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FEDERACIÓ CATALANA DE RUGBI
President: Sr. Ignasi Planas i Rivas
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Presidenta: Sra. Francina Guardiola i Flix
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ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2021 
9

PROGRAMA ARC

 Comissió d’avaluació:
  Sr. Gerard Esteva i Viladecans
  President de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya

 Comissió tècnica de seguiment:
  Sr. Jordi Sans i Juan
  Director de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya

PLA ESTRATÈGIC DE L’ESPORT UNIVERSITARI DE LA GENERALITAT

  Sr. Gerard Esteva i Viladecans
  President de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya

CONSELL MUNICIPAL DE L’ESPORT DE BARCELONA

  Sr. Gerard Esteva i Viladecans
  President de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya

COMITÈ ORGANITZADOR DEL FÒRUM OLÍMPIC DE L’ESPORT

  Sr. Jordi Sans i Juan
  Director de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya

OBSERVATORI DE L’ESPORT CATALÀ

  Sr. Jordi Sans i Juan
  Director de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya

PREMIS DE CIVISME I ESPORT

  Sr. Jordi Sans i Juan
  Director de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya

PLA ESTRATÈGIC DE L’ESPORT ESCOLAR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

  Sra. Maribel Zamora (Secretària de la UFEC)
  Sr. Joan Villuendas (Vocal de la UFEC)
  Sr. Jordi Sans i Juan (Director de la UFEC)

INDESCAT
  Sr. Gerard Esteva i Viladecans
  President de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya 

  Sra. Isabel Pérez i Espinosa 
  Secretaria General de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya 

FOMENT DEL TREBALL

  Sr. Gerard Esteva i Viladecans
  President de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya

REPRESENTACIÓ DE LA UNIÓ A DIFERENTS ESTAMENTS
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De conformitat amb el que disposen els nostres Estatuts, i per acord del Consell Directiu, per la present 
es convoca a les federacions esportives de Catalunya membres el dia 26 del mes d’abril que es 
realitzarà de forma telemàtica accedint  l’enllaç facilitat:

Les 13 h, en primera convocatòria, i a les 13’30 h, en segona, per tal de tractar els punts següents:

1r.- 

2n.-       

3r.- 

4t.-

 
5è.-

 
6è.-

 
7è.-
  
8è.-
 
9è.-

10è.-  

11è.-     

12è.-

Lectura de l’acta de l’Assemblea Ordinària de la sessió anterior del dia 29 de juny de 2020.

Informe del president.

Aprovació, si escau, de la Memòria de les activitats de la Unió de Federacions Esportives de 
Catalunya de l’exercici anterior.

Aprovació, si escau, de la liquidació de l’exercici econòmic vençut amb el tancament del 
balanç i compte de resultats, i aprovació del pressupost per a l’exercici econòmic següent. En 
aquest apartat, les demandes d’aclariment hauran de ser presentades per escrit amb vuit dies 
d’antelació a la data de l’assemblea.

Aprovació, si escau, del pla general d’actuació anual, d’acords de funcionament intern, dels 
programes d’activitats i els objectius corresponents a l’any 2021.

Acordar, si escau, convocar eleccions a la Presidència i Consell Directiu de la Unió de Federacions 
Esportives de Catalunya

Aprovar, si escau, el Reglament Electoral.

Aprovar, si escau, el Calendari electoral.

Elecció dels membres de la Junta Electoral.

Resolució, en el seu cas, de les propostes que almenys el 10% de les entitats afiliades hagin 
presentat en el registre de la UFEC per escrit en els deu dies naturals posteriors a la convocatòria  
de l’Assemblea.

Elecció, entre els i les membres de l’assemblea presents, de dues persones interventores per 
aprovar, per delegació, l’acta juntament amb el president i el secretari (article 66 del Decret 
58/2010).

Torn obert de paraules.

Article 9è Estatuts, UFEC: “Els presidents i les presidentes de federacions membres de la UFEC podran delegar els seus drets, 
inclòs el vot a l’Assemblea, per acord de la seva junta i comunicat de forma escrita, en una vicepresidenta o vicepresident de 
la federació respectiva”. De produir-se aquesta situació caldrà que el vicepresident o vicepresidenta assistent a l’assemblea 
presenti la credencial signada pel president o presidenta.

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

A Barcelona, el 25 de març de 2021 GERARD ESTEVA i VILADECANS
President



3. 
ACTA DE 
L’ASSEMBLEA 
GENERAL ORDINÀRIA 
DE 29 DE JUNY DE 
2020



ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2021 
13



ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2021 
14



ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2021 
15



ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2021 
16



ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2021 
17



ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2021 
18



ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2021 
19



ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2021 
20



4. 
MEMÒRIA 
D’ACTIVITATS



ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2021 
22

1. MEDALLA DE CAMPIONS DE CATALUNYA 2020  

2. DIRECCIÓ ESPORTIVA I INSTITUCIONAL

3. OFICINA D’ATENCIÓ ALS CLUBS

4. SERVEI D’ASSESSORAMENT LABORAL

5. SERVEI D’ASSESSORAMENT FISCAL

6. SERVEI D’ASSESSORAMENT I SUPORT COMPTABLE

7. SERVEI D’ASSESSORAMENT JURÍDIC

8. ACCIÓ SOCIAL

9. COMUNICACIÓ, PREMSA I MÀRQUETING

 

24

25

27

31

32

35

37

42

45

MEMÒRIA DE L’ANY 2020



ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2021 
23

El 2015 la Unió de Federacions Esportives de Catalunya i l’Escola Massana, Centre Municipal 
d’Art i Disseny, van signar un conveni de col·laboració per a la realització d’un concurs per al 
disseny de la Medalla de Campions de la UFEC. 

En total l’any 2020 es van presentar 26 projectes dels alumnes del Cicle Formatiu de grau 
superior d’arts aplicades al mur de l’Escola Massana.

El guanyador ha estat el projecte “El ser lliure” de Lucas Amaral. Rafael Torrassa, amb 
“Compromís”, i Xavier Roda, amb “Marca”, han estat el segon i tercer premis del concurs del 
disseny de la medalla de campions i campiones 2020.

Durant l’any 2020 la UFEC ha subvencionat a les federacions amb la Medalla de Campions, 
dirigida als campions i campiones de Catalunya absoluts. Han estat subvencionades i 
entregades a les federacions esportives, un total de 1.518 medalles.

1. MEDALLA DE CAMPIONS DE CATALUNYA 2020

Medalla de campiones i campions 
absoluts 2020

26
projectes

1.518
medalles
entregades

guanyador
del disseny

LUCAS
AMARAL
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ESCRITS FORMALS

A més dels escrits inherents a la gestió interna, s’atenen les relacions institucionals de la UFEC. 
D’aquesta forma, s’elaboren tot un seguit d’escrits, cartes o comunicats que es deriven del 
propi àmbit d’actuació:

• escrits de felicitació o d’encoratjament, si escau (èxits esportius, iniciatives, nou 
càrrec, etc.)

• escrits de condol. 
• escrits de suport a projectes. 
• escrits referents a Comitès d’Honor.
• escrits de salutació del president de la Unió de Federacions per inserir en 

programes, revistes, llibres.
• escrits ordinaris a les federacions catalanes i membres del Consell Directiu.

ÀREA ESPORTIVA 

Durant l’any 2020 s’han realitzat reunions amb directors 
tècnics de federacions per parlar dels projectes de les 
federacions i tramitar subvencions.

S’han gestionat les subvencions pel que fa a vestimenta, 
medalla de campions i d’altres.

Vestimenta de les Seleccions Catalanes
Al marge de les peticions de les federacions, la Unió de 
Federacions vetlla per l’equipació de les nostres seleccions 
en els partits en els quals participen. D’aquesta manera, 
s’ha concedit, amb caràcter de subvenció a la federació, 
peces de roba oficial de la Selecció. Des de la direcció es 
coordina la comanda de les federacions i el seguiment fins 
al seu definitiu servei, així com la seva posterior liquidació. 
337 xandalls, 138 polos, 195 samarretes, 35 shorts, 5.805 
mascaretes protectores COVID.

Difusió de la imatge corporativa 
En totes aquelles activitats en les quals es veu implicada la 
UFEC, tant pel que fa a suport institucional com econòmic, 
es vetlla per la presència institucional de la Unió de 
Federacions a través de la seva imatge corporativa.  

• logotip de la UFEC en programes, cartells, 
díptics, etc.

2. DIRECCIÓ ESPORTIVA I INSTITUCIONAL

5.805
mascaretes

337
xandalls

138
polos

195
samarretes

35
shorts
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ACTES DE REPRESENTACIÓ 

La Unió de Federacions ha rebut, en el decurs 
de l’any 2020, un total de 74 invitacions a 
diferents actes federatius, dels quals 23 han 
comptat amb l’assistència del president de la 
UFEC, els membres del Consell Directiu o el 
director.

Tots els actes als quals s’ha assistit han 
comportat una gestió  protocol·lària prèvia 
(informació, documentació, confirmacions, 
etc.). Pel que fa als actes als quals no s’ha 
assistit, s’ha excusat la presència de la Unió de 
Federacions de manera formal, per escrit, a 
l’entitat i/o persona promotora. 

SALA DAVID MONER 

S’han fet un total de 5 actes a la sala David 
Moner de la seu de la Unió de Federacions 
Esportives de Catalunya, entre cessions per 
actes federatius i propis de la Unió. 

Suport a actes federatius / actes institucionals
Pel que fa als actes generats des de les 
mateixes federacions, des de la UFEC 
s’ha donat suport protocol·lari (confecció 
de Comitès d’Honor, invitacions, cartes 
a personalitats, confirmacions, llotges, 
composicions de taules presidencials, ordres 
dels actes, convocatòries de premsa, difusió 
mediàtica posterior i el seu seguiment, etc.). 

També es col·labora amb altres entitats i/o 
institucions que, sense ser federacions, es 
troben íntimament relacionades amb el nostre 
àmbit d’actuació.

RELACIONS AMB LES INSTITUCIONS 

Generalitat de Catalunya
En l’àmbit protocol·lari, es vetlla per la 
correcta consecució dels actes. Així mateix, 

es coordina amb el Consell català de 
l’esport o altres estament de la Generalitat 
de Catalunya, la composició estructural 
de l’acte (parlaments, composició de la 
taula, etc.). D’aquesta manera es té cura 
de dotar el món federatiu del paper que li 
correspon.

L’Oficina de Protocol i Relacions Externes 
del Departament de Presidència resta en 
contacte amb la Direcció de la UFEC per a 
tots aquells temes que protocol·làriament 
s’han de cobrir en referència a l’àmbit 
federatiu (actes del president i govern de la 
Generalitat en què es convida a presidents 
de federació i Consell Directiu, adreces 
d’esportistes als quals s’ha de felicitar i 
especificació dels èxits assolits, etc.)

Ajuntaments, diputacions i clubs
De la mateixa manera que amb el Govern 
de la Generalitat, les relacions amb els 
diferents ajuntaments, diputacions i clubs 
és totalment fluïda. D’aquesta forma, les 
activitats de les nostres federacions amb 
els ajuntaments dels municipis, a través 
dels diferents clubs i juntament amb les 
diputacions, que per raons esportives hi 
estan relacionades, compten amb el suport 
i la col·laboració de la UFEC.

Degut a la pandèmia del coronavirus no 
s’han pogut dur a terme els actes previstos 
seguents: 

• Assemblea presencial de la UFEC.
• Diada de Sant Jordi.
• Entrega medalla als expresidents de 

federació que han deixat el càrrec.
• Premis empresa i esport 2020. 
• Ofrena floral del 11 de setembre.
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Des de l’any 2015, la Unió de Federacions Esportives 
de Catalunya (UFEC) te en funcionament les oficines 
d’Atenció als Clubs i entitats esportives per oferir 
assessorament i serveis en diferents àmbits per tal de 
cobrir les necessitats dels clubs i entitats esportives. 
Aquests assessoraments gratuïts van adreçats a totes 
les entitats i clubs esportius de Catalunya amb caràcter 
universal.

• Es poden fer consultes telemàtiques, 
presencials, telefòniques i via correu electrònic.

• Presencialment amb atenció personalitzada a les 
oficines que es posa a disposició dels clubs.

• Trucant al telèfon exclusiu d’assessorament a les 
entitats i clubs.

• Per correu electrònic a les adreces de cadascuna 
de les oficines.

• Assessorament i serveis: Comptable, laboral, 
fiscal, subvencions, jurídic, lingüístic, càpsules i 
tallers formatius.

3. OFICINA D’ATENCIÓ ALS CLUBS 
Informe 2020

FEDERACIÓ ESPORTIVA CLUBS ATESOS  
2020

CONSULTES  
REALITZADES

Federació d’Activitats Subaquàtiques 9 147

Federació Aèria Catalana 11 82

Federació Catalana d’Agility 2 3

Federació Catalana d’Atletisme 15 132

Federació Catalana de Bàdminton 3 6

Federació Catalana de Ball Esportiu 4 10

Federació Catalana de Basquetbol 29 53

Federació Catalana de Beisbol i Softbol 2 7

Federació Catalana de Billar 2 2

Federació Catalana de Bitlles i Bowling 4 5

La UFEC al servei dels Clubs

OFICINES

1. Barcelona Ciutat

2. Barcelona Comarques

3. Girona

4. Lleida

5. Tarragona

6. Terres de l’Ebre

PUNTS D’ATENCIÓ

7. Sabadell

8. Vidreres

9. Vic

10. Banyoles

11. Alt Pirineu i Aran

12. Manresa

Informa-te’n:  
www.oficinaclubs.cat

I SERVEIS

Comptable 

Laboral

Fiscal 

Subvencions

Jurídic 

Lingüístic

Imatge 

Càpsules i tallers formatius

OFICINA D’ATENCIÓ  
ALS CLUBS

ASSESORAMENT GRATUÏT 
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Federació Catalana de Boxa Amateur 3 16

Federació Catalana de Ciclisme 19 55

Federació Catalana de Coloms Missatgers 1 1

Federació Catalana de Criquet 2 12

Federació Catalana de Curses d’Orientació de Catalunya 1 1

ACELL 3 68

Federació Catalana d’Escacs 5 13

Federació Catalana d’Esgrima 6 79

Federació Catalana d’Espeleologia 2 8

Federació Catalana de Esports d’Hivern 6 47

Federació Catalana d’Esquí Nàutic 1 2

Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) 30 159

Federació Catalana de Futbol 39 301

Federació Catalana de Futbol Americà 3 5

Federació Catalana de Futbol Sala 8 30

Federació Catalana de Gimnàstica 22 110

Federació Catalana de Golf 1 14

Federació Catalana d’Halterofília 1 2

Federació Catalana de  Handbol 15 88

Federació Catalana de Hípica 7 43

Federació Catalana d’Hoquei 7 48

Federació Catalana de Judo i D.A 13 125

Federació Catalana de Karate 3 4

Federació Catalana de Korfbal 1 1

Federació catalana de Lluita 1 3

Federació Catalana de Motociclisme 6 22

Federació Catalana de Motonàutica 1 1

Federació Catalana de Natació 11 59

Federació Catalana de Pàdel 4 18

Federació Català de Paralítics Cerebrals 2 6

Federació Catalana de  Patinatge 33 212

Federació Catalana de  Pesca Esportiva i Càsting 4 11

Federació Catalana de  Petanca 2 6
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Federació Catalana de  Piragüisme 1 1

Federació Catalana de Rem 6 26

Federació Catalana de Rugbi 6 96

Federació Catalana de Salvament i Socorrisme 1 7

Federació Catalana de Taekwondo 2 29

Federació Catalana de Tennis Taula 5 29

Federació Catalana de Tennis 1 6

Federació Catalana de Tir amb Arc 5 36

Federació Catalana de Tir Olímpic 2 4

Federació Catalana de Triatló 6 13

Federació Catalana de Twirling 3 6

Federació Catalana de Vela 13 80

Federació Catalana de Voleibol 13 98

TOTAL 408 2448

INDICADORS D’ASSESSORAMENTS I TIPUS D’ATENCIÓ – GENER A DESEMBRE 2020
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Assegurances Ass. Fiscal Serv. Fiscal Ass. Comptable Serv. Comptable

Ass. Laboral Serv. Laboral Ass. Jurídic Informació general LOPD

Subvencions UFEC Clubs Tallers

SERVEI COMPTABLE 

Actualment, hi ha 27 clubs a qui es dona el servei de comptabilitat de l’Oficina d’atenció als 
Clubs. 

