.2 

MT6.3 

MT6.4 

MT6.5 

MT6.6 

MT5.2 

PROPOSTES CONCRETES D'ACCIÓ

PROPOSTES CONCRETES D'ACCIÓ

Acords

Acords
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MT7.
Foment de les pràctiques esportives en 
entorns naturals, amb criteris de cura i 
sostenibilitat del medi ambient.

MT8.
Promoció del voluntari/ària, com a figura 
de reforç dins dels programes d’activitat 
física i esport. Voluntaris/àries amb 
formació mínima i supervisada.

Considerar el territori i els espais naturals com un 
valor insubstituïble. Preservar el paisatge i fer un ús 
eficient del territori per evitar la seva degradació i pro-
moure la sostenibilitat de les activitats.

Vetllar per la formació mínima del voluntariat es-
portiu, adequada a l’activitat i els col·lectius d’usua-
ris.

Incidir dins la formació del voluntariat esportiu en 
el foment dels hàbits saludables i l’educació en va-
lors associats a la pràctica esportiva.

Crear i fomentar una xarxa de vies urbanes i in-
terurbanes per a promocionar l’activitat física de 
forma autònoma.

Obrir i permetre l’ús de les instal·lacions esportives 
dels centres educatius fora de l’horari escolar, al 
conjunt de la població.

Regular l’accés de la població i de les entitats i 
clubs esportius als espais a l’aire lliure per a l’ac-
tivitat física i la pràctica esportiva, tant urbans com 
rurals.

Elaborar un catàleg per recollir tots els espais es-
portius que hi ha disponibles en una ciutat, poble 
o comarca.

MT7.1 

MT8.1 

MT8.2 

MT6.7 

MT6.8 

MT6.9 

PROPOSTA CONCRETA D'ACCIÓ

PROPOSTES CONCRETES D'ACCIÓ

MT6.10 

Acords

Acords

Acords Acords

Acords
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Propostes per 
àmbits temàtics

Àmbit temàtic 1
Activitat Física: promoció, 

prevenció i prescripció 

Àmbit temàtic 2
 Coneixement: educació, 
 formació i Recerca

Àmbit temàtic 3
 Rendiment: detecció, 
 tecnificació i alt nivell

Àmbit temàtic 4
 Economia: empresa, 

turisme i esdeveniments

Àmbit temàtic 5
 Governança: organització, 
 planificació i finançament

1.
Promoure campanyes per a fomentar l’activitat 
física en totes les etapes de la vida, reforçant 
i intensificant la promoció en aquelles edats 
on s’hagi constatat un menor índex de pràctica 
d’activitat física i esport entre la població.

1.1  Vincular l’activitat física i la pràctica esportiva no només als 
hàbits saludables, sinó també com a espai i temps dedicats a 
l’oci i l’ocupació del temps lliure.

1.2  Potenciar l’aspecte social i de socialització de la pràc-
tica d’activitat física per motivar envers la seva pràctica.

1.3 Fomentar diversitat d’ofertes que satisfacin les necessi-
tats i els interessos dels diferents col·lectius:

Propostes per àmbits temàtics

Propostes per àmbits temàtics

Propostes per àmbits temàtics

Propostes per àmbits temàtics

Àmbit temàtic 1.
Activitat Física: promoció, 
prevenció i prescripció 

PROPOSTES CONCRETES D'ACCIÓ

a) Promoure activitats i esdeveniments esportius dirigits 
a famílies, per afavorir que aquestes realitzin esport de forma 
con junta.
  
b) Promoure l’esport femení, promovent una oferta varia-
da d’activitats i esports adreçats a aquest col·lectiu,espe-
cialment en etapes de formació com l’ESO, el batxillerat i els 
estudis universitaris.

–
22 mesures

–
88 propostes d'acció
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2.
Potenciar el paper de les entitats i associacions 
en la promoció de l’activitat física i l’esport.

PROPOSTES CONCRETES D'ACCIÓ
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Propostes per àmbits temàtics

Propostes per àmbits temàtics
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2.3 Reforçar el paper dels clubs esportius i les federacions 
esportives catalanes en la promoció de la pràctica de l’esport i dels 
seus valors.

2.4 Incentivar des de les associacions la importància de l’acti-
vitat física i la promoció dels hàbits saludables.

2.5 Implicar les associacions de familiars i associacions de 
mares i pares d’alumnes en la promoció de l’activitat física i de 
l’esport. Desenvolupar polítiques de conciliació familiar.

2.6 Promoure la col·laboració entre les regidories d’esports, les 
associacions de mares i pares d’alumnes, els centres edu-
catius i les entitats esportives d’un mateix poble o ciutat, per a la 
promoció de l’activitat física i l’esport.

