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Av. dels Països Catalans, 40-48 
08950 Esplugues de Llobregat 
Tel. 93 480 49 00 

INFORME SOBRE LES APORTACIONS REBUDES EN LA CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA 
A L’ELABORACIÓ DE L’AVANTPROJECTE DE DECRET DE 2ª MODIFICACIÓ DEL 
DECRET 58/2010, de 4 de maig, DE LES ENTITATS ESPORTIVES DE CATALUNYA 

1. Antecedents. 

A petició de diverses entitats esportives de Catalunya, l’Administració esportiva de la 

Generalitat va iniciar l’elaboració d’un primer text per modificar el Decret 58/2010, de 4 de 

maig, de les entitats esportives de Catalunya. 

El Consell Català de l’Esport va obrir el passat 25 de gener de 2019 un període de consulta 

pública de l’avantprojecte de Decret, amb la publicació al Portal Participa de la fitxa i la 

Memòria preliminar d’avaluació. 

2. Aportacions rebudes 

Durant el termini de consulta prèvia a la ciutadania s’han rebut  únicament les aportacions del 

COL·LEGI DE PROFESSIONALS DE L’ACTIVITAT FÍSICA I DE L’ESPORT DE CATALUNYA 

(COPLEFC) representant dels professionals d’aquest col·lectiu, i que tenen un pes important 

dins el sector esportiu. 

Es consideren per aquest motiu unes aportacions d’interès. 

Les aportacions s’han plantejat en relació a algunes de les preguntes que s’han proposat en 

la fitxa de la Memòria preliminar d’avaluació per a l’elaboració del projecte de Decret i que 

s’exposen a continuació: 

Primera. En relació a la pregunta:  “considereu que el president d’una entitat esportiva que es 

dedica professionalment a l’entitat, i no es limita estrictament a les funcions de president que 

li atorga la normativa reguladora vigent, té dret a rebre un salari de l’entitat,  el COPLEFC 

considera oportuna la reforma, entén que millorarà la gestió de les entitats esportives que així 

serà més professional i més eficient, i a partir d’aquí la seva aportació se centra en fer 

extensiva la retribució a tots aquells membres de la junta directiva de les entitats que també 

facin palesa una dedicació professional a l’entitat. 
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Segona. En relació a la pregunta: “considereu que el president/a d’una entitat esportiva hauria 

d’estar vinculat a l’entat mitjançant un contracte laboral, o bé mitjançant alguna altra fórmula 

contractual” el COPLEFC estima correcte que s’articuli mitjançant un contracte laboral, però 

també considera que es podria articular mitjançant un contracte mercantil, en el sí d’una 

prestació de serveis entre persones jurídiques. 

Tercera. En relació a la pregunta sobre “els requisits que s’haurien d’establir per aprovar la 

contractació del president” coincideixen amb els proposats a la Memòria preliminar 

d’Avaluació, en els següents termes: 

- Que vagi precedit per l’aprovació de l’assemblea general de l’entitat; 

- Que conclogui amb el mandat del president; 

- Que s’hagi de comunicar a l’Administració esportiva;  

- Que guardi proporció amb la situació econòmica i pressupostària de l’entitat; 

L’aportació del COPLEFC en aquest punt consisteix en afegir que s’hauria d’exigir al president 

el compliment de la Llei 3/2008, de 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport, en el 

supòsit que les seves funcions siguin les que contempla la Llei esmentada. 

3. Valoracions i conclusió 

3.1. Sobre l’extensió de laboralitat a la resta de membres de la junta directiva de les 

entitats esportives. 

Respecte la primera aportació cal considerar que el sector esportiu, qui impulsà aquesta 

Administració a modificar el Decret 58/2010 d’entitats esportives de Catalunya, només va 

presentar la petició de retribuir al president i des d’una figura executiva única, no respecte la 

resta de membres de la junta directiva o extensible a tots o alguns membres d’aquesta. En 

aquest sentit, des d’aquesta Administració esportiva s’entén que al no plantejar-se per part 

dels interessats i principals afectats pel desajust normatiu vigent, no existeix tal necessitat i 

per tant, no cal sobredimensionar una figura que el sector no planteja. 

Per altra banda, essent aquesta una reforma singular al sistema vigent i que regula el govern 

de les entitats esportives sense ànim de lucre, una ampliació excessiva d’aquesta singularitat 

provocaria una alteració en l’esperit de la norma pretesa, així com del model associatiu 
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esportiu de Catalunya. En aquest sentit, és voluntat d’aquesta Administració adequar la 

normativa a l’evolució dels temps i a les necessitats sectorials, però sempre acompanyada 

d’una base indestriable sobre el model associatiu que tant ha caracteritzat el sistema esportiu 

de Catalunya.  