SERVEI LABORAL 

Actualment, hi ha 111 clubs a qui es dona el servei laboral i es gestiona una mitja mensual de 
364 treballadors. 
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L’objectiu d’aquest servei és prestar a totes les federacions un assessorament global, capaç de 
cobrir les gestions de periodicitat mensual, així com les diferents necessitats de les federacions 
i dels seus treballadors i treballadores, envers a l’Administració de la Tresoreria General de la 
Seguretat Social i a l’Agència Tributària. 

De la mateixa manera, s’ofereix suport jurídic laboral en qüestió de matèries d’extincions 
contractuals, expedients de regulació d’ocupació, conciliacions administratives i judicials, etc.

Aquest servei, la Unió l’ofereix de manera gratuïta per a totes aquelles federacions que tinguin 
menys de 15 persones de plantilla.

La relació d’entitats que gaudeixen d’aquest servei des del seu inici, són:

4. SERVEI D’ASSESSORAMENT LABORAL

FC Bàdminton 
FC Judo 
FC d’Activitats Subaquàtiques
FEC Paralítics Cerebrals 
FC d’Esquaix 
FC Tennis Taula
FC d’Esquí Nàutic 
FC Motonàutica 
FC Rugbi
FC Rem  
FC Lluita 
FC Tir Olímpic
FC Tir amb Arc 
FC Bitlles i Bowling 
FCOC
FC Boxa Amateur 
FC Motociclisme 
FC Coloms Missatgers
FC Karate 
FC Escacs 
FC Hípica 
FCE Discapacitat Física 
FC Patinatge 
FC Ball Esportiu
FC Pàdel 

FC Piragüisme 
FC Pitch&Putt
FC Korbal 
FC Esgrima 
FC Voleibol
FC Beisbol 
FC Ciclisme 
FC Caça
FC Agility 
FC Cesc i Deficients Visuals
FC Gimnàstica 
FC Esports Disminuïts Psíquics
FC Dards 
FC Espeleologia 
FC Salvament i Socorrisme
FC Dards    
FC Halterofília  
FC Billar
FC Gimnàstica 
F.C.E. Persones Discapacitat Intel.lectual-ACELL
FC Dards 
FC Espeleologia 
FC Salvament i Socorrisme
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Actualment, el servei laboral de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya porta a terme 
la gestió completa de personal amb una mitjana de 359 treballadors i treballadores en còmput 
mensual entre totes les federacions que han optat per aquest servei gratuït, en aquest cas, 50 
federacions per l’any 2020. Així mateix, s’han gestionat uns costos totals anuals en total de més 
de 7,48 milions d’euros respecte les federacions esportives.

L’àrea laboral de la Unió ha prestat assistència, assessorament i totes les gestions relacionades 
amb els Expedients de Força Major, Impediment i Limitació arrel de la pandèmia i els successius 
tancaments d’activitats.

359
treballadors

50
federacions

7,48
milions d’€ 
de gestió de 
costos laborals
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L’any 2005 la Unió de Federacions Esportives de Catalunya 
va posar en marxa un servei d’assessorament econòmic 
en general i fiscal en particular. Aquest servei està atès 
per Roberto Malo, economista col·legiat número 10535 
del Col·legi d’Economistes de Catalunya, i economista 
forense 3507, i està a disposició d’aquelles federacions i 
clubs esportius que ho necessitin. És de caràcter totalment 
gratuït per les federacions esportives.

Les actuacions concretes del Servei Fiscal són les següents:

1. Assessorament

Al Servei Fiscal s’adrecen tot tipus de consultes tributàries: 
Censals, IVA, Societats, retencions, etc. Aquesta faceta es 
presta mitjançant entrevistes personals, correus electrònics 
i trucades telefòniques. Donada la gran quantitat de 
consultes rebudes és impossible quantificar la xifra de 
respostes donada. 

2. Elaboració d’informes

Des del Servei s’han elaborat guies fiscals específiques de 
tributació per federacions i clubs, s’han redactat notes de 
modificacions fiscals significatives, s’han fet informes per 
problemes concrets de federacions, etc.

3. Presentació de models tributaris

S’han elaborat i presentat tot tipus de models tributaris. 
Al disposar de signatura electrònica com a col·laborador 
social, es poden fer presentacions per internet en nom de 
tercers.

Les federacions, especialment les més petites, envien la 
informació per confeccionar els models de IVA (models 303 
i 390), operacions intracomunitàries (349), operacions amb 
tercers (347), donacions (182), comunicacions censals (036), 
impost de societats (200), variacions al IAE (840), etc.

Al 2020 es van elaborar i presentar telemàticament 432 
models fiscals, amb un increment d’un 8% respecte a 
2019, inclosos alguns tan complexos con els impostos 

5. SERVEI D’ASSESSORAMENT 
FISCAL
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4. Signatures electròniques

Davant l’interès de les administracions per impulsar que els tràmits administratius es facin 
telemàticament, un elevat número de federacions han tramitat la signatura electrònica per 
poder-ho fer. Des de la UFEC s’ha orientat a un bon número d’elles i s’han tramitat o renovat 
directament 72 signatures electròniques.

5. Participació en activitats docents de les federacions

El Servei Fiscal, a petició de les corresponents federacions esportives, imparteix diverses 
matèries als cursos de monitor que organitzen.

6. Enllaç amb el Consell Català de l’Esport en temes fiscals i econòmics en general

Des de l’any 2014, el Servei Fiscal de la Unió està constituït com a òrgan d’enllaç entre el Consell 
Català i les federacions esportives, per assessorar a les federacions en qüestions relatives a 
temes fiscals de les justificacions.

7. Xerrades divulgatives

Juntament amb el Servei Laboral s’han fet diferents xerrades per tot el territori català, exposant 
la problemàtica fiscal i laboral que afecta a clubs i federacions, així com resolent els dubtes al 
respecte.

de societats de nombroses federacions. També es van presentar pel registre telemàtic de la 
Agència Tributària 17 escrits de temes diversos.
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8. Participació a les Oficines de Clubs

L’any 2015 es van crear les Oficines de Clubs, gràcies a les quals els serveis de la Unió s’han 
ampliat als clubs esportius sense afany de lucre de Catalunya, sent el servei fiscal un dels 
que s’ofereixen. Al 2020, s’han resolt una elevada quantitat de consultes i s’han mantingut 
nombroses reunions presencials.

9. Posada en marxa del programa de donacions “Catalunya Competeix”

Aprofitant que la Unió és beneficiària de la Llei de Mecenatge, el programa Catalunya 
Competeix busca aconseguir donacions de persones físiques i jurídiques pel món de l’esport, 
gaudint els donants d’importants desgravacions fiscals.

10. Suport en la creació de noves persones jurídiques, com societats mercantils, Fundacions 
i UTE’s

Des del Servei Fiscal s’han redactat cartes fundacionals, estatuts i plans de viabilitat de 
diferents fundacions que les federacions tenen previst crear. Una d’elles ja plenament 
operativa com és la pròpia Fundació de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya

En total, al 2020, el Servei Fiscal de la UFEC, ha estat utilitzat per 50 federacions esportives: 
ACELL, Activitats Subaquàtiques, Aèria, Agility, Automovilisme, Bàdminton, Ball Esportiu, 
Beisbol, Billar, Bitlles, Esport per a Cecs, Coloms Esportius, Coloms Missatgers,  Dards, Entitats 
Excursionistes, Escacs, Esgrima, Espeleologia, Esports d’Hivern, Esports per a Persones amb 
Discapacitat Física, Esquaix, Esquí Nàutic, Físic-Culturisme, Gimnàstica, Halterofília, Hípica, 
Hoquei, Judo, Karate, Kick Boxing, Lluita, Motociclisme, Motonàutica, Natació, Pàdel, Paralítics 
Cerebrals, Patinatge, Pentatló Modern, Petanca, Pitch & Putt, Piragüisme, Polo, Rem, Rugbi, 
Salvament i Socorrisme, Tennis, Tennis de Taula, Tir amb Arc, Tir Olímpic i Voleibol.
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Aquest servei està integrat dintre del propi departament 
de comptabilitat de la Unió. Després de setze anys del 
seu inici, i havent assolit les federacions catalanes un 
molt elevat grau d’autonomia administrativa, pel que fa 
a les tasques de procés d’informació, la tasca d’aquest 
servei es concentra en l’assessorament i la resolució 
de problemes. En aquests moments, la  totalitat de les 
entitats usuàries del servei són autosuficients des del 
punt de vista operatiu.
 
Per aquest motiu, és en determinats períodes de l’any, 
especialment durant el primer semestre, com per 
exemple, amb l’arribada del tancament de l’exercici, 
l’elaboració dels comptes per presentar davant les 
respectives assemblees, o per complir els terminis 
de  rendició de comptes anuals, quan es concentra 
preferentment la demanda d’assistència. 

Una de les problemàtiques més importants detectada 
és la dificultat en l’acompliment de terminis de 
justificacions, deguda a l’especificitat de cada calendari 
esportiu, així com per la dificultat de fer front de manera 
anticipada a les despeses objecte de subvenció, que en 
alguns casos ha donat peu a processos de revocació de 
subvencions atorgades pel CCE.

Aquestes dificultats en la justificació així com els retards 
en el cobrament dels pagaments de les subvencions 
solen ocasionar, conseqüentment, importants 
problemes de tresoreria, de la mateixa manera que 
succeeix amb els retards en les liquidacions per part 
de l’Administració, que han de ser resolts, en bastants 
casos, de manera urgent, acollint-se a les bestretes, com 
es pot veure en l’apartat final d’aquest informe, fent ús 
de la pòlissa de crèdit que la Unió té oberta a tal efecte i 
que es gestiona des d’aquest servei.

La majoria de les consultes telefòniques que s’han atès 
des d’aquest servei, així com de moltes de les visites 
efectuades a les pròpies seus federatives, han tingut 
com a objectiu l’assessorament en la utilització de les 
eines informàtiques i en concret el  programa de gestió 

6. SERVEI D’ASSESSORAMENT 
I SUPORT COMPTABLE
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comptable de Suport Associatiu en aquelles 
federacions que en són usuàries,  també 
per a la resolució de dubtes estrictament 
comptables, així com l’estat dels cobraments 
de les subvencions atorgades.

El nombre d’entitats que ha fet ús d’aquest 
servei ha estat de 33 federacions, i a grans 
trets, aquest assessorament s’ha desenvolupat 
en tres eixos fonamentals:

1. Aspectes comptables: obertures i 
tancaments d’exercicis; comptabilització 
d’assentaments; assessorament i 
formació del personal administratiu; 
utilització de les eines informàtiques; 
consultes tècniques en relació al pla de 
comptabilitat. 

2. Aquest exercici 2020, degut a la 
situació excepcional de pandèmia 
i la declaració de l’Estat d’Alarma, 
que ha comportat sobretot el canvi 
d’atenció personalitzada a les diferents 
institucions públiques per una atenció 
més digitalitzada, les consultes de 
les diferents entitats han estat més 
enfocades en els terminis de formulació 
i aprovació de comptes i el format i 
registre d’aquests.  

3. Documentació relacionada amb el 
Consell Català de l’Esport: presentació 
de comptes anuals; justificació de 
despeses subvencionades. 

4. Consultes en general: ajut en l’elaboració 
i seguiment de pressupostos; 
organització administrativa; tresoreria. 

Des del punt de vista de les actuacions directes, 
s’han atès 285 consultes telefòniques o a través 
de correu electrònic i s’han fet 0 visites a les 
pròpies seus federatives (*).

Tal com ja s’ha dit anteriorment, des 
d’aquest servei es coordinen les sol·licituds 
de bestretes de les subvencions atorgades 
pel Consell Català de l’Esport durant 
l’exercici, al qual s’han acollit les diverses 
federacions, fent ús de la pòlissa de 
crèdit contractada per la Unió per a tal 
finalitat, així com dels propis recursos 
financers. L’import total disposat ha estat 
de 1.888.418,54 €.- euros, i les federacions 
beneficiàries durant aquest any 2020 un 
total de 22.

Al tancament de l’exercici 2020, les federacions 
amb imports per retornar (acumulades dels 
anys anteriors) són 21.

Amb un total pendent de retorn de   
      

 

(*) Cal fer menció que aquesta situació ha esdevingut 
per la excepcional situació del COVID-19

1.700.081,31€
A tancament 31.12.20

1.700.081,31€

33
federacions
ateses

285
consultes
telefòniques
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Isabel Pérez i.perez@ufec.cat
Esteve Pujals e.pujals@ufec.cat

L’exercici 2019-2020 ha estat marcat evidentment per la crisi derivada de la propagació de la 
COVID-19, que ha afectat a tots els sectors incloent d’una manera molt accentuada l’esportiu. 
Així doncs, la UFEC, a més a més de prestar els serveis jurídics a les federacions esportives 
catalanes en les qüestions que es poden presentar dintre del seu àmbit habitual d’actuació, en 
aquest període ha assessorat a entitats esportives i federacions en tot allò relacionat amb la 
suspensió d’activitat esportiva i de competicions esportives, així com també de la seva represa. 

Des del Departament jurídic s’ha elaborat la proposta tècnica de les accions en defensa del 
sector que la Unió de Federacions ha anat reclamant durant la pandèmia:

• Coordinació en la recollida de dades per l’Estudi d’impacte COVID el·laborat amb 
Pricewaterhouse Coopers - Annex I 

• Pla Marshall: mesures per a la recuperació de les entitats esportives davant la crisi 
COVID-19 - Annex II 

• Comparativa Pla Marshall – Pla accions ADESP – Annex III 

• Decret per a la creació del Fons d’ajuda a l’Esport – Annex IV 

• Pla de Rescat del sector – Annex V 

• Model bàsic de Protocol per a la minoració del risc de contagi de COVID-19 en el 
desenvolupament de pràctica esportiva i competició – Annex VI 

• Validació del protocol COVID-19 de les federacions esportives – Annex VII 

• Sistematització de les condicions de pràctica esportiva en les fases de represa – Annex 
VIII 

• Proposta de mesures de contingència per a la gestió de l’escalada de contagis COVID a 
l’esport – Annex IX 

• Elaboració de models per a l’assistència a activitat esportiva – Annex X 

• Moció tipus per a la declaració de l’Esport com a servei essencial – Annex XI 

• Proposta de Criteris per a la represa de la competició esportiva a Catalunya – Annex XII 

• Coordinació tècnica dels recursos de nul·litat presentats davant del TSJC de les 
resolucions de Salut restrictives de les condicions de pràctica esportiva a Catalunya – 
Annex XIII

Des del departament jurídic s’ha coordinat també la trobada periòdica (21) amb les gerències 
de les Federacions esportives per poder posar en comú tota la informació actualitzada derivada 
de la crisi COVID, amb participació en alguna d’elles (9) de l’equip del Consell Català de l’Esport 
per a la resolució de dubtes. 

7. SERVEI D’ASSESSORAMENT JURÍDIC
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Respecte les qüestions tradicionals en podem assenyalar 
les següents que hem prestat assessorament legal: 
llicències federatives, defensa jurídica procediments 
judicials,  procediments disciplinaris, revisió d’estatuts 
i reglaments federatius, procediments disciplinaris, 
compliment transparència, etc. 

També s’ha assessorat i gestionat la creació de dues 
noves federacions esportives, la Federació Catalana de 
Criquet i la Federació Catalana de Surf, que es sumen 
com a membres de la Unió de Federacions Esportives de 
Catalunya. 

Pel que fa als projectes iniciats els anys anteriors, la 
UFEC ha seguit treballant en la implementació de nous 
protocols de prevenció de delictes (Compliances) malgrat 
que la situació derivada de la COVID-19 no ho ha facilitat. 
En relació al Segell d’Entitat Ètica, se’ls hi ha renovat a les 
federacions que el van obtenir al 2018, i se’ls hi ha atorgat 
a 5 noves federacions, que complien amb els requisits 
necessaris per obtenir-lo. 

També cal destacar que en aquest període s’han posat en 
marxa dos procediments al TAEC, una mediació entre dues 
federacions que dirimeix la competència respecte una 
disciplina esportiva, i un procediment arbitral entre una 
federació i un membre afiliat a aquesta respecte la presa 
d’un acord en assemblea general. 

Com a conseqüència de la declaració d’estat d’alerta 
el 13 de març del 2020,  han sorgit noves qüestions i 
noves problemàtiques a les quals la UFEC ha tractat 
de donar resposta i assessorament. Per una banda, el 
servei jurídic ha anat informant de manera constant 
de les conseqüències jurídiques de cada decret o ordre 
governamental que els pogués afectar (com per exemple 
la moratòria dels lloguers, l’aplicació dels ERTO, l’obertura 
de subvencions, etc), i de l’altra, ha supervisat tot el 
procediment per a la tornada de la pràctica esportiva i de 
les competicions (en els períodes que ha estat permès). 
D’aquest últim aspecte cal destacar l’acord amb la SGE per 
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un protocol de represa de competició adaptat 
a les exigències sanitàries, que ha elaborat 
cada federació i que ha validat la UFEC (més 
de 50 protocols). 