2.7 Impulsar la creació d’una organització d’àmbit català, 
que representi els actors i agents no governamentals del 
sector esportiu sense ànim de lucre, de caràcter democràtic i 
independent, que contribueixi a la promoció de l’activitat física i de 
l’esport i defensi els interessos de les entitats i associacions espor-
tives sense ànim de lucre.

2.1 Reforçar la centralitat política de l’administració es-
portiva de Catalunya, dotant-la de major rang dins del Govern.

2.2 Reforçar el paper de les associacions i els consells es-
portius en la promoció de la pràctica d’activitat física i dels seus 
valors.

c) Crear una oferta d’activitat física atractiva per als 
adolescents, atès l’elevat índex d’abandonament de la pràcti-
ca d’activitat física i esport en aquesta etapa de la vida.

d) Potenciar significativament la pràctica d’activitat física i 
esport entre els col·lectius amb diversitat funcional, amb 
una orientació clarament inclusiva i de normalització de la 
pràctica.

 e) Estimular la participació de col·lectius vulnerables fa-
cilitant el seu accés a la pràctica d’activitats físiques i espor-
tives. Aprofitar dels valors de l’activitat física com a eina 
d’integració social.

 f) Conscienciar les empreses per generar hàbits saluda-
bles entre els membres de les seves plantilles, de forma que es 
fomenti i integri l'activitat física dins i fora de l'àmbit laboral, 
amb mesures de conciliació.

3.
Plantejar l’esport i l’activitat física des d’una 
òptica educativa i integral de la persona.

3.1 Relacionar la correcta pràctica de l’activitat física i l’esport 
amb la generació d’hàbits de vida saludables, relacionats també 
amb informació sobre nutrició i altres hàbits de vida desitjables 
que acompanyen l’activitat física.

PROPOSTA CONCRETA D'ACCIÓ

 1.4 Organització i promoció d’activitats i esdeveniments es-
portius de proximitat, d’àmbit municipal o comarcal.

1.5 Promoure i donar a conèixer la pràctica d’un major nom-
bre de disciplines i modalitats esportives. En especial, poder 
conèixer i practicar els esports més arrelats a cada territori.

1.6 Treballar per promoure la creació de rutes saludables, tant 
urbanes com rurals.
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4.4 Connectar instal·lacions esportives amb centres sanitaris.

4.5 Generar la “Recepta Esportiva”; és a dir, receptar i prescriure 
l’activitat física i la promoció d’hàbits saludables com a mesura 
preventiva i terapèutica, de tal forma que estigui reglat i formalitzat 
al sistema sanitari.

4.6 Promoure la creació d’equips interdisciplinaris amb la 
presència de metges/esses, infermers/eres, fisioterapeutes i 
llicenciats/ades o graduats/ades en CAFE (Ciències de l’Activitat 
Física i l’Esport), que col·laborin com a agents d’informació en 
el foment i pràctica d’hàbits saludables als Centres d’Atenció 
Primària i als Centres de Serveis Socials.

4.7 Promoure l’activitat física per a gent gran des de l’àmbit 
sanitari, en coordinació amb casals d’avis, entitats i associacions 
per a la gent gran i centres esportius.

4.8 Impulsar projectes de medicina comunitària amb activitats 
de promoció i prevenció a través de la pràctica esportiva (per 
exemple:“Objectiu 10.000 passes diàries per a tothom”).

4.9 Vetllar des de l’Administració pública per evitar l’intrusisme 
professional en l’àmbit de la medicina esportiva i de la prescripció 
d’activitat física, i també entre els professionals qualificats per 
desenvolupar els programes prescrits per part del metge.

Propostes per àmbits temàtics

Propostes per àmbits temàtics

4.
Foment de la pràctica d’activitat física continuada 
dins del sistema sanitari, com a millora de la 
salut de la població i de prevenció de malalties 
fruit del sedentarisme.

4.1 Difondre i posar en valor les recomanacions que l’Organització 
Mundial de la Salut (OMS) proposa, vinculant activitat física 
i salut, per a la millora de les capacitats físiques, capacitats 
funcionals, autonomia i capacitat de moviment.

4.2 Transmetre els beneficis de l’activitat física també entre la 
població sana.

4.3 Incorporar metges especialistes en activitat física i esport al 
sistema sanitari.

PROPOSTES CONCRETES D'ACCIÓ

Propostes per àmbits temàtics
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Coneixement: educació, 
formació i recerca.

5.
Potenciar el concepte d’Escola Activa: 
generació i consolidació d’hàbits saludables 
mitjançant l’activitat física i l’esport al llarg 
de tot el període d’escolarització obligatòria i 
postobligatòria.

5.1 En un entorn “d’Escola Activa”, tant en l’horari lectiu com en 
el no lectiu, i en l’àmbit formal com en el no formal, cal promoure 
la implicació de tota la comunitat educativa i els agents socials en 
la promoció de l’esport i l’activitat física.

5.2 Millorar i diversificar l’oferta d’activitat física i esport es-
colar i universitària i premiar o incentivar la seva pràctica.