Finalment i com a darrera indicació, també es creu fermament que la possibilitat d’estendre la 

professionalitat de tal figura professional executiva a qualsevol membre d’una Junta Directiva, 

no seria una mesura òptima ni efectiva respecte la pretensió de la modificació, doncs la 

desvirtuaria per complert ja que la voluntarietat, que tant caracteritza participar en òrgans de 

decisió de les Entitats Esportives, es convertiria en una pretensió professional de les persones 

interessades,  la qual distanciaria els elements essencials que marquen el voluntarisme de les 

entitats esportives sense ànim de lucre.    

3.2. Sobre la contractació mercantil  

Respecte la segona aportació en la que el COPLEFC considera que la vinculació es podria 

articular mitjançant un contracte mercantil, aquesta Administració, en primer terme, es remet 

a l’argumentació exposada a la mateixa memòria, ratificant-se íntegrament en el seu 

contingut. 

Per altra banda, i atenent al punt de vista ofert pel mateix Col·legi de Professionals, aquesta 

Administració considera que l’encaix professional d’un President retribuït per certes tasques 

concretes en el sí de la mateixa entitat, comporten i exigeixen un grau d’implicació respecte 

aquesta, superior al de la simple representativitat o el de la mera prestació de serveis de 

caràcter mercantil, i és només amb la laboralitat plantejada a la proposta que aquesta estreta 

vinculació, compromís i lleialtat amb l’entitat s’aconsegueix. 

Així mateix, el Col·legi planteja un sistema de regulació respecte la figura del President, la 

qual obre la possibilitat a la figura mercantil (prestació de serveis) i amb un control de gestió 

ex post, sempre validat i auditat per la mateixa assemblea general, amb posterioritat. En 

aquest sentit, cal indicar que, és voluntat d’aquesta administració marcar com a criteri principal 

de la funció executiva retribuïda del president a través de mecanismes ex ante, que legitimin, 

en primer terme la facultat de desenvolupar les tasques laborals del mateix president a canvi 

d’un salari, i per altra banda, que aquestes s’atenguin en un marc temporal i salarial 
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prèviament acordat pel mateix òrgan suprem de decisió de l’entitat esportiva, és a dir, 

l’assemblea general, qui anualment i en qualsevol moment pot ratificar-ne o no la seva funció.       

Per altra banda, aquesta Administració no obvia ni pot obviar que establir una figura laboral 

fixa, el més semblant a la pròpia dels càrrecs ocupats per administradors o consellers de 

societats del capital, no només desvirtuen l’essència de la modificació normativa pretesa, sinó 

que al mateix temps, no hi té lloc, doncs no es pot oblidar que s’està treballant la modificació 

de les Entitats Esportives, no societats del capital amb naturalesa mercantil ni tampoc es tracta 

de regular figures directives que disposen del que doctrinalment es coneix com a control 

efectiu de la societat o de l’accionariat.  

El plantejament de modificació que es pretén, ha d’assimilar-se al de treballadors per compte 

aliena, encara que membres de la direcció de l’entitat, però mai amb la capacitat d’obtenir el 

control de la mateixa ni de desenvolupar funcions executives prescindint del control que 

exerceix la mateixa junta directiva i, en grau superior, l’assemblea general de l’entitat i els 

seus socis, qui realment assumeixen el control i el poder de decisió d’aquesta. Per aquest 

motiu, l’únic encaix possible és el de la laboralitat dins el règim general. 

Finalment, no es pot passar per alt que una figura contractual de naturalesa mercantil i sota 

una prestació de serveis continus, estables i representatius de l’entitat per part d’una persona 

autònoma/liberal, podria estar encobrint una situació de laboralitat estrictament regulada, o en 

altres paraules convertir aquesta circumstància en un evident frau de llei a la normativa laboral. 

Precisament, per evitar una laboralitat fraudulenta, i al mateix temps garantir una seguretat 

jurídica tant per les entitats esportives com dels presidents que pretenen assumir tal funció, 

aquesta administració considera com a opció més adequada la plantejada. 

3.3. Sobre la submissió a la Llei 3/2008 de 23 d'abril, de l'exercici de les professions de 

l'esport 

Respecte la tercera aportació relativa als requisits per aprovar la contractació del president, el 

Consell Català de l’Esport s’ha de centrar en valorar el suggeriment de considerar com a nou 

requisit el relatiu al compliment de la Llei 3/2008, atès que pel que fa als altres requisits que 

s’exposen en la Memòria, el COPLEFC manifesta la seva conformitat. 
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Així, atesa la Llei 3/2008, de 23 d’abril, la proposta realitzada es considera pertinent perquè 

es confirma la pretensió d’exigir les obligacions inherents a la figura establerta a l’article 6 de 

la mateixa llei, que és precisament el precepte que regula la professió del director esportiu, 

així com al 6 bis que regula l’acreditació de la formació per a l’exercici professional.  

 
 
 
 
 
 
 
El director del Consell Català de l’Esport 
 
 
Esplugues de Llobregat 

 