Cal a afegir a aquestes tasques, l’activitat 
pròpia que en l’àmbit legal la UFEC ve 
requerint: assessorament a les instal·lacions 
esportives pròpies, redacció i supervisió 
de contractes i convenis de préstec, 
compravenda, lloguer, cessió, patrocini, 
col·laboració, coordinació de les trobades 
periòdiques de gerents, coordinació de la 
comissió Dirigent, dona i esport de la UFEC, 
suport jurídic a les oficines de club, etc. 

a) Assessorament a Federacions 

En el període 2019 – 2020, sobre les consultes 
que les Federacions han dirigit al Servei 
Jurídic de la UFEC, com anunciàvem abans, les 
principals temàtiques han estat:

1. Llicència única: Aquesta qüestió, que 
ha generat molta discussió d’ençà 
la seva aprovació i la corresponent 
interpretació conforme del TC, 
segueix sent una font de conflicte 
entre federacions autonòmiques i 
estatals. Aquest període ha estat 
marcat pels intents de diverses 
federacions estatals de crear sistemes 
per tal d’evitar l’aplicació d’aquesta 
llicència i tractar de percebre sumes 
superiors en concepte de llicència a 
les federacions autonòmiques. També 
fruit de la manca de competició, 
diverses federacions estatals han 
creat llicències no competitives, en 
clara infracció de la competència 
autonòmica.    

2. Processos electorals: assessorament, 
confecció de documents per a 
processos electorals de les federacions 
esportives de Catalunya, assistència 
i suport en les jornades del calendari 
electoral i assistència a la Junta 
Electoral en reclamacions i recursos 
davant del Tribunal Català de l’Esport. 

3. Revisió d’estatuts i reglaments 
disciplinaris i adequació a les 
disposicions del Decret 55/2012 que 
modifica el Decret 58/2010, de 4 de 
maig, de les entitats esportives de 
Catalunya. 

4. Disciplina esportiva i competició: 
assessoria a comitès de disciplina i 
competició federatius, òrgan instructor 
de processos disciplinaris. 

5. Llei catalana de Transparència: 
assistència a federacions en el 
compliment de la normativa sobre 
transparència. 

6. Revocació de subvencions: 
assessorament i representació de 
Federacions esportives catalanes 
davant de processos administratius 
per a la revocació parcial o total de 
subvencions.  

7. Estatut jurídic de directius i règim 
d’incompatibilitats: assessorament en 
l’estatus jurídic dels dirigents esportius 
i el seu règim d’incompatibilitats. 

8. Participació en jornades de formació 
de les Federacions: confecció de 
programes i participació en jornades 
de formació pròpies de les Federacions 
sobre temàtiques de normativa 
esportiva. 
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9. Acompanyament i representació de Federacions esportives en instàncies jurisdiccionals: 
assessorament i representació de Federacions esportives en procediment judicials 
davant de la jurisdicció esportiva i de la jurisdicció ordinària per assumptes de caire 
esportiu de principal transcendència per les Federacions. 

10. Competències de l’Assemblea: assessorament en la convocatòria d’Assemblees i els 
assumptes a sotmetrà a la seva aprovació. 

11. Actuacions davant la Secretaria General de l’Esport i les Federacions esportives 
catalanes, en aplicació de la Llei de l’Esport i del Decret 58/2010. 

12. Revisió i en el seu cas elaboració de documentació legal generada per les federacions 
(protecció dades, drets imatge, convenis patrocini, reclamacions diverses, etc.). 

13. Departament de compliment normatiu: coordinació dels agents d’elaboració dels 
programes de compliment normatiu a les Federacions sol·licitants, fent una auditoria 
d’anàlisi de riscos, de normativa aplicable i de protocols de compliment.  

14. Ponència i participació en sessions i seminaris relatius al dret esportiu.

Es tracta aquesta d’una relació dels principals assumptes d’interès i controvèrsia pels quals les 
Federacions han sol·licitat assessorament, sens perjudici d’altres temes que han estat també 
objecte de consulta.

a) Assessorament a la Unió

En la vessant interna del Servei Jurídic de la UFEC, com dèiem al començament, aquest 
exercici ha vingut fortament marcat per la implantació i desenvolupament dels projectes de 
candidatura engegats l’exercici anterior: Llei de l’esport, Fundació UFEC, Tribunal d’Arbitratge 
Esportiu de Catalunya, així com de les necessitats causades per la situació esdevinguda a 
conseqüència de la propagació de la pandèmia. 

1. Continuació en el treball per a la negociació de la llei de l’Esport.  
2. Tribunal d’Arbitratge Esportiu de Catalunya: Aquest període ha experimentat un 

increment de casos, havent en tramitació un procediment de mediació entre dues 

total: 2.518

1.478
consultes
telefòniques

1.023
consultes
telemàtiques

17
consultes
presencials
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federacions que es disputen una disciplina 
esportiva, entenent ambdues federacions 
que els correspon dins de la seva modalitat 
esportiva reconeguda, i un requeriment 
d’arbitratge d’un membre de l’assemblea 
general d’una federació en contra dels 
acords adoptats en assemblea general, per 
no ser acordes amb els estatuts i la legislació 
vigent. Des de la Unió exercim el paper 
d’oficina del TAEC gestionant comunicacions 
entre les parts i els Presidents de les 
Cambres d’Arbitratge així com assistint-los 
en el procediment.  

3. Gestions i tràmits front el Registre d’Entitats 
Esportives a fi i efecte d’inscriure les 
modificacions estatutàries i canvis respecte 
els membres del Consell Directiu de la UFEC.  

4. Suport en el servei jurídic ofert per l’Oficina 
de clubs de la UFEC, amb especial atenció en 
aquest any als assessoraments en matèria 
laboral i la gestió d’Expedients de Regulació 
Temporal de l’Ocupació. 

5. Elaboració i revisió de la documentació 
legal requerida en el desenvolupament 
ordinari de l’activitat de la Unió: contractes 
de lloguer, cessió, compromisos de 
confidencialitat, patrocinis, compravendes, 
préstecs, convenis de col·laboració, bases de 
concursos, etc. 

6. Convocatòria dels òrgans de govern de la 
Unió de Federacions Esportives i les seves 
filials, així com redacció de les actes de 
sessió i de les certificacions d’acord.  
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Malgrat la crisi sanitària originada per la COVID-19 i l’impacte que ha suposat tant en l’activitat 
econòmica de l’entitat com en les activitats esportives, durant el 2020, l’Àrea d’Acció Social de 
la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) i l’Àrea Internacional, han dut a terme 
diversos projectes i accions, adreçats als col·lectius més desfavorits d’arreu de Catalunya amb 
la implicació d’entitats del Tercer Sector i d’administracions públiques i empreses privades.
En els projectes desenvolupats localment durant l’exercici 2020 han intervingut més de 15 
entitats, 3 federacions esportives i s’ha aconseguit un impacte en més de 28 beneficiaris 
directes i 84 beneficiaris indirectes derivats per 15 entitats derivants.

S’ha seguit amb els projectes europeus en què estàvem implicats com a partners i al gener 
es va començar el projecte SPEY ; Sport for Prevention of Extremism in Youth per prevenir 
la radicalització i incloure socialment  a través de l’esport a joves pertanyents a col·lectius 
vulnerables.

En tots els nostres projectes, les federacions esportives tenen un paper rellevant i sense elles 
no es podria realitzar cap d’ells.

Projectes
Durant el 2020 s’ha donat continuïtat al  projecte INSERsport, Formació i Inserció Laboral a través 
de l’esport, per a joves en risc d’exclusió social. Tot i les circumstàncies excepcionals viscudes 
arran de la pandèmia i de les restriccions imposades, s’han pogut engegar 2 formacions 
d’inserció social i laboral adreçades a joves en situació de vulnerabilitat i risc d’exclusió social, 
de les quals se n’han pogut beneficiar directament 18 joves i 54 persones de forma indirecta. 
En les formacions han col·laborat la Federació Catalana d’Activitats Subaquàtiques (FECDAS), la 
Federació Catalana de Voleibol (FCVB) i el Club de Submarinisme Saita Diving Barcelona. 

La formació impartida per la FECDAS s’ha desenvolupat als termes municipals de Barcelona i 
Sant Adrià del Besòs de forma presencial i per primer any, el curs impartit per la FCVB  ha estat 
en modalitat de formació en línia.

8. ACCIÓ SOCIAL
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Els/les beneficiaris/es han estat derivats/des per 9 entitats del Tercer Sector social i per 
administracions (Medi Obert de Justícia Juvenil, Centre SPOTT de la Diputació de Barcelona, 
Centre LGTBI+ de l’Ajuntament de Barcelona).

D’altra banda, l’Àrea d’Acció Social, durant el 2020 no ha col·laborat amb el projecte Welcome 
League, ja que en compliment de les mesures de prevenció i protecció del coronavirus, 
s’ha vist obligada a posposar la 3a edició d’aquest projecte d’inclusió a través de l’esport, 
adreçat a menors migrats sols, persones refugiades, persones sense llar, joves en situació 
de vulnerabilitat i exclusió social i a persones d’altres àmbits que volen prestar servei de 
voluntariat.

L’Àrea Internacional  ha seguit ampliant horitzons i transcendit fronteres, mantenint vincles 
amb  homòlegs d’altres països europeus, generant noves sinergies no només per donar 
a conèixer la tasca realitzada sinó per crear també vincles estratègics que permetin obrir 
l’activitat a l’estranger i col·laborar en projectes europeus, sense oblidar la necessitat de buscar 
suport i noves fonts de finançament per una major projecció internacional. Des d’aquesta 
perspectiva, la UFEC ha col·laborat en diversos projectes liderats per altres països dels estats 
membre de la Unió Europea: 

• BeActive Beach Games
• Urban Sports Games for transversal & transferible skills
• Sport & Psycho-social Initiative for Inclusive Training (SPIRIT)

Des del mes de gener de 2020, la UFEC lidera el projecte SPEY - Sport for Prevention of Extremism 
in Youth per prevenir la radicalització i incloure socialment a través de l’esport a joves 
pertanyents a col·lectius vulnerables, que es durà a terme del 2020 al 2022. Aquest projecte 
està cofinançat per la Comissió Europea i hi intervenen altres organismes de 7 països diferents:

 
L’execució de les activitats esportives de la primera part del projecte SPEY s’han realitzat 
a Terrassa amb la col·laboració de la Federació Catalana d’Hoquei en espais cedits per la 
Federació i l’Ajuntament de Terrassa. S’han pogut beneficiar de forma directa 10 joves derivats 
per 6 entitats del Tercer Sector social i les administracions i 30 persones de forma indirecta. 
Durant el 2021 80 joves més testaran el projecte amb la col·laboració d’altres federacions 
esportives.

D’altra banda, l’Àrea ha continuat donant a conèixer la seva tasca per seguir establint nous 
vincles col·laboratius i noves sinergies amb diverses entitats.
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Durant el 2020 també s’ha treballat un pla de fundraising avesat a la recerca de fons per poder 
dur a terme diversos projectes.
Les psicòlogues de l’Àrea hem intervingut com a ponents a les XXVII Jornades de psicologia de 
l’activitat física i de l’esport, organitzades per l’Associació Catalana de Psicologia de l’Esport 
(ACPE), 20 i 21 de novembre.

Recursos
Les facultats de psicologia han seguit molt interessades amb la nostra feina; s’han signat 
convenis de pràctiques amb la Universitat de Barcelona (UB), amb la Universitat Autònoma 
de Barcelona (UAB), amb la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) i amb la 
Fundació Blanquerna de la Universitat Ramon Llull, a través dels quals ha estat possible la 
incorporació de 5 alumnes en pràctiques estudiants de Grau de Psicologia i de màster de 
Psicologia de l’esport i de l’Activitat Física.

Tanmateix, durant el 2020 es va contractar una educadora social per poder dur a terme les 
activitats esportives programades en el projecte SPEY.

Finançament
Les accions dutes a terme per l’Àrea d’Acció Social de la UFEC han estat possibles gràcies a les 
subvencions i aportacions rebudes per administracions i marques reconegudes com la Nike.
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1. RESUM EXECUTIU   
El 2020 ha estat un any complicat a causa de la 
pandèmia. La comunicació institucional de l’entitat 
ha resultat fonamental i rellevant en el context 
d’incertesa provocat pel coronavirus. D’aquesta 
manera, la UFEC ha estat al capdavant de totes 
les reivindicacions i iniciatives en defensa dels 
interessos de l’esport català en totes les fases 
que hem passat pel coronavirus: confinament, 
desescalada esportiva, garantint la seguretat jurídica 
pels canvis de normativa constant, presentant 
plans de rescat o demandes contra les restriccions 
decretades de forma arbitrària o en la sol·licitud 
d’ajuts directes, per posar alguns exemples.

Tot i la situació, el 2020 s’ha continuat amb la tasca 
de difusió de l’activitat de les federacions esportives 
catalanes i de la Unió de Federacions Esportives de 
Catalunya (UFEC) en tots els seus àmbits a través 
de la publicació de continguts en premsa escrita, a 
les pàgines de l’entitat als diaris esportius d’àmbit 
català, i en la resta de canals digitals propis. En total, 
hem publicat 1.116 notícies en 266 pàgines als diaris 
Sport, Mundo Deportivo i l’Esportiu; i 46 anuncis 
d’assemblees, un altre dels serveis que dona la UFEC 
a les federacions.

Pel que fa a les xarxes socials de l’entitat, hem 
experimentat un gran creixement. De gener a 
desembre s’han comptabilitzat 125 notícies al web 
ufec.cat, 730 tuits, 528 posts de Facebook, 71 de 
Linkedin (xarxa professional que es va començar 
a treballar al darrer trimestre del 2018) i 504 
d’Instagram (que va començar el seu recorregut el 
mes de febrer 2019). Pel que fa al canal de Youtube, 
s’han publicat tots els reportatges del Zona UFEC (un 
total de 115) i suma 1.480 subscriptors en acabar 
l’any (un 29,8% més respecte a l’inici d’any). La resta 
de xarxes socials també ha vist incrementada la xifra 
de seguidors, sobretot a Instagram on el creixement 
ha estat espectacular: Twitter +22,63% (9.945 

9. COMUNICACIÓ, PREMSA  
I MÀRQUETING
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al desembre), Facebook +27,8% (6.220) i Linkedin +13,63% (que acaba el 2020 amb 4.875). 
Instagram va acabar el 2019 amb 850 seguidors, i al desembre ja sumava 6.322, un 643,8% més.

En relació a la altres eines de comunicació, també hem continuat amb el butlletí institucional 
de la UFEC: s’han enviat 43 butlletins des de l’abril amb una espectacular dada d’obertura 
mitjana del 43,24%. Hem incrementat els vincles establerts amb els mitjans de comunicació 
i la participació directa en tots els projectes de la institució elaborant diferents plans de 
comunicació ad hoc i estratègies i suport en la comunicació. 

Enguany no hem pogut celebrar encara la 24a Festa de l’Esport Català 2020, com hagués estat 
habitual a principis del 2021. Però sí que vam poder recollir les candidatures i celebrar la 
reunió del jurat per nomenar els premiats. La previsió és que l’esdeveniment es pugui fer a la 
primavera.

La repercussió de la comunicació externa de la UFEC també ha experimentat un creixement 
exponencial per la intensa activitat de comunicació a causa de la pandèmia. L’acció del gabinet 
de premsa de la UFEC ha estat contínua. Hem fet 35 enviaments d’informació directa als 
mitjans, i hem recollit 809 impactes en en dotze mesos (un 80% més que el 2019) en diferents 
suports (internet, ràdio, premsa escrita i televisió). El 2020 no hem pogut organitzar les 
tradicionals trobades amb els companys dels mitjans de comunicació ni amb els responsables 
de comunicació, premsa i mkt de les federacions esportives catalanes.

El 2020 també hem fet ús de la publicitat institucional a través de social ads als nostres 
comptes de Facebook i Instagram. Hem publicat 31 anuncis sobre campanyes i accions de 
diferent tipus com inscripcions pels cursos UFEC Academy o pel Campus Virtual. La inversió 
total ha estat de 3.540,24 euros.