5.3 Definir i potenciar els valors que l’activitat física i l’esport 
aporten a les altres matèries formatives, de forma que es vinculi 
l’educació física amb altres àrees del desenvolupament.

5.4 Associar l’exercici físic a un bon hàbit per a la salut de la 
persona i també un hàbit que contribueix positivament en el rendi-
ment acadèmic.

5.5 Incrementar les hores lectives d’educació física a les etapes de 
l’educació primària, secundària obligatòria, postobligatòria i edu-
cació superior, així com també augmentar-les en les escoles d’edu-
cació especial. Promoure l’obligatorietat de l’assignatura d’Edu-
cació Física a segon de batxillerat.

PROPOSTES CONCRETES D'ACCIÓ
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Propostes per àmbits temàtics
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415.6 Treballar per incloure un temps per a la pràctica d’activitat 

física al currículum de tots els graus o titulacions d’educació su-
perior i també en els cicles de formació professional.

5.7 Implicar les famílies en el procés d’adquisició d’hàbits 
saludables mitjançant l’activitat física i l’esport, a partir d’in-
corporar a les famílies en taules ja creades i col·laborant amb les 
AMPA. Crear associacions esportives escolars (AEE) i seccions es-
portives escolars (SEE) en els centres on no n’hi hagin.

5.8 Reforçar i continuar aplicant el Pla Estratègic de l’Esport 
Escolar (PEEE) i el Pla Estratègic de l’Esport Universitari (PEEU); i 
en especial, amb relació a la promoció i foment de l’activitat física en 
horari no lectiu de forma continuada després de l’horari lectiu.

5.9 Consolidar la incorporació de les activitats fisicoesportives al 
projecte educatiu dels centres.

6.
Promoure l’educació en 
valors mitjançant l’activitat 
física i l’esport.

6.1 Desenvolupar plenament el Pla Català de l’esport a l’escola.

6.2 Fomentar la imatge positiva de la competició esportiva, en 
especial en l’etapa de l’educació primària, i amb aquesta finalitat 
cal regular la competició esportiva a les categories inferiors 
per orientar la competició a l’assoliment dels valors educatius i no a 
l’assoliment de resultats.

6.3 Promoure l’educació en els valors de l’associacionisme i el 
voluntariat des de la infància i mitjançant la pràctica esportiva.
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7.1 Promoure activitats físiques i esportives dirigides i dinamitzades 
per professionals qualificats de l’activitat física i l’esport.

7.2  Orientar la formació dels professionals de l’activitat física 
i l’esport en edat escolar envers un perfil eminentment educatiu.

7.3 Potenciar les trobades entre mestres i professors d’edu-
cació física, per posar en comú coneixements i compartir expe-
riències, com a procés de millora contínua.

7.4 Promoure i facilitar el reciclatge i actualització permanent 
dels professionals de l’activitat física i l’esport; en aquest sentit cal 
actualitzar els continguts de la seva formació, per tal que reculli i 
incorpori les noves tendències esportives.

7.
Treballar per assolir la formació d’excel·lència dels 
professionals, tècnics i investigadors de l’activitat 
física i l’esport, adaptant el seu perfil a les seves 
funcions i a les diferents tipologies de pràctica: 
educació, manteniment, rendiment, i lleure.

6.4 Fer més visibles als centres educatius l’activitat física 
i l’esport, així com també el reconeixement i els valors que es 
transmeten en l’assignatura d’educació física.

6.5 Promoure l’activitat física com un àmbit d’integració de 
diferents col·lectius, gèneres i generacions com a àmbit d’edu-
cació i transmissió de valors, a partir de l’elaboració d’estratè-
gies que fomentin la coeducació i la igualtat d’oportunitats.

6.6 Transmetre hàbits saludables i valors a través dels do-
cents d’educació física i dels tècnics esportius, assumint un rol 
més actiu de lideratge en aquest camp.
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8.
Promoure l’increment i la millora de la formació 
de professionals i tècnics especialistes en 
col·lectius amb necessitats especials.

9.
Fomentar la generació de coneixement aplicat 
a l’activitat física i l’esport.

8.1 Incrementar els continguts formatius sobre l’esport i la diversitat 
funcional pensant en les persones amb necessitats especials.

8.2 Garantir el compliment dels currículums formatius esta-
blerts i que tot el professorat en l’àmbit dels col·lectius amb neces-
sitats especials tingui formació específica.

9.1 Incrementar els recursos destinats a la recerca i a la for-
mació d’investigadors en l’àmbit de les ciències aplicades a l’activi-
tat física i l’esport.

9.2 Destinar ajudes a la recerca en l’àmbit de l’esport i la diver-
sitat funcional.

9.3 Augmentar les àrees de recerca a l’INEFC i al CAR. Fomen-
tar la col·laboració d’investigadors d’ambdues entitats.

9.4 Fer més difusió dels estudis i recerques que es porten a ter-
me en l’àmbit de l’activitat física i l’esport. Acostar la recerca a la 
ciutadania.

9.5 Desenvolupar indicadors que permetin la valoració dels ni-
vells de pràctica física i de sedentarisme entre la població, per tal 
de poder millorar les actuacions a desenvolupar.
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Àmbit temàtic 3. Rendiment: detecció, 
tecnificació i alt nivell.

10.
Elaborar un programa de 
detecció de talents.

10.1 Establir un protocol d’actuació clar i unificat en la detec-
ció del talent.

10.2 Incrementar els recursos econòmics i tècnics destinats a 
l’esport base i a la detecció del talent a partir de diversificar les 
vies de detecció i garantir la igualtat d’oportunitats.

10.3 Intentar diversificar les activitats esportives a les pri-
meres edats. Promoció de la pràctica i la competició multiesport 
a l’etapa infantil, evitant l’especialització prematura i fomentant la 
pràctica d’esports minoritaris.

10.4 Iniciar la detecció de talent esportiu en la fase es-
colar, reforçant el paper del professorat d’educació física, amb 
formació i qualificació suficient dels professionals dedicats a la de-
tecció de talent esportiu.

10.5 Promoure els esports minoritaris. Major promoció i difu-
sió de les disciplines esportives minoritàries a través dels mitjans de 
comunicació.
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11.
Elaborar plans de 
tecnificació.

12.
Vetllar per l’esport net i saludable. 
Desenvolupament d’una política 
antidopatge.

11.1  Treballar des de l’Administració de forma transversal amb 
els òrgans implicats en el procés i les polítiques esportives (federa-
cions i clubs).

11.2 Avaluar i fer el seguiment dels programes de tecnificació i 
rendiment vinculats als cicles olímpics.

11.3 Impulsar i facilitar les accions formatives destinades als pro-
fessionals de la tecnificació per a millorar la seva qualificació i les 
seves competències.

11.4 Fomentar els bons resultats acadèmics durant la tecni-
ficació dels esportistes supeditant la seva participació a l’obtenció 
d’uns resultats acadèmics mínims establerts prèviament.

11.5 Implementar la carrera dual de l’esportista intentant evitar 
haver de moure’l del seu territori.

12.1 Crear l’Agència Catalana Antidopatge, que fomenti la cultura 
dels valors en aquest àmbit.

12.2 Consolidar el Laboratori Antidopatge de Catalunya.

12.3 Realitzar campanyes d'informació, difusió i conscienciació 
contra el dopatge, fomentant alhora els hàbits saludables en la pràc-
tica de l'esport.

12.4 Ensenyar les conseqüències del dopatge ja des de les eta-
pes escolars.
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13.
Donar suport als esportistes per a la seva 
formació acadèmica al llarg de la seva 
vida esportiva.

14.
Projectar internacionalment 
l’esport d’alt nivell.

13.1 Crear un itinerari dual en coordinació amb els departaments 
responsables d’ensenyament i d’universitats.

13.2 Establir mesures per afavorir la conciliació de la vida familiar 
i l’activitat esportiva d’alt nivell. 

14.1 Fomentar la presència de l’esport català a nivell internacional.

14.2 Projectar internacionalment l’esport mitjançant l’organització 
d’esdeveniments esportius.
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turisme i esdeveniments.

15.
Generar un sector empresarial 
professionalitzat i de referència.

15.1 Potenciar l’emprenedoria a partir de dinamitzar econòmicament 
el territori mitjançant el foment de petites i mitjanes empreses del 
sector esportiu.

15.2 Fomentar la formació i qualificació a les empreses i entre 
els equips tècnics dedicats a l'activitat física i l'esport.

15.3 Crear un registre de qualitat i la certificació de les empreses 
relacionades amb el turisme esportiu.

15.4 Promoure i potenciar les empreses esportives amb Res-
ponsabilitat Social Corporativa.

15.5 Incentivar la col·laboració entre els diferents agents, i de for-
ma especial, incentivar la col·laboració entre l’esport i altres sec-
tors com el turisme i la salut.
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16.
Crear una imatge de marca que 
identifiqui Catalunya com una destinació 
de turisme esportiu de primer nivell.

17.
Aprofitar els esdeveniments esportius com 
a mitjà per generar riquesa en el territori 
i projectar Catalunya com a destinació 
turística, a nivell nacional i internacional.

16.1 Promoure Catalunya com una marca de destinació tu-
rística esportiva. Aprofitar la projecció que té Catalunya com 
a destí turístic internacional i nacional perquè també esdevingui 
referent en turisme esportiu, aprofitant tots els actius existents en 
l'àmbit de l'activitat física i l'esport.

16.2 Incorporar a la marca de Catalunya com a destinació 
de turisme esportiu la seva xarxa d’entitats i associacions 
esportives per tot el territori, així com el catàleg de serveis que 
ofereixen.