Pel que fa al màrqueting, també ha estat un any complicat pels clubs. El sector del fitnes ha 
vist com la tendència de creixement iniciada tres anys enrere quedava aturada de cop. En 
mig de la crisi, i amb una decisió estratègia de l’entitat, s’ha aprofitat una gran oportunitat: la 
fusió dels clubs Uesports amb Eurofitness. En el global de l’any, la pèrdua d’abonats ha estat 
constant pels continus tancaments. Vam acabar el 2020 amb 11.914 abonats havent perdut 
un total de 6.998 clients, amb una pèrdua mitjana dels clubs EF gestionats per UFEC del 37%. 
La baixada està entre un 6% i un 41%, una xifra molt similar a tot el sector del fitnes. Tot i 
això, en pandèmia vam continuar donant servei als nostres usuaris amb Uesports A Casa, vam 
fer sessions en directe i vídeoclasses, a més de contingut de salut i benestar.  Pel que fa a 
Urbanesports, la baixada va ser molt pitjor amb una pèrdua del 83% dels abonats.
La comunicació amb els abonats va ser constant: vam enviar 259 mailings als abonats 
d’ambdues cadenes (amb un 36% d’obertura mitjana).

Des de l’àrea també hem donat suport a l’Oficina d’Atenció als Clubs i a la corredoria 
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Unifedesport enviant comunicacions i publicant 
notícies i/o comunicats. En el cas de la OAC, vam 
enviar 41 mailings amb una mitjana d’obertura 
de gairebé el 50% (49,96). El 2020 també hem 
gestionat tota la comunicació dels 17 webinars 
gratuïts que l’UFEC Academy ha ofert durant la 
pandèmia; i la posada en marxa del nou curs de 
formacions d’EDIC (Escola de Directius de Clubs) 
amb tota la difusió per diferents canals.

El 2020 també vam posar en marxa una 
plataforma de benestar i fitnes: Olimfit. Un gimnàs 
virtual amb activitats dirigides en streaming, 
videoclasse, entrenadors personals, telemedicina 
i formació.
 

2. COMUNICACIÓ
2.1. Comunicació institucional
Com dèiem en començar, arran de la proclamació 
de l’estat d’alarma el 13 de març del 2020 la 
comunicació institucional de la UFEC va prémer 
l’accelerador. Des de casa, l’àrea es va coordinar 
amb la resta de departaments diferents accions 
de comunicació amb diferents formats i durada, 
amb especial protagonisme del vídeo, les 
declaracions institucionals i les iniciatives per 
pal·liar no només els efectes de la pandèmia en 
l’esport, sinó també la seva projecció futura. La 
Unió de Federacions ha pres el lideratge públic 
en defensa dels interessos de les federacions i els 
clubs catalans.

2.1.1. Accions i campanyes

FESTA DE L’ESPORT CATALÀ 2020
La 24a edició de l’esdeveniment no s’ha 
pogut celebrar com és habitual a principis del 
2021. La previsió és que es pugui fer aquesta 
primavera, en funció de les restriccions per 
la COVID-19. El que sí que vam fer és recollir 
totes les candidatures de les federacions 
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esportives, i fer la reunió del jurat (telemàtica) on es va procedir a la seva votació. Així 
doncs, a principis de desembre vam fer pública la llista de premiats i premiades:

Premi al millor esportista: Toni Bou
Premi a la millor esportista: Aina Cid
Premi a l’esportista amb més projecció femenina: Maria Costa
Premi a l’esportista amb més projecció masculina: Eduard Rousaud
Premi al millor equip català: FC Barcelona futbol femení
Premi al/a la millor entrenador/a: David Martín
Premi a l’esportista llegendari/dària: Víctor Tomàs
Premi a l’Esperit Esportiu: Astrid Fina
Entitats centenàries: Ripoll CF, Agullana CD, CF Bellpuig, CD Masnou, CF Puigvertenc, ATC 
Sant Pol, UE Sant Sadurní, CF Torà, UD Viladecans, CE Portbou, CF Capellades, CT Lleida i 
la FEEC
Premi a la Gestió Federativa: Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya
Premi Empresa de l’esport: SevenMila

El jurat, encapçalat pel president de la UFEC, Gerard Esteva, el director del diari SPORT, 
Albert Saez, i Gerard Figueras, secretari general de l’esport i l’activitat física, va estar format 
per representants dels patrocinadors Damm, Loteries de Catalunya, Aon, Unifedesport  i 
BH Fitness; dels col·laboradors Coca-cola , Munich, Mutuacat i Esport3; de mitjans de 
comunicació esportius i per referents esportius com Natàlia Via-Dufresne, Maria Vasco i 
Jordi Sans.

CAMPANYA 1%
Llançament: 20 gener 2020
Acció: Organització i convocatòria d’una concentració del sector esportiu davant la seu de la 
Conselleria d’Economia de la Generalitat de Catalunya.

Materials: 
• Elaboració de manifest per demanar que es destini l’1% dels pressupostos de la 

Generalitat a l’esport.
• Elaboració de documentació: dades finançament del sector i comparatives amb altres 

països europeus. Gràfiques.
• Anuncis pàgina sencera als diaris.

Difusió:
• Enviament a mitjans de NP posterior.
• Elaboració de gràfiques de difusió a xxss
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• Recull de premsa.
• Anunci a Sport, Mundo Deportivo, L’Esportiu. 

 
 

• 
• 
• 
• 
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• 
•  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
KICK OFF DEL PROJECTE EUROPEU SPEY
10 febrer 2020
Acció: organització d’una presentació a la seu central de la UFEC ambn motiu de la posada 
en marxa del programa pilot SPEY per prevenir la radicalització de joves a través de l’esport. 
Projecte de 30 mesos de durada que compta amb la participació de 9 partners de 7 països 
diferents. Finançat per la Comissió Europea.

Difusió
• Roda de premsa, convocatòria de mitjans.
MESA D’EXPERTS PER LA NOVA LLEI DE L’ESPORT
18 febrer 2020
Acció: anunci de la creació d’una mesa d’experts per valorar les compareixences de la Llei 
de l’Esport.
Difusió: enviament de nota de premsa als mitjans de comunicació i publicació als canals 
UFEC.
Recull de premsa.

Volem l’

1%

SALVEM
L’ESPORT!

Reclamem l’1% del 
pressupost de 
la Generalitat.

Perquè l’esport és salut, 
benestar i cohesió social 
i economia.

Finançament Esportiu_262,9x320,5_cmyk.indd   1Finançament Esportiu_262,9x320,5_cmyk.indd   1 30/01/2020   13:2830/01/2020   13:28

SALVEM
L’ESPORT!
Reclamem l’1% dels pressupostos de la Generalitat. 

El sector esportiu a Catalunya significa el 2,1% del PIB català, 
ocupa més de 80.000 persones i té més de 400.000  
voluntaris esportius.

Actualment, el finançament públic és del 0.2%.

Evolució pressupost Esport - Generalitat de Catalunya 2009-2019

Volem l’

1%

2009 2013 2014 2016 2019

161,4  M€

129,9  M€

100  M€

72,8  M€
63  M€
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MANIFEST 8M
8 de març
Acció: organització d’un acte de lectura del manifest amb la Comissió de Dirigents, Dona i 
Esport de la UFEC, i posterior sessió de coaching i lideratge femení amb federacions i clubs. 
Entrega del Premi Igualtat de la UFEC.

Materials:
• Manifest.
• Creativitats gràfiques.

Difusió:
• Enviament del manifest als mitjans de comunicació i concessió del premi.

ESTUDI D’IMPACTE DEL CORONAVIRUS EN L’ESPORT
18 març 2020
Acció: anunci de l’elaboració d’un estudi per saber quin serà l’impacte de la pandèmia en 
l’esport català, clubs i federacions, amb la consultora PwC.
Materials:
• Nota de premsa.

Difusió:
• Enviament de la nota als mitjans.
• Recull de premsa.

XAT MÈDIC 24 H
24 març 2020
Acció: Acord amb Mutuacat perquè els federats i federades tinguin un xat mèdic de 
consultes 24 hores al dia mentre duri el confinament.

Materials: 
• Nota de premsa
• Baner per web i xarxes social

Difusió: 
• Enviament nota de premsa
• Publicació als canals UFEC
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• Gestió de peces informatives amb mitjans
• Recull de premsa

PLA MARSHALL DE L’ESPORT CATALÀ
2 d’abril de 2020
Acció: organització i convocatòria de roda de premsa virtual amb mitjans catalans 
per presentar la creació d’un Pla Marshall per a l’esport català amb 26 mesures per la 
reactivació de les entitats esportives.

Materials: 
• Landing web amb totes les propostes.
• Dossier del pla.
• Creativitats i bàners per a web i xarxes socials.

Difusió:
• Convocatòria de la roda de premsa.
• Nota de premsa posterior a mitjans.
• Difusió en tots els canals UFEC. 
• Recull de premsa.

PLAN MARSHALL UNIONES DE FEDERACIONES 
ESPAÑOLAS
16 abril 2020
Acció: organització i convocatòria d’una roda de 
premsa virtual amb mitjans de comunicació autonòmics
i locals de la resta de l’estat per presentar l’adaptació
del PM en castellà a l’àmbit autonòmic estatal.

Coordinació amb totes les unions de federacions
 espanyoles.

Materials:
• Adaptació de web i dossier al castellà.

Difusió:
• Convocatòria de la roda de premsa.
• Nota de premsa posterior a mitjans.
• Publicació en tots els canals UFEC. 
• Recull de premsa.

CAMPANYA JO EM CORONO
22 abril 2020
Acció: L’Esport català dona suport a la recollida de fons per lluitar contra la COVID-19 en el 
marc de la campanya Jo em corono.

27 MESURES 
PER A LA RECUPERACIÓ DE LES ENTITATS 
ESPORTIVES DAVANT LA CRISI DEL COVID–19
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Materials:
• Anunci per publicar a diaris.
• Nota de premsa.

Difusió:
• Enviament de nota a mitjans.
• Publicació d’anunci de pàgina sencera als diaris SPORT, MD, L’Esportiu.
• Publicació en tots els canals UFEC.
• Recull de premsa.

VOLUNTARIS ESPORTISTES A LES FARMÀCIES
27 abril 2020
Acció: Acord amb el Col·legi de Farmacèutics perquè esportistes federats i federades 
siguin voluntaris/es per portar els medicaments a casa de les persones amb problemes de 
mobilitat i grups de risc davant el coronavirus.

Materials: nota de premsa.

Difusió:
• Enviament de nota de premsa a mitjans de comunicació.
• Gestió de reportatge amb TV3.
• Publicació en tots els canals UFEC.
• Recull de premsa.

CAMPANYA ESTEM PREPARATS, FEDERA’T (1)
30 abril 2020
Acció: Campanya de les federacions esportives per impulsar l’esport català. 
La iniciativa posa en relleu el compromís de les entitats amb un esport per a tothom i crida 
la ciutadania a federar-se per practicar esport de forma segura.

Materials:
• Nota de premsa.
• Vídeo motivacional.
• Bàner web.

ufec.cat

La UFEC s’uneix al moviment #JoEmCorono per ajudar a frenar aquesta pandèmia i anima el 
sector esportiu a col·laborar-hi

L’ESPORT NO ES QUEDA A LA BANQUETA

Els donatius es poden fer al web de la campanya yomecorono.com

Faldo_Joemcorono_Sport.indd   1Faldo_Joemcorono_Sport.indd   1 24/04/2020   13:1724/04/2020   13:17
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Difusió:
• Enviament de nota a mitjans.
• Publicació en canals UFEC.
• Recull de premsa.

REUNIÓ DE LES UNIONES AMB EL CSD
12 maig 2020
Acció: comunicació de la reunió de l’esport autonòmic amb el Consejo Superior de Deportes 
per entrar al Grupo de Trabajo de Impulso del Deporte.

Materials:
• Nota de premsa.
Difusió:
• Enviament de la nota mitjans catalans i estatals
• Publicació en canals UFEC.
• Recull de premsa.

DEMANEM AL CSD L’IVA AL 4%
1 juny 2020
Acció: la UFEC demana per carta al CSD, amb caràcter d’urgència, que al món de l’esport 
l’IVA passi del 21 per cent actual al superreduït del 4%. Es tracta d’una de les mesures 
urgents de caràcter estatal incloses en l’anomenat Pla Marshall per a l’esport que es va 
explicar en una reunió a principis de maig.

Materials:
• Nota de premsa.

Difusió:
• Enviament de la nota als mitjans.
• Publicació en canals UFEC.
• Recull de premsa.
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PRESENTACIÓ DE L’ESTUDI IMPACTE ECONÒMIC COVID
17 juny 2020
Acció: convocatòria i organització d’una roda de premsa virtual per la presentació de l’estudi 
fet per la UFEC amb PwC sobre l’impacte econòmic del coronavirus en federacions i clubs, 
conjuntament amb l’estudi fet per INDESCAT sobre el sector profit de l’esport.

Materials:
• Convocatòria de premsa.
• Nota de premsa posterior.
• Informes en pdf.

Difusió:
• Roda de premsa.
• Enviament de la nota als mitjans.
• Publicació en canals UFEC.
• Recull de premsa.

EL PARLAMENT VOTA L’1% PER L’ESPORT
18 juny 2020
Acció: fer una nota de premsa per informar que el Parlament de Catalunya insta el Govern 
destinar l’1% dels pressupostos a l’esport. Una reivindicació expressada pel sector a 
principis d’anys sota el lema “Salvem l’esport. Volem l’1%”.

Materials:
• Nota de premsa.

Difusió:
• Enviament a tots els mitjans.
• Publicació en canals UFEC.
• Recull de premsa.

CAMPUS VIRTUAL ESPORTIU
25 juny 2020
Acció: Llançament del campus virtual esportiu per part de les federacions esportives i la 
Unió de Federacions Esportives Catalanes (UFEC) perquè cap nen es quedi sense fer esport 
aquest estiu. Es tracta d’un espai virtual gratuït amb una innovadora proposta per practicar 
esport a casa i amb sessions en directe amb esportistes i influencers coneguts, entre els que 
destaquen Pierre Oriola (jugador bàsquet), Pau Russo (futbol), Blon (raper).

Materials:
• Pàgina web: http://www.esportvirtualcamp.cat/
• Creativitats per a difusió.
• Faldons d’anunci pels diaris esportius.



ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2021 
55

Difusió:
• Enviament nota de premsa.
• Social Ads.
• Publicació en canals UFEC.
• Recull de premsa.
• Informe de resultats d’ús del campus.

CANVI A LA SECRETARIA GENERAL DE LA UFEC
14 juliol 2020
Acció: comunicació sobre el canvi en la secretaria general de la UFEC per afrontar els nous 
reptes post COVID-19. Isabel Pérez fa el relleu a Josep Maria Lluch.

Material:
• Nota de premsa.

Difusió:
• Enviament a mitjans de comunicació.
• Publicació en canals UFEC.

TANCAMENT D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES JULIOL
17 juliol 2020
Acció: comunicat on la UFEC expressa el seu desacord pel nou tancament de les 
instal·lacions esportives a Barcelona. Acció conjunta del sector amb un anunci a tota la 
premsa escrita; Esport és Salut. Campanya d’adhesions al manifest.

Materials:
• Nota de premsa
• Anunci
• Manifest Esport és Salut

Difusió:
• Enviament del comunicat als mitjans de comunicació.
• Publicació de l’anunci a tota pàgina al diaris la Vanguardia, el Periódico, Ara, Sport i 
l’Esportiu 
• Recull de premsa.

DENÚNCIA AL GOVERN PEL TANCAMENT
21 juliol 2020
Acció: Convocatòria i organització d’una roda de premsa el 22 de juliol per explicar la 
demanda del sector esportiu contra la resolució del Departament de Salut de la Generalitat 
de Catalunya pel tancament de les instal·lacions esportives.
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Materials:
• Convocatòria de premsa.
• Nota de premsa posterior.

Difusió:
• Convocatòria i enviament a mitjans de comunicació.
• Publicació en tots els canals UFEC.
• Recull de premsa.

MANIFESTACIÓ CONTRA EL TANCAMENT
27 juliol 2020
Acció: Convocatòria de mitjans i organització d’una manifestació al carrer Balmes/Gran Via 
de Barcelona. El sector esportiu no s’atura en les seves demandes d’obrir les instal·lacions 
i es mobilitza al carrer. La reivindicació va portar l’activitat física i esportiva dels clubs 
i centres esportius al carrer amb les mesures de seguretat que ja implementa dins les 
instal·lacions. Es van organitzar diferents pràctiques i a la zona delimitada s’implementaran 
controls de temperatura, de distància de seguretat i es facilitarà la higiene de mans.

Materials:
• Convocatòria de premsa.
• Creativitats per difusió a xxss.
• Vídeo de la concentració.

Difusió:
• Enviament de la convocatòria a mitjans. Gestió de gabinet in situ.
• Recull de premsa.
• Publicació en canals UFEC.