17.1 Avaluar de forma sistemàtica l'impacte econòmic i 
mediambiental dels esdeveniments esportius que es realitzin a 
Catalunya, tant de forma directa com indirecta (sectors que en 
reben l’impacte).

17.2 Establir una normativa unificada i clara en l'àmbit de la 
seguretat dels esdeveniments esportius, així com disposar 
de les eines i recursos necessaris per complir-la i vetllar pel seu 
compliment.
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organització, planificació i finançament.

18.
Revisar i actualitzar el marc 
legal de l’esport a Catalunya.

19.
Garantir una bona governança de les 
polítiques públiques en esport.

18.1 Revisar i actualitzar la Llei de l’Esport de Catalunya, adap-
tant-la a les noves necessitats, requeriments i demanes de la societat 
actual.

18.2 Desenvolupar la nova Llei de l’Esport de Catalunya, mit-
jançant el marc legal que es requereixi.

19.1 Potenciar i millorar la coordinació entre la Secretaria 
General de l’Esport i els diferents departaments de la Generalitat 
de Catalunya per treballar transversalment i eficientment en la promo-
ció i la pràctica de l’activitat física i l’esport. Cal una millor cooperació en 
xarxa entre els diferents departaments de la Generalitat, així com en 
les altres administracions públiques.
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19.2 Definir les funcions i les responsabilitats de les diferents 
administracions amb relació a l’esport i l’activitat física, i les 
seves derivades.

19.3 Potenciar el paper dels ens locals en la promoció de l’ac-
tivitat física i l’esport, de forma que es pugui impulsar la gestió 
mancomunada de serveis relacionats amb la pràctica de l’activi-
tat física i l’esport.

20.
Revisar els protocols de les 
gestions administratives.

21.
Revisar l’ordenació laboral dels professionals 
de l’activitat física i l’esport.

20.1 Elaboració de contractes programa per a les entitats que 
reben subvencions i ajuts de caràcter pluriennal per part de l’Admi-
nistració (de caràcter pluriennal).

20.2 Ampliar la gestió en línia de tràmits vinculats a la sol·li-
citud de subvencions i ajudes des de les entitats esportives amb 
l’Administració pública.

21.1 Revisar i actualitzar la Llei de les Professions de l’Es-
port de Catalunya en sintonia amb el marc legal que se’n derivi.

21.2 Treballar per obtenir una acurada supervisió quant als 
requeriments per l’exercici dels professionals de l’activitat física i 
l’esport i les seves competències.
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21.
Definir un model sòlid de finançament 
per garantir la sostenibilitat del 
sistema esportiu.

21.1 Promoure mesures fiscals orientades a finançar la 
pràctica d’activitat física i esport.

21.2 Replantejar la fiscalitat amb relació a l’activitat 
física i l’esport.

21.3 Dimensionar l’impacte econòmic que genera l’ac-
tivitat esportiva sobre la resta d’activitats, el nombre de 
llocs de treball i la seva contribució al PIB.
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Annex I

Grups parlamentaris

Participants procés participatiu 
en les sessions territorials

Entitats i institucions 
participants per a l’elaboració 
del document de bases 
per al pacte nacional de 
l’activitat física i de l’esport 
de Catalunya

-  Grup Parlamentari Junts pel Sí

-  Grup Parlamentari Partit Socialista 
de Catalunya

-  Grup Parlamentari Catalunya 
Sí Que Es Pot

-  Grup Parlamentari Partit Popular 
de Catalunya

-  Grup Parlamentari Candidatura 
d’Unió Popular

-  Ajuntament d’Alpicat

-  Ajuntament d’Amposta

-  Ajuntament Cassà de la Selva 

-  Ajuntament d'Almenar 

-  Ajuntament de Bordils

-  Ajuntament de Cambrils

-  Ajuntament de Canyelles

-  Ajuntament de la Cellera de Ter

-  Ajuntament de Cornellà

-  Ajuntament de Fontanals de Cerdanya

-  Ajuntament de Granollers

-  Ajuntament de la Bisbal d'Empordà

-  Ajuntament de la Pobla de Segur

-  Ajuntament de Lleida
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-  Ajuntament de Manresa / FCBQ