PLA DE CONTINGÈNCIA PER A L’ESPORT
28 agost 2020
Acció: informació als mitjans sobre el Pla de Contingència que la UFEC proposta al Govern 
per a  l’esport català per garantir l’activitat esportiva en escenaris futurs de rebrots. 
Demanem a la Generalitat que faci proves de cribratge en el primer trimestre de la 
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Materials:
Nota de premsa.
• Creativitats per a difusió.
• Vídeo motivacional.
• Anunci a tota pàgina.
• Faldó de publicitat.

temporada esportiva: 7000 testos a la setmana entre esportistes i professionals del sector.

Materials:
• Nota de premsa.

Difusió:
• Enviament a mitjans de comunicació.
• Publicació en canals UFEC.
• Recull de premsa.

CAMPANYA ESTEM PREPARATS, TORNA AL TEU CLUB
16 setembre 2020
Acció: llançament d’una campanya de 3 setmanes de durada amb gestió de mitjans, 
entrevistes, anuncis als diaris i elaboració d’un vídeo.
Les federacions esportives catalanes i els clubs posen en marxa aquesta campanya de 
conscienciació per la represa de les competicions. També per donar a conèixer que els 
protocols de les federacions han estat validats per la UFEC i autoritzats per la SGEAF.
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Difusió:
• Enviament a mitjans.
• Publicació en canals UFEC.
• Publicació de l’anunci a SPORT, Mundo Deportivo i l’Esportiu.
• Publicació del faldó als diaris esportius SPORT, Mundo Deportivo i l’Esportiu.
• Recull de premsa.

ATURADA DE LES COMPETICIONS ESPORTIVES
13 octubre 2020
Acció: expliquem que l’esport aturarà les competicions 15 dies per ajudar a contenir els 
brots del coronavirus.

Materials:
• Nota de premsa.

Difusió:
• Enviament de nota de premsa a mitjans de comunicació.
• Publicació en canals UFEC.
• Recull de premsa.

PRESENTACIÓ DEL PLA DE RESCAT PEL SECTOR ESPORTIU
26 octubre 2020
Acció: Organització d’una roda de premsa per presentar un pla de rescat amb tot es sector 
esportiu. Acte celebrat a la seu de Foment del Treball Nacional amb la participació de tot el 
sector i de la patronal catalana. Acció en el marc de la comissió d’esports de Foment.

Materials:
• Convocatòria de mitjans i nota de premsa posterior.
• Dossier amb mesures.
• Creativitats per a difusió.
• Faldó de publicitat.
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Difusió: 
• Roda de premsa en streaming per youtube Foment.
• Enviament de la convocatòria i nota de premsa als mitjans de comunicació.
• Publicació en canals UFEC.
• Recull de premsa.
• Publicació d’un faldó de publicitat als diaris esportius SPORT, Mundo Deportivo i 
l’Esportiu.

MANIFEST ESPORT ÉS UN SERVEI ESSENCIAL
27 octubre 2020
Acció: llançament d’un manifest a tota la ciutadania per recollir adhesions per demanar que 
l’esport sigui un servei essencial.
El Manifest va recollir 85.000 adhesions.

Materials:
• Nota de premsa.
• Creativitats
• Formulari recollida adhesions.

Difusió:
• Enviament de la nota de premsa als mitjans de comunicació.
• Publicació en canals UFEC.
• Recull de premsa.

COMUNICAT TANCAMENT DE L’ESPORT
29 octubre 2020
Acció: comunicat a xarxes socials pel tancament de l’esport decretat per la Generalitat, que 
no va respectar el compromís de poder reprendre les competicions.

Materials:
• Comunicat de premsa.

Difusió:
• Publicació en els canals UFEC.
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DEMANDA AL GOVERN PEL TANCAMENT DE L’ESPORT
2 novembre de 2020
Acció: organització i convocatòria d’una roda de premsa virtual amb la participació de tot el 
sector esportiu per anunciar la presentació d’una demanda contra la resolució del govern de 
tancament del 20 d’octubre. Era la segona demanda.

Materials:
• Convocatòria de premsa.
• Nota de premsa posterior.

Difusió:
• Enviament als mitjans de comunicació.
• Recull de premsa.

MANIFESTACIÓ PER L’ESPORT COM A SERVEI ESSENCIAL
11 novembre 2020
Acció: organització i convocatòria d’una manifestació de tot el sector esportiu a la plaça Sant 
Jaume de Barcelona per demanar que l’esport sigui considerat un Servei Essencial.

Materials:
• Convocatòria de premsa.
• Anunci de pàgina sencera per premsa.
• Creativitats per a difusió a xxss.

Difusió:
• Enviament de convocatòria a mitjans.
• Gestió d’acreditacions.
• Gestió d’entrevistes.
• Anunci a tota pàgina als diaris esportius 
SPORT, Mundo Deportivo i l’Esportiu.
• Publicació en canals UFEC.
• Social Ads.
• Segjuiment live a xxss.
• Enviament de mailing a signants del manifest.
• Recull de premsa.

JURAT FESTA DE L’ESPORT CATALÀ 2020
9 desembre 2020
Acció: organització i convocatòria de la reunió 
del jurat de la 24a edició de la Festa de l’Esport 
Català 2020.

Materials:
• Nota de premsa.
• Presentació de candidatures.

Associació Empresarial

Dimecres 11 de Novembre 13 h. Pl. Sant Jaume, Barcelona

SOM PART DE LA SOLUCIÓ 

L’Esport és un
servei essencial.
Defensem que l’esport incideix en la millora de la salut, en l’educació, la formació 
i en la inclusió social. Volem que s’obrin les instal·lacions, tornar a la competició i 
compensacions econòmiques al sector pels tancaments.

VINE A LA CONCENTRACIÓ!

S’APLICARAN MESURES DE SEGURETAT I HIGIENE, AFORAMENT LIMITAT, ACCÉS AMB MASCARETA.
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Difusió:
• Enviament de la nota de premsa als mitjans de comunicació amb la els premiats del 
2020 després de la votació del jurat.
• Publicació en canals UFEC.
• Recull de premsa.

CAMPANYA EL MILLOR REGAL
22 desembre 2020
Acció: difusió d’una campanya amb el vídeo “El millor regal”. Un espot que forma part d’una 
campanya que es va allargar fins després del Nadal i que reclamava a les administracions 
la tornada a la competició d’àmbit català a partir del 9 de gener després de molts mesos 
de restriccions perquè forma part de l’esport; més hores per poder fer entrenaments amb 
normalitat; i ajuts econòmics directes.

Materials:
• Nota de premsa.
• Vídeo amb quatre nenes i nens federats com a protagonistes.
• Creativitats per a difusió a xarxes socials.

Difusió:
• Llançament del vídeo al canal de Youtube com a estrena. El vídeo va tenir 6.228 
visualitzacions.
• Enviament de nota als mitjans.
• Gestió de mitjans.
• Publicació en canals UFEC.
• Social Ads.
• Recull de premsa

2.1.2. Social Ads

Aquest 2020 també hem començat a fer social ads per ampliar la difusió de la comunicació 
institucional de l’entitat pel que fa a campanyes d’acció social, promoció de publicacions 
a facebook per aconseguir més abanst, difusió de campanyes pròpies o inscripcions a 
webinars gratuïts d’UFEC Academy.

QUE TORNI QUE TORNI 
LA COMPETICLA COMPETICIÓ!IÓ!

Per al 2021,  Per al 2021,  
el millor regal és...el millor regal és...

Entra a ufec.cat i mira el vídeo
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Hem publicat 31 anuncis a través de les aplicacions de gestió d’anuncis de Facebook i 
Instagram, amb una inversió total de 3.5040,24 euros.

Relació d’anuncis més destacats:

XAT MÈDIC 24 H
Target: persones que visquin a Catalunya, majors de 13 anys, i pertanyents a o interessades 
en club esportiu. 
Calendari: març
Objectiu: abast, arribar al màxim número de persones possible que complissin el target.
Abast: 143.586 persones (freqüència de visualització 3,42)
Impressions: 198.318 (número de vegades que s’ha mostrat l’anunci).
Inversió: 90,41€
Clics a la web: 543
Cost per clic: 0,22 (aquí l’objectiu no era cost per clic baix, sinó abast).
CPM (cost per 1.000 impressions de l’anunci): 0,65€

Conclusions:
1. El fet que tinguem costos per clic tant baixos (0,11€ de mitjana), ens demostra que 

hi ha una bona rebuda de la nostra publicitat.
2. Els anuncis fets ad-hoc (és a dir els que no és una publicació, i publicitat sobre el 

mateix post), tenen de mitjana, la meitat de cost per clic. Això és degut a que la 
publicitat ad-hoc queda millor maquetada (es veu millor), sobretot els enllaços.

3. També tenim un cost per mil impressions (0,65€), inferior a la mitjana. 

JO EM CORONO
Target i objectiu: arribar (ABAST) a les persones que són alhora professionals de l’esport, 
i estan interessades en les causes solidàries, voluntariat, donatius, etc. Eren unes 110.000 
persones.
Calendari: abril
Abast: 105.024
Impressions: 245.374
Inversió: 133,51€ 

Conclusions: el destacable aquí és que vam arribar a pràcticament la totalitat (105.024), 
2,33 cops cadascuna d’elles de mitjana. I tot i que l’objectiu era abast, i no tant clics, vam 
aconseguir 2109 clics.

CAMPUS ESPORTIU VIRTUAL
Target: 18 a +65
Calendari: juny
Objectiu: clics a l’enllaç per fomentar les inscripcions
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Abast: 60.656
Impressions: 416.593
Inversió: 500€
Clics a l’enllaç: 2.108
Cost per clic: 0,19€

MANIFEST ESPORT SALUT
Target: món esport
Calendari: juliol
Objectiu: clics
Abast: 48.510 persones
Impressions: 84.544
Inversió: 100 €
Cost per clic: 0,08€
Freqüència: 0,96 

Conclusions:
1. Cost per clic: és baix 0,08€ (el normal sol ser 0,15 - 0,20).
2. Clics:1384 
3. Elevada interacció: 3404 persones hi han interactuat.
4. 76 comentaris, la majoria en positiu. 
5. Més de 1.100 m’agrada.
6. 483 comparticions de la publicació. 

Aquí destaca també que els anuncis que fem amb campanyes (objectiu clics), tenen costos 
per clic molt baixos, (inferiors a 15-20 cèntims), fet que denota que els nostres targets sí 
tenen interès en els mateixos.
Els anuncis per clic solen tenir costos per persona alts, perquè l’eina prioritza 
automàticament arribar a les persones que més probablement facin clic (1) i en formats 
(mides d’anunci) més grans (2).

VÍDEOS GERARD ESTEVA TANCAMENT INSTAL·LACIONS
Target: món esport
Calendari: juliol
Abast: 498.493 persones
Impressions: 561.000
Inversió: 350€
Cost per resultat: 0,61€ per cada 1.000 persones. És un cost inferior a la mitjana (1€ = 1.000 
persones), fet que denota que la segmentació era relativament bona, i el missatge també.
Freqüència: 1,07 cops cadascuna d’aquestes persones va veure l’anunci.
Interaccions: 41791. És especialment rellevant que més del 10% de les persones que van 
veure l’anunci hi van interactuar. O que amb una inversió de només 350€ aconseguíssim 
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gairebé 42.000 interaccions. Més encara quan l’objectiu era abast (número de persones) i no 
interaccions (número de comentaris, etc).
Reproduccions del vídeo: 3.823 persones van veure, com a mínim, un 25% del vídeo.

VÍDEO TORNA AL TEU CLUB
Target: món esport
Calendari: setembre
Objectiu: Aquí vam optar per pagar per thruplay (reproduccions de mínim, 15 segons) més 
que no pas abast (persones), perquè al disposar d’un pressupost reduït, aprofitar l’eina tal 
que prioritza automàticament les persones que més probablement veuran l’espot.
Abast: 12.941 persones
Impressions: 15.185
Inversió: 48,24€ 

Conclusions: en optar per un objectiu de thruplay (15 segons) hem aconseguit costos per 
15 segons equiparables a costos per clic, quan és una acció molt més costosa (veure un 
vídeo). 

CAMPANYA EL MILLOR REGAL
Target: món esport.
Calendari: desembre.
Objectiu: call to action - clics a la web - anunci a youtube.
Abast (persones a les que hem arribat un minim de 3 segons): 15 584.
Impressions: 53.984
Freqüència: 3,15 cops per persona.
Clics aconseguits: 2846
Cost per clic: 0,04€
20 persones han compartit l’anunci al seu Facebook.
15 persones han fet m’agrada a l’anunci, a facebook, però no ens seguien, i les hem convidat 
perquè ens segueixin.

Conclusions:
Els següents gràfics ens mostren la piràmide de població a la qual hem arribat, i les xarxes 
socials on s’ha mostrat l’anunci.

Per què surt un viaix tant marcat cap a la gent més jove i a instagram? Molt fàcil, perquè 
l’objectiu de l’anunci era buscar clics (a l’espot a youtube), i aquestes són les franges d’edat 
(1) i plataformes (2), on més podem aconseguir clics.

És a dir, si l’objectiu hagués sigut arribar a tothom del target (abast) i no clics (com aquí), la 
piràmide de població i les xarxes hagués sigut molt diferent.

Això no és una critica, al contrari, perquè la prova de que l’anunci ha funcionat bé és el 
baixíssim cost per clic.
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2.1. Pàgina web

La pàgina web de la Unió de Federacions (www.ufec.cat) 
recull tota la informació institucional de l’entitat, serveis, 
projectes o la informació sobre transparència, entre altres 
temes. També és un aparador de les federacions esportives 
catalanes, ja que donem cabuda a la difusió de la seva 
activitat esportiva i institucional. 

L’apartat de notícies del web de la UFEC s’actualitza diverses 
vegades a la setmana amb notícies pròpies i les publicades 
a les pàgines de la UFEC als diferents diaris. Els continguts 
es difonen a través de les nostres xarxes socials de forma 
planificada. S’han publicat un total de 125 notícies.
Durant el 2020 la pàgina web de la UFEC ha tingut una 
mitjans de 5.250 usuaris únics/mes amb un total de 107.055 
pàgines vistes. La mitjana d’estada a la web és d’01:07 
minuts amb 1,82 pàgines visitades per sessió.

La pàgina institucional de la UFEC té una hemeroteca digital 
(www.ufec.cat/ca/hemeroteca.html) on es poden trobar 
totes les pàgines de la UFEC als diferents diaris esportius.

125
notícies
publicades

5.250
usuaris únics
/mes

107.055
pàgines
publicades
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Xarxa Seguidors/subscriptors (a 
desembre 2019)

Seguidors/subscriptors (a 
desembre 2020)

Creixement

Twitter 8.110 9.945 + 22,63%

Facebook 4.867 6.220 + 27,8%

Youtube 1.140 1.480 + 29,8%

LinkedIN 4.290 4.875 + 13,63%

Instagram 850 6.322 + 643,8%

impressions
5.148.650

2.3. Xarxes Socials 

Hem acabat el 2020 amb 5 xarxes socials en funcionament.

Twitter: acumulava 9.945 seguidors a finals d’any, hem fet 730 tuits i hem acumulat 
2.639.000 impressions. 

Facebook: tenim 6.156 persones a les quals els agrada la pàgina, i 6.220 que segueixen 
el nostre feed de publicacions. Hem fet 528 posts i hem acumulat un abast orgànic 
de 876.604 persones i pagat de 95.974 persones. A banda, hem sumat 1.237.308 
impressions. 

Youtube: en acabar l’any teníem 1.480 subscriptors, 106.713 visualitzacions acumulades i 
una mitjana de 5.903 espectadors únics cada mes. 

Linkedin: ha sumat 4.875 seguidors, 71 posts i 63.112 impressions. 

Instagram: ha tingut un creixement espectacular en un any ja que havia acabat el 2019 
amb 850 seguidor. A finals de 2020 aquesta xarxa va acumular 6.322 seguidors, 504 posts, 
370.431 persones d’abast i 407.638 impressions.

També hem fet transmissió en directe d’esdeveniments principalment a través de Twitter i 
Facebook.

Totes les xarxes han tingut creixement en continguts i seguidors:

L’audiència acumulada de Twitter, Facebook, Linkedin, Instagram i Youtube és de :
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2.4. Butlletí institucional 

Cada mes s’envia un butlletí que recull les notícies 
més destacades de tot l’univers UFEC en relació a la 
seva activitat vers les federacions esportives, l’acció 
social, les instal·lacions que gestiona i la corredoria 
d’assegurances. El 2020, però, ha estat un any atípic 
en aquesta acció de comunicació. Hem multiplicat per 
quatre els enviaments d’informació a la nostra base 
de dades de subscriptors, que arriba gairebé al miler 
de persones. Ha estat un dels canals de comunicació 
per on també hem vehiculat tota la informació 
d’accions i campanyes de l’entitat.

En total s’han enviat 43 butlletins amb una mitjana de 
taxa d’obertura del 43,24% (una dada notòria ja que 
tot el que superi el 20% està per sobre de la mitjana 
habitual en l’enviament de newsletters).

2.5. Suport a projectes UFEC 

Des del departament s’han gestionat plans de 
comunicació i s’han calendaritzat continguts i accions 
de comunicació en els projectes:

Festa de l’Esport Català 2019
A principis del 2020, quan encara la pandèmia no 
havia arribat de ple a les nostres vides, vam poder 
celebrar la 23a edició de la cita més important de 
l’esport català: l’entrega del guardons als millors 
esportistes del nostre país. Res ens feia pensar 
que la 24z edició de la festa, la del 2020, no l’hem 
pogut celebrar encara. El que sí que la pandèmia 
no va evitar, tot i les dificultats per acabar de 
celebrar campionats i finals, és celebrar la reunió 
del jurat i proclamar els campions del 2020.

Oficina de Clubs
Assessorament en comunicació, suport en 
la difusió de tallers, formacions i nous punts 
d’atenció. En concret:
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• Creació de pla de comunicació pels tallers de gener i febrer: material gràfic per a difusió 
a xxss, enviament de mailings a BBDD, creació d’anunci amb faldó per diaris esportius, 
suport en la redacció de notícia per al web i els diaris.• 

• Enviament de comunicats amb informació rellevant sobre impostos, informació jurídica 
d’importància per a la gestió de quotes durant la pandèmia, restriccions de mobilitat, 
sol·licituds d’ajuts, resolucions i desescalades de l’esport català així com de les diferents 
campanyes de comunicació posades en marxa per la UFEC. Vam enviar un total de 41 
newsleters amb una mitjana d’obertura altíssima, cosa que demostra la fidelització de la 
nostra base de dades de clubs: 49,96%. 

• Redisseny de presentació corporativa pel projecte de transformació digital dels clubs 
esportius catalans. 

• Canvis web i actualitzacions. Supervisió de post a web i xxss. 

Unifedesport
• Suport en la comunicació i difusió de notícies als diferents canals de la corredoria (web, 

facebook i linkedin):
• Decret de l’estat d’alarma.
• Acord amb Mutuacat per oferir un xat mèdic gratuït durant el confinament a tots els 

federats i federades. Adaptació de creativitat, nota de premsa, difusió a mitjans de 
comunicació i gestió de gabinet de premsa.

• Notícia sobre assegurances vinculades als crèdits ICO.
• Disseny de presentació pel consell d’administració del 19 de maig.
• Maquetació del dossier de Memòria 2019 per a la Junta General d’Accionistes del 25 de 

juny.
• Publicació d’informació de producte sobre els campus, a xarxes socials i web, el juny.
• Gestió de la nota de premsa, fotos i difusió de la signatura del conveni entre Mutuacat i 

Unifedesport pels patrocinis a les federacions esportives catalanes. Posterior difusió de 
les signatures dels convenis amb les federacions beneficiàries, a canals UFEC. Octubre i 
desembre.

EDIC
La UFEC ha entrat a formar part de l’EDIC (Escola de Directius de Clubs) i des de l’àrea vam 
preparar i executar el pla de comunicació del nou curs. La segona edició de la formació 
amb càpsules va començar el 5 d’octubre amb 14 càpsules formatives d’una durada de 
tres setmanes cadascuna, i de diferents temàtiques com la gestió econòmica i el control 
financer, organització d’esdeveniments esportius, tècniques de negociació, comunicació 
interna i lideratge, recursos humans o jurídics i administratius, entre altres.

Materials:
• Creativitats per a difusió a xxss.
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• Creativitat per mailings a BBDD UFEC i Oficina de Clubs.
• Faldons de publicitat.
• Notícia al web.
• Producció de falques de ràdio.

Difusió:
• Mailings a BBDD.
• Publicació de faldons de publicitat als diaris esportius SPORT, Mundo Deportivo i 
l’Esportiu.
• Enviament de comunicació a federacions.
• Publicació en tots els canals UFEC.
• Falques de Ràdio al programa Catalunya Futbol de Ràdio Marca.

Resultats:
Objectiu: clics al web EDIC.
Abast: 22.028 persones.
Impressions: 121.424.
Freqüència: 4,36 vegades per persona.
Inversió: 200€
Cost per clic: 0,22€
Clics a l’enllaç: 1.029

UFEC. Academy
Durant la pandèmia, l’acadèmia de la UFEC també es va adaptar a la situació. En 
col·laboració amb la nostra universitat, l’EUNCET BUSINESS SCHOOL, vam organitzar tota 
una sèrie de webinars gratuïts de diferents temàtiques d’interès per les entitats esportives, 
federacions i clubs.

Des de l’àrea vam donar suport amb un ampli pla de comunicació que va anar més enllà del 
confinament:

• Disseny i manteniment del contingut de la landing web.
• Creativitats per cada un dels webinars per a difusió en els canals UFEC. El material el 

compartíem amb la universitat, que també feia difusió en els seus canals.
• Edició dels vídeos de cada seminari i pujada al nostre canal de Youtube UFEC TV, on 

es va crear una llista de distribució per anar penjant tot el material. En fèiem difusió 
posterior a tots els nostres canals per a poder tornar a veure els webinars.

• Social Ads per generar inscripcions a les diferents sessions.

En total, vam generar accions de comunicació per un total de 17 webinars.

Dades de la publicitat a xarxes socials:
Anuncis en tota la constel·lació d’aplicatives del grup, inlcoent Facebook, Instagram i pàgines 
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web on hi ha insercions d’aquesta plataforma.

Target: gent que viu a Catalunya. A partir de 25 anys i que compleixin 3 condicions alhora:
1. Amb freqüència d’accés i ús de la tecnologia, mitjançant WIFI (buscant gent acostumada 

a videoconferències etc).
2. Empresaris / responsables de recursos humans / interessats en dret laboral
3. Interessats en club esportius o esport professional. 

Calendari: a partir del març
Objectiu: clic a la inscripció.
Abast: 44.369 persones (3 cops cadascuna d’elles de mitjana).
Impressions: 155.388
Inversió: 182€
Cost per clic al formulari: 0,26€
CTR (Percentatge de número de cops que ha aparegut l’anunci, a una mateixa persona o 
vàries, i han fet clic): 1%.

Conclusions:
1. El cost per clic està en la mitjana-alta, tant pel que fa a la resta d’anuncis comparables de 

la UFEC, com del mercat (0,20 - 0,25€ per clic a l’enllaç).
2. El CTR (% de impressions de l’anunci que s’han convertit en clics a l’enllaç) està una mica 

per sota mitjana - alta (0,44%), quan el desitjable és 0,5%.

Convenis amb entitats
Renovació del conveni amb la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) amb descomptes i 
avantatges per a les federacions i els seus federats i federades. Difusió als canals propis de 
la UFEC (web, xarxes socials) i 2 pàgines de publicitat senceres i 2 faldons als diaris esportius 
catalans. Desembre. 
2.6. Suport a federacions 

Assessorament en comunicació i disseny, en la recerca de proveïdors en l’àmbit de la 
comunicació i/o l’elaboració de continguts.

Federació Catalana Curses d’Orientació
Al gener, assessorament en la captació de patrocinadors.

Federació Catalana de Beisbol
Al febrer, col·laboració en la nova revista quadrimestral del febrer 2020 amb la publicació d’un 
anunci dels serveis de l’Oficina d’Atenció als Clubs. A l’abril, adaptació del disseny de l’anunci de 
la campanya Jo em corono per al format de la seva revista.
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Federació Catalana de Bàdminton
Febrer. Col·laboració especial en la difusió i promoció del Màsters 2020 en coordinació amb la 
federació espanyola.

Federació Catalana de Pàdel
Febrer. Gestió de comunicació de crisi davant la polèmica pels premis dedicats a dones i homes 
en els campionats provincials. Revisió de nota de premsa, enviaments a mitjans, i gestió de 
mitjans.

Federació Catalana de Pitch & Putt
Març. Els proporcionem editables de disseny per a lones del 8M.

Federació Catalana de Caça
Maig. Gestió de comunicació de crisi per la reivindicació de la federació pel paper de la caça 
i demandes a l’administració (reforma de la llei, etc), enviament d’informació als mitjans de 
comunicació i gestió d’entrevistes amb el president.

3. PREMSA
3.1. Premsa escrita: pàgines als diaris esportius 

La UFEC disposa de 6 pàgines setmanals als diaris esportius (Sport, Mundo Deportivo i 
L’Esportiu). Des del departament s’elaboren i s’editen les notícies rebudes des de les 71 
federacions esportives que formen part de la UFEC.

També es creen temes propis a través de reportatges i/o entrevistes. 

Això ha suposat que, al llarg del 2020, s’hagin publicat a les pàgines de la UFEC als diferents 
diaris 1.116 notícies en un total de 266 pàgines, el que ha suposat una inversió per part de la 
Unió de Federacions de 70.477,96 euros. 

Per altra banda, el 2020 s’han publicat 4 articles sobre l’activitat de la UFEC a la revista 
trimestral sobre educació física i esports ‘Apunts’, de l’Institut Nacional d’Educació Física de 
Catalunya (INEFC).

1.116
notícies

6
pàgines
setmanals

266
pàgines
publicades
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3.2. Premsa escrita: pàgines als diaris esportius 

Durant l’any 2020 s’han publicat 46 anuncis d’assemblees de diferents federacions a les pàgines 
de L’Esportiu de Catalunya amb l’acord que es va arribar des de la UFEC, suposant un estalvi a 
les federacions de 13.800 euros.

3.3. Programa Zona UFEC 

El 2020 hem continuat amb la producció audiovisual del Zona UFEC, del qual vam renovar el 
grafisme un any abans. No s’havia fet cap renovació d’imatge des de la seva creació i posada en 
antena l’any 2011.

Amb l’aturada de l’activitat esportiva, no vam poder fer les cobertures que habitualment es 
fan en el segon trimestre de l’any, on s’acumulen finals de temporada de moltes federacions 
catalanes. Malgrat això, vam poder seguir fent reportatges sobre l’esport català a través 
de peces centrades en esportistes catalans en concret, l’esport base i femení o modalitats 
esportives minoritàries o en auge.

D’aquesta manera, durant el 2021 vam emetre un total de 115 reportatges. Es poden veure 
en primícia cada dimarts al vespre al canal Esport 3 de Televisió de Catalunya. Els programes i 
reportatges es poden recuperar cada dimecres a través del canal UFEC TV a la xarxa Youtube 
(www.youtube.com/UFECtv).

Cada setmana se seleccionen diferents esdeveniments federatius en funció de les peticions que 
fan les diferents federacions esportives. Els criteris de selecció són les prioritats de cada entitat 
i l’interès informatiu. La inversió de la UFEC en aquesta producció ha estat de més de 35.798 
euros.

3.4. Recull de premsa per a federacions 
Cada matí s’envia un recull de premsa amb les notícies més destacades del dia tant en l’àmbit 
esportiu com en la resta de seccions. Aquest recull s’envia a través d’un enllaç a tots els 
presidents de les federacions esportives catalanes, que el poden obrir a través de qualsevol 
ordinador, tauleta o dispositiu mòbil. A més, també incorpora un índex per facilitar la lectura de 
les notícies que més interessin a cadascú.

115
reportatges
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3.5. Gabinet de premsa 
El departament de premsa de la UFEC funciona com a 
gabinet de premsa de la pròpia Unió de Federacions 
i de totes aquelles federacions que puntualment ho 
sol·liciten. Tenim una molt bona relació amb tots els 
mitjans de comunicació i una base de dades de mitjans 
permanentment actualitzada perquè la difusió de les 
diferents comunicacions sigui efectiva. 

Estem en contacte amb periodistes i som referents per a 
molts mitjans de casa nostra, nacionals i locals, a l’hora de 
parlar de qualsevol tema que afecti a l’esport català.

El 2020 ha estat especialment actiu pel que fa a les 
campanyes de comunicació que hem fet públiques i també 
en enviaments d’informació als periodistes de comunicats, 
rodes de premsa, iniciatives, etc.

En total, hem fet 35 enviaments als mitjans de 
comunicació. L’activitat de la nostra entitat ha generat 809 
impactes en premsa, en diferents canals i formats.

enviaments a mitjans

809
impactes

80%
més que
el 2019

12
mesos

35
enviaments
a mitjans
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3.6. Base de dades 
Es continua treballant en la BBDD del departament pel que fa a federacions, contactes 
diversos i mitjans de comunicació. Tenim més de 600 contactes de mitjans en agències, diaris 
generalistes i especialitzats, ràdio, televisió i digitals; i gairebé un miler d’entrades de mitjans 
territorials de les demarcacions catalanes. També treballem una base amb gairebé 800 
contactes de federacions clubs i altres entitats esportives, administració, polítics, esportistes i 
associacions culturals, socials i econòmiques.

4. MÀRQUETING
4.1. La fusió d’Uesports amb Eurofitness 

El mes de juny del 2020, i davant la greu situación que afrontava el món de l’esport i, en 
concret, del fitness, les cadenes de clubs esportius Uesports i Eurofitness es van fusionar en 
una sola marca amb l’objectiu de créixer més en el sector del fitnes, la salut i la formació, 
augmentar la seva capacitat operativa i afrontar amb garanties l’impacte econòmic i social de la 
pandèmia del coronavirus. Amb aquesta operació, tots els centres van passar a funcionar sota 
la denominació d’Eurofitness, amb la qual cosa els operadors gestionaran 23 instal·lacions.

D’aquesta manera, les entitats gestores dels clubs, la Unió de Federacions Esportives de 
Catalunya (UFEC) i la Unió Barcelonina d’Associacions Esportives (UBAE) han aconseguit 
tenir més fortalesa dins el sector, més capacitat operativa, eficàcia i eficiència en la gestió i 
més recursos. Per fer-ho possible, les entitats compartiran recursos humans i tecnològics i 
ampliaran la seva oferta d’activitat física, fitnes, salut, benestar i formació.

Dades econòmiques de la fusió:

4.2. Clubs Eurofitness

4.2.1. Dades abonats

Club Abonats des19 Abonats des20 Balanç %

Estació del Nord       4.147       2.440 - 1.707 - 41,16 

Alella       2.622       1.679 -    943 - 35,96 

Arenys de Mar       1.983       1.222 -    761 - 38,38 

Sant Celoni       2.705       1.602 - 1.103 - 40,78 

Salt       2.929       1.727 - 1.202 - 41,04 

Sabadell       3.329       2.124 - 1.205 - 36,20 

Vall d'Hebron       1.197       1.120 -      77 -   6,43 

Totals 18.912 11.914 - 6.998 - 37,00
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4.2.2 Uesports a casa 

En el moment del confinament i quan es van tancar instal·lacions esportives, es va començar 
a treballar en la posada en marxa d’Uesports a Casa, una oferta de:

• creació d’un nou espai web dins la web d’Uesports per poder fer entrenament i activitat 
física a casa: Uesports A Casa.

• vídeoclasses gravades amb els tècnics de diferents disciplines. Es pujaven a Youtube i 
estaven disponibles al web.

• directes de classes des de casa dels tècnics a través del nostre compte d’Instagram.
• rutines d’estiraments i exercicis.
• vídeos sobre nutrició i fisioteràpia.
• articles de salut, nutrició i benestar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.3. Campanyes 

L’objectiu de les campanyes és doble:

1. Branding i imatge de marca. 
2. Performance. Captació de nous abonats i abonades i campanyes de fidelització per 

reduir taxes de rotació i ampliar la vida mitjana dels abonats i abonades.

Durant els primers sis mesos de l’any ho vam fer exclusivament per Uesports. A partir 
del mes de juny, en anunciar-se la fusió, vam fer conviure tant la imatge d’Uesports amb 
Eurofitness com. 

BRANDING
1. Nova Sala de Fitness a Alella. 
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2. Actualització i supervisió de Google Mybusiness i maps a Eurofitness + protocol de 
comentaris gestionat pels caps d’operacions de cada club.

3. Noves màquines per posicionar la marca: eGym. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Nova indumentària a VH.
5. Llançament nova APP (amb Netpulse) durant el confinament. Mes de maig. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Canvis de logos Uesports del clubs per Eurofitness: portes d’accès i recepcions.

CAMPANYES
Totes les campanyes es programem al CRM + APP pel control intern de la instal·lació i 
perquè estigui operativa la secció d’alta online de la web en les condicions de la promoció.

CAPTACIÓ
Campanyes destinades a aconseguir nous abonats i abonades. Accions centrades sobretot 
amb ofertes de % dte. Inscripcions (inclòs inscripció gratuïta) o modalitats combinades per 
aconseguir altes dobles, o altes relacionades amb abonats i abonades (com la quota duo).