-  Ajuntament de Mont-Roig

-  Ajuntament de Navarcles

-  Ajuntament de Piera

-  Ajuntament de Puigverd de Lleida

-  Ajuntament de Reus

-  Ajuntament de Ripoll

-  Ajuntament de Salou

-  Ajuntament de Salt

-  Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

-  Ajuntament de Sant Fruitós de Bages

-  Ajuntament de Sant Julià de Ramis

-  Ajuntament de Soses

-  Ajuntament de Torredembarra

-  Ajuntament de Tortosa

-  Ajuntament de Vallirana

-  Ajuntament de Vidreres

-  Ajuntament de Vila-sana

-  Ajuntament  del Montmell

-  Ajuntament  del Vendrell

-  Ajuntament dels Reguers

-  Ajuntament d'Igualada

-  Ajuntament d'Olot

-  Ajuntament de Roquetes

-  Associació De Mano En Mano

-  Associació Equatoriana de Ecuavoley

-  Associació Esport Escolar Institut 
Cristòfol Despuig

-  Associació Esportiva Escolar 
Col·legi M. Immaculada

-  Associació Esportiva Escolar 
IES Flos i Calcat

-  Associació Esportiva Escolar 
Institut Milà i Fontanals

-  Associació Esportiva Pallars

-  Associació Esportiva Sport Actiu

-  Associació Junts en Acció

-  Associació Sant Fruitós d'Esports

-  Atlètic Sant Just Futbol

-  Bàsquet Manresa

-  Bàsquet Puig-reig

-  Boxgym Manresa

-  Centre de Tecnificació de les 
Terres de l'Ebre

-  Centre d'Esports Manresa

-  Centre Esportiu Vacarisses

-  Centre Natació Mataró

-  Club Atlètic Manresa
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-  Club Bàsquet de Morell

-  Club de Cantaires de Tortosa

-  Club de Bàsquet Tremp

-  Club de Ganxets de Reus

-  Club de gimnàstica EGIBA

-  Club de Rem Tortosa

-  Club de Tir Racó d'Homedo

-  Club de Vehicles Antics 
de Cambrils

-  Club de Vela La Ballena Alegre

-  Club d'Escacs Barberà

-  Club Esportiu del Tarragonès

-  Club Esportiu Pepe and Friends

-  Club Excursionista 
Sense Fronteres

-  Club Futbol Soses

-  Club Gimnàstic de Tarragona

-  Club Jesús Catalonia

-  Club Natació Banyoles

-  Club Natació Castellet

-  Club Natació Granollers

-  Club Natació Minorisa

-  Club Natació Reus Ploms

-  Club Nàutic Costa Brava 
& Club Vela Palamós

-  Club Patí Manresa

-  Club Piragüisme Salt Ter

-  Club Tennis Taula Balaguer

-  Club Twirling Tortosa

-  Col·legi Oficial de Llicenciats en
Educació Física i Ciències de l'Activitat 
Física i l'Esport de Catalunya 
(COPLEFC)

-  Plataforma proseleccions Catalanes.

-  Consell Català de l’Esport (CCE)

-  Consell Comarcal de l’Alt Urgell

-  Consell d'esport escolar de Barcelona

-  Consell Esportiu Baix Ebre

-  Consell Esportiu Barcelonès Nord

-  Consell Esportiu de la Noguera

-  Consell Esportiu de la Selva

-  Consell Esportiu de l'Alt Penedès

-  Consell Esportiu de l'Anoia

-  Consell Esportiu de les Garrigues

-  Consell Esportiu de l'Hospitalet

-  Consell Esportiu de Sabadell
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-  Consell Esportiu de Terrassa

-  Consell Esportiu del Bages

-  Consell Esportiu del Baix Camp

-  Consell Esportiu del Baix Empordà

-  Consell Esportiu del Baix Llobregat

-  Consell Esportiu del Garraf

-  Consell Esportiu del Maresme

-  Consell Esportiu del Pallars Jussà

-  Consell Esportiu del Pla de l'Estany

-  Consell Esportiu del Segrià

-  Consell Esportiu del Tarragonès

-  Consell Esportiu del Vallès 
Occidental Sud

-  Consell Esportiu del Vallès 
Occidental Terrassa

-  Consell Esportiu del Vallès Oriental

-  Consell Esportiu del Montsià

-  Consell Esportiu de la Ribera d'Ebre

-  Consell Esportiu de la Terra Alta

-  Cossetans Club de Dards

-  Crossfit lambda

-  Cube fitness Club

-  Delegació d’Ensenyament de les 
Terres de l'Ebre

-  Delegació de les Terres de l'Ebre 
del Banc dels Aliments

-  Delegat Territorial d'Handbol

-  Diputació de Barcelona

-  EMD Bitem

-  Escola del Vent Club Nàutic Betulo

-  Escola Jaume Balmes

-  Escola La Closa

-  Escola Patronat Domènech

-  Escola Pia Granollers

-  Escola Sant Pere i Sant Pau

-  Escola Sant Roc

-  Escola Santa Eugènia

-  Escola Turó de Guiera

-  Espai Esports Tàrrega SL

-  Esport Ciclista Manresa

-  Esport de Tremp

-  EUSES Terres de l'Ebre

-  Facultat de Psicologia, Ciències 
de la l’Educació i de l’Esport 
Blanquerna (URL)

-  Federació Catalana de Bàsquet

-  Federació Catalana de 
Basquetbol (FCBQ)

Annex I

Annex I



–
56

–
57

Annex I

Annex I

-  Federació Catalana de Ciclisme

-  Federació Catalana de Dards

-  Federació Catalana Futbol

-  Federació Catalana de Corbol

-  Federació Catalana de Natació

-  Federació Catalana de Patinatge

-  Federació Catalana de Tennis Taula

-  Federació Catalana de Vela

-  Federació Catalana de Voleibol

-  Federació Catalana d'Esports 
per a Persones amb Discapacitat 
Intel·lectual

-  Fundació Mariano

-  Fundació Vilanova

-  Gerb Bàsquet

-  Gestiona

-  Girona Club Hoquei

-  Grup d'Excursionistes 
i Esportiu Gironí

-  Grup Fundació Ramon Noguera

-  Guipu, S.A.

-  Institut Català de la Salut - 
Terres de l'Ebre

-  Institut Català de les Dones - 
Terres de l'Ebre

-  Institut de Puig-reig

-  Institut de Tecnificació d’Amposta

-  Institut Frederic Mompou de 
Sant Vicenç dels Horts

-  Institut Isaac Albéniz

-  Institut la Mallola d’Esplugues 
de Llobregat

-  Institut Montsant

-  Institut Xaloc

-  Lleida Unió Atlètica

-  Motoclub Manresa

-  Oficina de Clubs

-  Oficina de Clubs - Terres de l'Ebre

-  Patronat Municipal d'Esports 
de Tarragona

-  Patronat Municipal d'Esports 
de Valls

-  Penya Ciclista Baix Ebre

-  Penya Motorista 10 x Hora

-  Piscines Municipals

-  Pla Català Esport a l'Escola

-  Plataforma Pro Seleccions

-  PME Reus

-  Rasos de Peguera, S.A.
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-  Reial Club Nàutic de Tarragona

-  RT. De bàsquet de Lleida

-  Salt Gimnàstic Club

-  Societat de Pescadors Esportius 
de Lleida

-  Societat Esportiva Mercat Nou Magoria

-  SPM Viladecans Qualitat, S.L.

-  Sports&Smiles

-  TortosaSports

-  Unió Catalana de Biketrial

-  Unió Esportiva Llagostera-Costa Brava

-  Vilarasau Cinca

-  Xarxa Santa Tecla Sanitària i Social

-  Ajuntament de Cambrils

-  Ajuntament de Torredembarra

-  ASPCAT

-  Associació Catalana Dirigents 
de l’Esport

-  Associació JODIC

-  Atlètic Futbol Sant Just Desvern

-  Atlètic Sant Just Futbol

-  CCE

-  Centre d’Alt Rendiment (CAR)

-  Centre d’instal·lacions esportives

-  Club Natació Banyoles

-  Club Natació Kallípolis
-  CN Granollers

-  Col·legi Oficial d’Infermeres 
i Infermers de Catalunya

-  Consell de l’Esport Escolar 
de Barcelona

-  Consell Esportiu d’Osona

-  Consell Esportiu de l’Hospitalet

-  COPLEFC 

-  Direcció Catalana d’Atenció 
a la Família

-  Direcció General de Formació 
Professional 

- Escola Jaume Balmes

Participants procés participatiu 
en les sessions d’àmbit
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-  FATEC

-  FCC

-  Federació Catalana 
d’Automobilisme

-  Federació Catalana d’Esgrima

-  Federació Catalana 
d’Esquí Nàutic

-  Federació Catalana de 
Bitlles i Bowling

-  Federació Catalana 
de Ciclisme

-  Federació Catalana de Futbol

-  Federació Catalana 
de Motonàutica

-  Federació Catalana 
de Natació

-  Federació Catalana de Vela

-  Federació d’Associacions
de Gent gran

-  Federació Internacional 
d’Hoquei

-  Fundació Esportsalus

-  Fundació Vilanova

-  Gasol Foundation

-  INDESCAT

-  INEFC

-  Josep Carbonell

-  Penya 100 x hora

-  Perez Iborra – MDP Bailen

-  Professor ECE

-  RCD Espanyol de Barcelona

-  Representant professors 
d’educació Física del 
Baix Llobregat

-  Representant territorial 
de Girona

-  RTM-MKT

-  RTT

-  Ski Time

-  Universitat Pompeu Fabra

-  Wealia

-  Xarxa Santa Tecla Sanitària 
i Social

-  Associació Catalana de Dirigents 
de l’Esport

-  CCICAFE (Consell Català 
Interuniversitari de CAFE)

-  Club Joventut de Badalona

-  COPLEFC 

-  Departament de Salut

-  Federació d'Associacions de Gent 
Gran de Catalunya (FATEC )

-  FC Barcelona

-  Gestiona, Associació Catalana 
de Gestors Esportius Públics

-  Grup de Treball Activitat 
Física Inclusiva 

-  Il·lustre Col·legi de l’Advocacia 
de Barcelona (ICAB)