Canals de difusió:
• Cartelleria i PLV.
• FB & Instagram Ads: post’s + stories + Google Adwords.
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• Projecció a pantalles TV’s.
• Banner a la web.
• Campanyes fortes: bus, mupis, ràdio, premsa, revistes.

Campanyes realitzades:
1. Gener: Ser constant té recompensa, Paga 10 mesos i te’n 

regalem 1.
2. Promo estiu: 2 mesos per 80 € + matrícula gratis.
3. Promo setembre: Anar al gimnàs és segur. És salut. 50% 

descompte per la matrícula.
4. Octubre. Halloween amb descomptes de por!
5. Promo Joguina: joguina per inscripció gratis.

FIDELITZACIÓ
Campanyes destinades a fidelitzar els abonats i abonades per 
tal de reduir taxes de rotació i augmentar la vida mitjana dels 
abonats i abonades.

Canals de difusió:
• Cartellera i PLV’s.
• Post a xxss (FB + Instagram) + stories.
• Projecció a pantalles TV’s.
• Noticies a la web.
• Newsletter mensual + puntual segons necessitat (Acció 

especial, felicitació nadal, etc). XX enviades durant el 2020.
• Push’s APP.

Campanyes realitzades:
• Mudem la pell. Comunicació a tots els abonats als clubs, 

xarxes socials i mailing per informar-los de la fusió amb 
Eurofitness. 

• Comunicats COVID sobre: 
Tancament, quotes, activitats Uesports A Casa, cursetistes, 
calendaris live a Instagram, obertures i tancaments, mesures 
d’higiene i seguretat dels clubs amb inforgrafies, cartelleria i 
vídeos, activitats outdoor. 

• Convenis amb preus especials: 
Formació amb un 30% de descompte en Graus, postgraus, 
Màsters i cursos d’idiomes. 
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Entrades al teatre de Salt pel Temporada Alta. 
Entrades al tots els clubs Eurofitness per 3 euros. 

• Comunicació nous serveis/activitats com:  
Nova Sala de Fitness Alella amb eGym 

• Comunicació nous serveis/activitats com:  

Almogàvers Race carrera d’obstacles amb 15% descompte (9 febrer a Matadepera) 
Campanya Regala Salut.
Carnestoltes, disfressa’t que té premi.
eGym Premium
Aniversari Sant Celoni
Activitats especials d’estiu a l’aire lliure
Promo Joguina per Nadal.
Sigues Premium per 2 euros al mes.
Regal Gravity a Premiums.
Servei de fisioteràpia a Sabadell.

• Comunicacions especials: 
Dia de la dona, dia de l’activitat física, dia contra la violència masclista, dia mundial 
contra el càncer.

BBDD: Actualització setmanal de la BBDD de cada instal·lació.

CREATIVITATS:
- Elaboració de tots els materials de les campanyes.
- Elaboració de flyers, plafons, horaris, etc.
- Sessions de vídeos i posterior postproducció.
- Disseny, contingut i maquetació de les newsletters.
- Disseny de lones.

PATROCINIS I ESDEVENIMENTS EXTERIORS:
Festa major Sant Celoni. 

GESTIÓ PRESSUPOST: control pressupostari. 

4.2.4. Analítica i reporting 

PÀGINA WEB
La web d’Uesports ha experimentat un creixement pel període de confinament. Tot i la fusió, 
s’ha seguit utilitzant com a eina per fer les inscripcions online. Dades analítiques de la web:
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Dades principals de la web uesports.cat del 2020:

Algunes conclusions: del volum de pàgines vistes es situa en primera posició Uesports 
A Casa, cosa que dona una idea de l’ús intensiu que es va fer de la plataforma durant el 
confinament. Al gràfic es veu el pic d’ús del web al març i abril.
Cal destacar que un 50,33% del tràfic ha estat orgànic pel bon posicionament de la pàgina a 
Google, i que un 36% dels usuaris ens han buscat directament a Internet.
Pel que fa a les xxss que més tràfic ens han portat, destaca Facebook amb un 84,61% de les 
referències socials, seguida per Instagram Stories amb un 10,83&.

XXSS
El 2020 les xarxes socials també han crescut per Uesports. Es va canviar el nom i el logo de 
les pàgines de Facebook. Les 7 pàgines que tenim dels diferents clubs han acumulat: 15.121 
fans.

Pel que fa a Instagram, a finals de 2020 el compte sumava: 6.275 seguidors.

BUTLLETINS
Durant tot l’any s’han enviat un total de 219 mailings: 

• A diferents BBDD dels clubs, abonats de baixa, interessats en instal·lacions.
• Amb diferents objectius: comunicats, newsletters mensuals (primer trimestre), 

campanyes de fidelització i captació.

Dades principals de les accions de mailing el 2020:

La dada d’obertura és molt destacable amb un 35%.

Usuaris 73.240

Sessions 127.055

Número de sessions/usuari 1,73

Visites a pàgines 236.646

Pàgines vistes úniques 176.649

Pàgines per sessió 1,86

Mailings enviats 219

Obertures 279.767

% Obertura mitjà 35%

Clics totals en contingut 74.578

% de clics 4%
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4.3. Urbanesports
4.3.1. Dades abonats

4.3.2. Campanyes

Objectius: Treballar en el branding i imatge de marca 
Urbanesports a l’hora que es fan campanyes de captació de 
nous socis i campanyes de fidelització per reduir taxes de 
rotació i ampliar la vida mitjana dels socis.

BRANDING
Imatge marca

CAMPANYES
Totes les campanyes es programem al CRM + APP pel control 
intern de la instal·lació i per la secció d’alta online de la web.

CAPTACIÓ
Campanyes destinades a aconseguir nous abonats i abonades. 
Accions centrades sobretot amb ofertes de % dte. Inscripcions 
(inclòs inscripció gratuïta) o modalitats combinades per 
aconseguir altes dobles, o altes relacionades amb abonats i 
abonades (com la quota duo).
Canals de difusió:
• Cartellera.
• FB & Instagram Ads: post’s + stories.
• Projecció a pantalles TV’s.
• Banner a la web.
• Campanyes fortes: Bus, mupis, premsa. 

Campanyes realitzades:
Gener. Quota anual per 29,04 euros/mes + regal EP 30 minuts.
Juny. Dona’t d’alta i no paguis la matrícula.
Agost. Dona’t d’alta i no paguis la matrícula.
Setembre. No és oci, és salut. No paguis la matrícula. 
Octubre. Halloween. Descomptes de por!
FIDELITZACIÓ
Campanyes destinades a fidelitzar socis per tal de reduir taxes 
de rotació i augmentar la vida mitjana.

Club Abonats des19 Abonats des20 Balanç %

Sabadell 495 84 -    411 - 83,03
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Canals de difusió:
• Cartellera i PLV’s.
• Post a xxss (FB + Instagram) + storis.
• Projecció a pantalles TV’s.
• Noticies a la web.
• Push’s APP. 

Campanyes realitzades: 

• Promos fidelització combinades amb les de captació. 
Març. Quota Duo 29,95 euros/mes + matrícula gratis per amic/familiar. 
Setembre. Quota duo 29,95 euros. 

• Comunicacions especials: 
Dia de la dona, dia de l’activitat física, dia contra la violència masclista, diada de 
Catalunya, càncer de mama, 

BBDD: Actualització setmanal de la BBDD del club.

CREATIVITATS:
- Elaboració de tots els materials de les campanyes.
- Elaboració de flyers, plafons, horaris, etc.
- Sessions de fotos i vídeos i posterior elaboració.
- Disseny, contingut i maquetació de les newsletters.
- Disseny de lones, banderes, etc.

GESTIÓ PÀGINA WEB

GESTIÓ PRESSUPOST: Control pressupostari. 

4.3.3. Analítica i reporting 

PÀGINA WEB
Dades principals de la web uesports.cat del 2020:

Usuaris 7.584

Sessions 11.884

Número de sessions/usuari 1,57

Visites a pàgines 29.797

Pàgines vistes úniques 22.916

Pàgines per sessió 2,51
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XXSS
El 2020 el Facebook del club va acabar amb 386 seguidors, i l’Instagram amb 1.001 
seguidors.

BUTLLETINS
Durant tot l’any s’han enviat un total de 40 mailings: 

• A la BBDD del club i abonats de baixa.
• Amb diferents objectius: comunicats, newsletters mensuals (primer trimestre), 

campanyes de fidelització i captació.

Dades principals de les accions de mailing el 2020:

La dada d’obertura és molt destacable amb un 41%.

4.4. Olimfit 

Projecte de gimnàs virtual amb serveis de classes en streaming, videoclasses, entrenadors 
personals, telemedicina i formació creat durant la pandèmia i que es va posar en marxa el mes 
d’Octubre.  S’utilitza com una eina de fidelització dels clubs Eurofitness.

Des de l’àrea gestionem les xarxes socials (calendari editorial, continguts, creativitats i 
promocions) i el gabinet de premsa.

4.5. Disseny per a federacions 

Federació Catalana de Caça
Disseny d’un díptic de fires de caça 2020 i un pòster de les fires de caça. Vam dedicar un total 
de 6,30 h. Gener.

Federació Catalana de Futsal
Assessorament sobre el contingut i disseny d’un dossier de patrocini de 9 pàgines. 7 hores de 
feina. Febrer.

Federació Catalana de Tennis Taula
Disseny del cartell Open Inter Veterans 2020 - 5h. Febrer.

Federació Catalana d’Esports per a paralítics cerebrals

Mailings enviats 40

Obertures 10.835

% Obertura mitjà 41%

Clics totals en contingut 20.395

% de clics 69%



5. 
TANCAMENT DE 
L’EXERCICI 2020
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El tancament econòmic de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya corresponent a l’exercici 
2020 ha estat d’un any d’elevat dificultat, amb un resultat de 6.326’06.- €, en el qual la generació 
d’ingressos propis ha caigut en més de la meitat en referència a exercicis anteriors, ubicant-nos 
en la xifra de 5.000.799’39.- €. Davant de l’impacte generat per l’aparició de la pandèmia i la greu 
afectació a l’activitat de les nostres instal·lacions esportives, la UFEC ha fet un gran esforç en 
contenció de despesa per evitar la generació de dèficit, prioritzant en el funcionament els serveis i 
l’acompanyament a les Federacions esportives membres, també immerses en la crisi COVID-19.
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6. 
APROVACIÓ DE 
PRESSUPOSTOS 
2021
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ANY 2021 ANY 2021 ANY 2021 ANY 2021

60 COMPRES -1.781,64 -16.300,22 -1.257,84 -49.352,74
601 COMPRES MATERIAL ESPORTIU 0,00 -5.599,23 -20.388,44
602 COMPRES ALTRES PROVISIONS -1.781,64 -10.700,99 -1.257,84 -28.964,30

62 SERVEIS EXTERNS -632.674,17 -365.522,28 -37.280,21 -3.292.631,68
621 ARRENDAMENTS I CÀNON -1.350,77 -24.483,27 0,00 -496.370,72
622 REPARACIONS I CONSERVACIÓ -16.898,26 -80.595,55 -2.133,49 -768.182,26
623 SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS -243.411,27 -127.172,56 -11.902,45 -576.894,36
624 0,00 0,00 0,00
625 PRIMES D'ASSEGURANCES -5.968,97 -12.356,38 -1.384,61 -124.721,79
626 SERVEIS BANCARIS -4,19 -5.261,54 0,00 -5.265,73
627 PUBLICITAT I PROPAGANDA -216.999,88 -7.009,25 -58,80 -280.710,68
628 SUBMINISTRAMENTS -13.740,56 -76.361,64 -21.651,48 -775.554,15

62.800.005 Aigua -5.184,03 -76.804,24
62.800.100 Gas -20.701,19 -271.365,18
62.800.200 Telèfon -9.351,04 -7.951,86 -31.884,50
62.800.300 Electricitat -4.389,52 -42.524,56 -310.470,73
62.800.400 Cogeneració 0,00 -63.378,02

629 ALTRES DESPESES -134.300,27 -32.282,09 -149,38 -264.931,99

63 TRIBUTS 4.880,59 0,00 -3.356,98 -689,02

64 DESPESES DE PERSONAL -739.359,95 -538.503,75 -31.822,78 -4.163.134,61
64.000.000 SOUS I SALARIS -583.671,63 -404.890,04 -23.872,67 -3.122.045,40
64.000.002 SOUS I SALARIS SERVEIS CENTRALS 0,00
64.000.003 SOUS I SALARIS SERVEIS NETEJA 0,00
64.200.000 SEGURETAT SOCIAL -145.685,77 -133.613,71 -7.950,11 -1.027.819,57
64.200.002 SEGURETAT SOCIAL SERVEIS CENTRALS 0,00
64.200.003 SEGURETAT SOCIAL SERVEIS NETEJA 0,00
64.900.000 ALTRES DESPESES DE PERSONAL 0,00
64.900.100 Formació de personal -10.002,55 -13.269,64

65 ALTRES DESPESES DE GESTIÓ -133.056,62 -90.519,02 -614.212,60

66 DESPESES FINANCERES -119.669,81 0,00 -74,87 -226.312,84
663 INTERESSOS PRÉSTECS -23.078,15 -86.913,21
669 ALTRES DESPESES FINANCERES -96.591,66 -74,87 -139.399,63

67 DESPESES EXCEPCIONALS -4.855,96 0,00 0,00 -4.855,96
678 DESPESES EXCEPCIONALS -4.855,96 -4.855,96

68 DOTACIONS A LES AMORTITZACIONS -46.132,19 -48.145,03 -664.378,79

69 PERD. DETER. CRED. LP,EMP -8.856,03 -8.856,03

-1.681.505,78 -1.058.990,30 -73.792,68 -9.024.424,27

ANY 2021 ANY 2021 ANY 2021 ANY 2021

70 INGRESSOS SERVEIS 249.248,13 958.937,37 15.363,71 5.965.518,71
700 VENDAS MATERIAL ESPORTIU 0,00 11.388,26 30.826,07
702 INGRESSOS PRESTACIÓ DE SERVEIS -900,98 947.350,46 5.664.273,96
705 SERVEIS ASSESSORAMENT 81.916,51 15.363,71 97.280,22
706 INGRESSOS ARRENDAMENTS NO ESPORTIUS 198,65 4.905,86
708 DEVOLUCIONS -142,80 -142,80
709 LLICENCIES UFEC 168.375,40 168.375,40

74 SUBVENCIONS ADMINISTRACIONS 888.177,67 0,00 58.428,97 1.001.463,35
740 GENERALITAT DE CATALUNYA 888.177,67 0,00 58.428,97 1.001.463,35
741 SUBVENCIÓ AJUNTAMENTS 0,00 0,00
74109000 SUBVENCIÓ ENTITATS NO OFICIALS 0,00 0,00
742 SUBVENCIÓ DIPUTACIONS 0,00 0,00

75 ALTRES INGRESSOS DE GESTIÓ 21.515,03 248.265,10 0,00 1.086.634,06
750 PATROCINI ESPORTIU 21.420,00 21.420,00
752 INGRESSOS PER ARRENDAMENTS 95,03 187.514,02 984.547,01
759 INGRESSOS PER SERVEIS VARIS 60.751,08 80.667,05

76 INGRESSOS FINANCERS 105.045,66 105.045,66

77 INGRESSOS 514.680,94 0,00 0,00 913.841,61
771 BIENES PROCEDENTES INMOV.MATERIAL 100,00 100,00
775 SUBVENCIONS DE CAPITAL TRASP RESULTAT 149.160,67
778 INGRESSOS EXCEPCIONALS 514.580,94 764.580,94

1.778.667,43 1.207.202,47 73.792,68 9.072.503,39

97.161,65 148.212,17 0,00 48.079,12

UTE VALL HEBRON 
90%

UTE BEISBOL         
49%

CENTRAL CONSOLIDAT

TOTAL DESPESES

DESPESES

INGRESSOS

TOTAL INGRESSOS

RESULTAT
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BARCELONA SABADELL SALT ARENYS SANT CELONI

ANY 2021 ANY 2021 ANY 2021 ANY 2021 ANY 2021

60 COMPRES -8.254,94 -5.912,41 -7.894,73 -7.950,96 0,00
601 COMPRES MATERIAL ESPORTIU -3.217,56 -2.263,46 -4.395,40 -4.912,79 0,00
602 COMPRES ALTRES PROVISIONS -5.037,38 -3.648,95 -3.499,33 -3.038,17 0,00