-  Associació Catalana Clúster de la 
Indústria de l’Esport (INDESCAT )

-  Plataforma Pro Seleccions 
Esportives Catalanes

-  RCD Espanyol

-  Societat Econòmica Barcelonesa 
d’Amics del País (SEBAP )

-  Unió de Consells Esportius de 
Catalunya (UCEC)

-  Unió de Federacions Esportives 
de Catalunya (UFEC)

Participants procés participatiu 
en les reunions sectorials 

Annex I
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Annex I

Annex I
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Annex II

Resum de les mesures 
i els acords

Annex II

Annex II

Mesures de caràcter 
transversal (MT)

MT1.-Consideració de la pràctica d’ac-
tivitat física i d’esport com un dels pilars 
de l’estat del benestar. 

MT2.-Contemplar la creació d’un Pla 
Interdepartamental de l’Activitat Física i 
l’Esport.

MT3.-Elaboració des de la Secretaria 
General de l’Esport del Pla Estratègic de 
l’Activitat Física i l’Esport, amb caràcter 
general.

MT4.-Elaboració d’un Pla de Comuni-
cació per a la prescripció de l’activitat 
física i l’esport.

MT5.-Foment del patrocini i mecenatge 
per a l’activitat física i l’esport.

MT6.-Millora de l’oferta existent d’ins-
tal·lacions esportives arreu del territo-
ri, de la planificació, execució i gestió 
d’aquests equipaments

MT7.-Foment de les pràctiques espor-
tives en entorns naturals, amb criteris 
de cura i sostenibilitat del medi ambient.

MT8.- Promoció del voluntari/ària, com 
a figura de reforç dins dels programes 
d’activitat física i esport. Voluntaris/àries 
amb formació mínima i supervisada.

Annex II
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Propostes per 
àmbits temàtics
Àmbit temàtic 1. Activitat 
Física: promoció, prevenció 
i prescripció 

1  Promoure campanyes per a 
fomentar l’activitat física en totes 
les etapes de la vida, reforçant i 
intensificant la promoció en aquelles 
edats on s’hagi constatat un menor 
índex de pràctica d’activitat física i 
esport entre la població.

2  Potenciar el paper de les entitats i 
associacions en la promoció de l’activitat 
física i l’esport.

3  Plantejar l’esport i l’activitat física 
des d’una òptica educativa i integral 
de la persona.

4  Fomentar la pràctica d’activitat 
física continuada dins del sistema 
sanitari, com a millora de la salut de la 
població i de prevenció de malalties fruit 
del sedentarisme.
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Àmbit temàtic 2. 
Coneixement: educació, 
formació i recerca

1  Potenciar el concepte d’Escola 
Activa: generació i consolidació 
d’hàbits saludables mitjançant 
l’activitat física i l’esport al llarg de tot 
el període d’escolarització obligatòria 
i postobligatòria.

2  Promoure l’educació en valors 
mitjançant l’activitat física i l’esport.

3  Treballar per assolir la formació 
d’excel·lència dels professionals, 
tècnics i investigadors de l’activitat 
física i l’esport, adaptant el seu perfil 
a les seves funcions i a les diferents 
tipologies de pràctica: educació, 
manteniment, rendiment, i lleure.

4  Promoure l’increment i la millora 
de la formació de professionals i 
tècnics especialistes en col·lectius 
amb necessitats especials.

5  Fomentar la generació de 
coneixement aplicat a l’activitat 
física i l’esport.
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Àmbit temàtic 3. 
Rendiment: detecció, 
tecnificació i alt 
nivell 

Àmbit temàtic 4. 
Economia: 
empresa, turisme 
i esdeveniments

1    Elaborar un programa 
de detecció de talents.

2  Elaborar plans de 
tecnificació.

3  Vetllar per l’esport net i 
saludable. Desenvolupament 
d’una política antidopatge.

4  Donar suport als esportistes 
per a la seva formació acadèmica 
al llarg de la seva vida esportiva.

5  Projectar internacionalment 
l’esport d’alt nivell.

6  Generar un sector empresarial 
professionalitzat i de referència.

7  Crear una imatge de marca 
que identifiqui Catalunya com una 
destinació de turisme esportiu de 
primer nivell.

8  Aprofitar els esdeveniments 
esportius com a mitjà per generar 
riquesa en el territori i projectar 
Catalunya com a destinació turística, 
a nivell nacional i internacional.
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Àmbit temàtic 5. 
Governança: organització, 
planificació i finançament

1  Revisar i actualitzar el marc 
legal de l’esport a Catalunya.

2  Garantir una bona governança 
de les polítiques públiques en esport.

3  Revisar els protocols de les 
gestions administratives.

4  Revisar l’ordenació laboral dels 
professionals de l’activitat física i 
l’esport.

5  Definir un model sòlid 
de finançament per garantir la 
sostenibilitat del sistema esportiu.
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