62 SERVEIS EXTERNS -660.734,39 -562.831,60 -397.275,80 -310.578,99 -325.734,24
621 ARRENDAMENTS I CÀNON -195.021,27 -78.720,27 -89.075,71 -32.953,52 -74.765,91
622 REPARACIONS I CONSERVACIÓ -177.766,64 -197.476,31 -118.215,54 -123.704,47 -51.392,00
623 SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS -34.602,22 -70.770,84 -39.023,63 -22.826,53 -27.184,86
624 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
625 PRIMES D'ASSEGURANCES -25.586,01 -24.165,01 -18.000,00 -16.500,00 -20.760,81
626 SERVEIS BANCARIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
627 PUBLICITAT I PROPAGANDA -11.091,04 -28.379,82 -2.000,00 -8.671,87 -6.500,02
628 SUBMINISTRAMENTS -165.189,02 -147.187,70 -119.178,24 -96.855,48 -135.390,03

62.800.005 Aigua -20.750,63 -20.134,57 -10.830,93 -11.041,58 -8.862,50
62.800.100 Gas -48.541,11 -46.214,21 -33.677,53 -49.780,94 -72.450,20
62.800.200 Telèfon -3.724,62 -2.444,23 -2.912,77 -3.743,12 -1.756,86
62.800.300 Electricitat -68.076,45 -64.691,13 -46.178,76 -32.289,84 -52.320,47
62.800.400 Cogeneració -24.096,21 -13.703,56 -25.578,25 0,00 0,00

629 ALTRES DESPESES -51.478,19 -16.131,65 -11.782,68 -9.067,12 -9.740,61

63 TRIBUTS -901,91 0,00 0,00 -1.118,36 -192,36

64 DESPESES DE PERSONAL -1.010.469,00 -547.094,32 -540.718,14 -348.700,51 -406.466,16
64.000.000 SOUS I SALARIS -705.788,53 -429.579,50 -412.597,80 -259.180,11 -302.465,12
64.000.002 SOUS I SALARIS SERVEIS CENTRALS 0,00
64.000.003 SOUS I SALARIS SERVEIS NETEJA 0,00
64.200.000 SEGURETAT SOCIAL -304.648,32 -117.514,82 -128.120,34 -89.520,40 -100.766,10
64.200.002 SEGURETAT SOCIAL SERVEIS CENTRALS 0,00
64.200.003 SEGURETAT SOCIAL SERVEIS NETEJA 0,00
64.900.000 ALTRES DESPESES DE PERSONAL 0,00
64.900.100 Formació de personal -32,15 -3.234,94

65 ALTRES DESPESES DE GESTIÓ -141.023,80 -79.485,16 -74.025,58 -45.016,24 -51.086,18

66 DESPESES FINANCERES -9.781,32 -43.618,56 -23.461,79 -21.167,77 -8.538,72
663 INTERESSOS PRÉSTECS -25.048,80 -19.230,61 -16.961,94 -2.593,71
669 ALTRES DESPESES FINANCERES -9.781,32 -18.569,76 -4.231,18 -4.205,83 -5.945,01

67 DESPESES EXCEPCIONALS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
678 DESPESES EXCEPCIONALS 0,00

68 DOTACIONS A LES AMORTITZACIONS -90.143,16 -171.280,04 -174.994,30 -93.702,59 -39.981,48

69 PERD. DETER. CRED. LP,EMP

-1.921.308,52 -1.410.222,09 -1.218.370,34 -828.235,42 -831.999,14

ANY 2021 ANY 2021 ANY 2021 ANY 2021 ANY 2021

70 INGRESSOS SERVEIS 1.222.352,63 1.021.436,73 1.099.517,54 596.864,31 801.798,29
700 VENDAS MATERIAL ESPORTIU 5.861,20 4.092,57 3.374,38 3.206,63 2.903,03
702 INGRESSOS PRESTACIÓ DE SERVEIS 1.215.199,87 1.016.562,52 1.094.903,75 592.752,00 798.406,34
705 SERVEIS ASSESSORAMENT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
706 INGRESSOS ARRENDAMENTS NO ESPORTIUS 1.291,56 781,64 1.239,41 905,68 488,92
708 DEVOLUCIONS

709 LLICENCIES UFEC

74 SUBVENCIONS ADMINISTRACIONS 24.696,10 0,00 0,00 0,00 30.160,61
740 GENERALITAT DE CATALUNYA 24.696,10 30.160,61
741 SUBVENCIÓ AJUNTAMENTS 0,00 0,00
74109000 SUBVENCIÓ ENTITATS NO OFICIALS 0,00 0,00
742 SUBVENCIÓ DIPUTACIONS 0,00 0,00

75 ALTRES INGRESSOS DE GESTIÓ 410.060,44 181.171,92 56.330,02 10.925,56 158.365,99
750 PATROCINI ESPORTIU 0,00
752 INGRESSOS PER ARRENDAMENTS 396.316,35 178.688,32 55.096,00 9.409,81 157.427,48
759 INGRESSOS PER SERVEIS VARIS 13.744,09 2.483,60 1.234,02 1.515,75 938,51

76 INGRESSOS FINANCERS

77 INGRESSOS 1.689,24 197.500,00 34.971,43 165.000,00 0,00
771 BIENES PROCEDENTES INMOV.MATERIAL
775 SUBVENCIONS DE CAPITAL TRASP RESULTAT 1.689,24 97.500,00 34.971,43 15.000,00
778 INGRESSOS EXCEPCIONALS 0,00 100.000,00 150.000,00

1.658.798,41 1.400.108,65 1.190.818,99 772.789,87 990.324,89

-262.510,11 -10.113,44 -27.551,35 -55.445,55 158.325,75

TOTAL DESPESES

DESPESES

INGRESSOS

TOTAL INGRESSOS

RESULTAT
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Enguany la intenció de la Unió ha estat en un pla de recuperació de la COVID-19 a través de 4 eixos 
de treball principals: 

Com cada any, hi ha projectes ja iniciats o que tenen una periodicitat constant, per aquest motiu el 
Consell Directiu proposa aprovar els acords següents: 

• Que el Consell Directiu pugui obtenir préstecs i crèdits fins a 3.000.000 € per donar 
bestretes de subvencions a les federacions catalanes.  

• Que el Consell Directiu pugui sol·licitar a entitats bancàries o de crèdit fins a 12.000.000 €, a 
través de la mateixa Unió o de les societats que pugui constituir, per dur a terme inversions 
per a nous projectes de gestió i construcció d’instal·lacions esportives, amb el condicionant 
que les propostes han de ser estudiades per la Comissió d’Inversions i han de ser ratificades 
pel Consell Directiu.  

• Que el Consell Directiu pugui autoritzar avalar operacions fins a 12.000.000 €, que s’hagin 
fet a través de les societats amb participació de la Unió, amb el condicionant que les 
propostes han de ser estudiades per la Comissió d’Inversions i han de ser ratificades pel 
Consell Directiu.  

• Que el Consell Directiu pugui constituir societats mercantils i/o associacions d’interès 
econòmic per a projectes de gestió d’instal·lacions esportives, serveis per a instal·lacions 
esportives i construcció d’instal·lacions esportives, i de qualsevol altre objectiu d’aquestes 
societats que puguin beneficiar a la Unió, amb el condicionant que les propostes han de ser 
estudiades per la Comissió d’Inversions i han de ser ratificades pel Consell Directiu.  

• Que el Consell Directiu pugui, en cas que es cregui convenient, dur a terme una ampliació 
de capital de les seves societats mercantils i/o associacions d’interès econòmic que hagin 
constituït o que hi participin.  

• Que per a totes aquestes operacions i projectes es donin els poders necessaris i així facultar 
al president de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, en nom i representació 
de la Unió, per tal de poder signar, prèvia aprovació del Consell Directiu, els documents, 
contractes públics i privats que calguin per dur a terme aquests projectes.

1
3

2
4

Reforç en 
el Servei a 
Entitats

Digitalització 
del Sector

Nova Llei de 
l’Esport

Autonomia 
financera
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DIRECCIÓ
• Comissió tècnica de seguiment ARC.
• Gestió de les subvencions, medalles de campions i d’altres.
• Comissió de la organització del Forum olímpic 2021.

1.- TASQUES PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES 

Se seguirà potenciant el lloc i la posició que ocupa la institució en la societat esportiva 
catalana actual, tot preveient de forma escaient la representació física i corporativa en els 
esdeveniments esportius i socials que com a tal li pertoquin. D’aquesta forma es pretén 
preservar i potenciar la projecció interna i externa de la Unió de Federacions Esportives de 
Catalunya.

• Genèriques: Es mantindran totes les actuacions protocol·làries com fins al moment 
(escrits de fe licitació, salutació, suport, etc.), així com les comunicacions específiques 
amb les federacions catalanes, tant en l’àmbit global com individual. 

• Difusió de la imatge corporativa: La imatge de la UFEC ha de tenir presència en tots 
aquells espais i àmbits que li pertoquin, i s’ha de vetllar per la seva correcta utilització i 
ubicació. 

Actes de la UFEC: Paral·lelament als actes als quals la Unió de Federacions assisteix, ja sigui 
en la figura del seu president un dels membres de Consell Directiu, o el director, en el si de 
la institució es generen uns actes que li són propis i que requereixen un procediment i una 
estructura molt més elaborada.

Suport a Actes Federatius: La Unió de Federacions continuarà donant suport a les federacions 
i a les diferents institucions/entitats esportives en tots aquells actes que ens requereixin i 
que siguin fruit de la seva pròpia activitat, ampliant-ne el volum de col·laboració en la mesura 
del que sigui possible. Aquest suport es materialitza tant en l’àmbit protocol·lari com en el 
mediàtic.

2.- RELACIONS AMB LES INSTITUCIONS 

Des de la Unió de Federacions se seguirà vetllant per la bona entesa amb totes les institucions 
públiques i privades, amb les quals pel seu caràcter social i esportiu ens relacionem, així com 
es facilitarà les relacions de les federacions amb aquestes.

3- MEDALLA DE CAMPIONS I CAMPIONES 

Disseny de la medalla que serà la que es donarà a tots els campions i campiones en els 
campionats de Catalunya de la categoria absoluta.
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OFICINA D’ATENCIÓ ALS CLUBS 
Donar servei en tot allò que fa referencia a la gestió dels clubs ja que tenen en molt casos 
carències de mitjans per poder donar respostes als socis i treballadors. 

Servei comptable: Registre moviments comptables, anàlisis dades, impostos trimestrals i 
anuals, revisió dels comptes anuals.

Servei Fiscal: Impostos trimestrals, anuals, impost de Societats, model 347, Donacions 
d’empreses a clubs a traves de la UFEC, Signatura Digital Electrònica.
 
Servei Laboral: Nòmines, Liquidacions, cotitzacions a la seguretat social, impostos 111 
trimestral i 190 anual, tramitació d’ERTOS, tramitació de partes d´incapacitat temporal i 
d´accidents, gestió d’embargaments.

Servei Jurídic: Apertura de un club nou i tràmits legals davant del registre d´Entitats 
Esportives de presentació de documents , assessorament en creació de reglaments i 
normatives internes, modificacions estatutàries, suport legal basic en assumptes esportius.

Tallers de formació per clubs esportius en l’àrea fiscal, comptable, laboral, jurídic.

SERVEI D’ASSESSORAMENT LABORAL
L’objectiu de cara a l’any 2021 és continuar el creixement del departament podent ampliar a 
més federacions el servei laboral gratuït o, en condicions molt favorables per aquelles que 
superin els 15 treballadors.

L’any 2020 va acabar amb la centralització dels aspectes laborals a UFEC en un total de 46 
federacions esportives. 

En aquest any 2021, l’objectiu seria acabar centralitzant un total de 50 federacions i, en relació 
als propers anys, continuar el creixement.

A més, es vol ampliar el ventall de serveis que s’ofereixen, començant a fer feines de 
consultoria estratègica de RRHH.

En aquest sentit, a més de la gestió i administració de personal mensual que es ve fent, es 
treballaran tres projectes per oferir a les entitats afiliades: 

1. Plans d’Igualtat adaptables a cada entitat.
2. Protocols per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe.
3. Plans de formació adaptables a cada entitat.

Així mateix, es proposaran formacions semestrals a les gerències de les administracions de tots 
aquells temes rellevants que puguin afectar o ser d’interès per la gestió federativa.
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Entenem que des de la posició de la Unió i la nostra experiència i visió en gestió, podem oferir a 
les entitats un valor afegit en el desenvolupament de projectes de recursos humans que poden 
servir per millorar el dia a dia de la gestió federativa i de les persones.

La raó d’aquest intent de creixement intensiu és el convenciment des de la UFEC que seria 
bo per a les federacions, a més de l’estalvi econòmic que implica, una unificació en formes 
de treballar i de plantejaments en les relacions laborals envers els seus treballadors i 
treballadores, sobretot, en tot allò relacionat en les relacions laborals amb el personal tècnic 
esportiu atès el règim laboral especial que li és aplicable.

D’altra banda, i pel que fa a la gestió interna de l’entitat, l’àrea de Recursos Humans estarà 
centrada en la integració de tot l’equip de recursos humans de la Unió i Eurofitness així com 
la creació d’un sistema conjunt de treball per aplicar a la totalitat de clubs gestionats per 
ambdues entitats.

En aquest cas, s’integraran els equips de recursos humans d’ambdues entitats per gestionar 
el capital humà de més de 700 persones i 18 centres esportius, compartint i integrant les 
polítiques de recursos humans.

SERVEI  D’ASSESSORAMENT FISCAL 
Pel 2021 el Servei Fiscal mantindrà el caràcter gratuït per les federacions esportives catalanes 
de tots els serveis que s’ofereixen.

Com a novetat dir que s’amplia als clubs el servei de recolzament en la tramitació de signatures 
electròniques, a uns preus molt moderats.

SERVEI D’ASSESSORAMENT I SUPORT COMPTABLE 
Aquest departament coordina l’administració en els termes documentals administratius, de 
facturació i gestió amb proveïdors, clients i bancs. Així com la comptabilitat del grup d’entitats 
UFEC i justificació de subvencions a les diferents institucions públiques.
D’altra banda, aquest departament dona suport i assessorament a les diferents federacions 
catalanes, tot acompanyant-les en el procés diari administratiu i comptable del seu dia a dia.
Els propòsits de cara al 2021 es centren en modernitzar i diversificar el departament, tot 
procurant un alt grau de professionalització i polivalència de l’equip. Els objectius són 
enfocar dues línies de treball diferenciades, tals com la justificació de subvencions i el suport 
administratiu i comptable, de manera que el coneixement intern en més profunditat d’aquestes 
dues línies ens faciliti la preparació necessària per donar servei a les federacions en aquests 
dos àmbits d’actuació.
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Així també, a partir del segon semestre, s’enfocaran un parell de tallers formatius per les 
federacions, que bé podrien estar alineats ens els següents formats: 

• Subvencions: Com redactar informes justificatius, com revisar els requeriments formals i 
legals de les factures rebudes, etc. 

• Comptables: Com portar un registre  d’actius o com documentar un sanejament dels 
mateixos.

A nivell de departament treballem per ser més polivalents ens les diferents tasques, així com 
compartir informació necessària per al treball del dia a dia, de forma que qualsevol tasca 
mantingui la seva continuïtat diària. Es faran reunions setmanals enfocades a distribuir les 
línies de treball diàries; Al mateix temps que es compartirà informació de departament, per 
estar informats constantment i poder unificar esforços en les diferents línies d’actuació sempre 
que sigui necessari.

Pel que fa la modernització del departament, estem més enfocats a preparar documents més 
visibles i més interpretatius. Cerquem formats senzills i que puguin ser compartits com a eina 
de treball, sense que cap requeriment formal porti a la  necessitat de modificar la imatge del 
mateix. 

Aquest servei està integrat dintre del propi departament de comptabilitat de la Unió. Després 
de quinze anys del seu inici, i havent assolit les federacions catalanes un molt elevat grau 
d’autonomia administrativa, pel que fa a les tasques de procés d’informació, la tasca d’aquest 
servei es concentra en l’assessorament i la resolució de problemes. En aquests moments, la  
totalitat de les entitats usuàries del servei, són autosuficients des del punt de vista operatiu. 

Per aquest motiu, és en determinats períodes de l’any , especialment durant el primer 
semestre, com per exemple, amb l’arribada del tancament de l’exercici, l’elaboració dels 
comptes per a presentar davant les respectives assemblees, o per complir els terminis de  
rendició de comptes anuals, quan es concentra preferentment  la demanda d’assistència. 

Una de les problemàtiques més importants detectada és la dificultat en   l’acompliment de 
terminis de justificacions, deguda a l’especificitat de cada calendari esportiu, així com per la 
dificultat de fer front de manera anticipada a les despeses objecte de subvenció,  que en alguns 
casos ha donat peu a processos de revocació de subvencions atorgades pel CCE.
 
Aquestes dificultats en la justificació així com els retards en el cobrament dels pagaments de 
les subvencions solen ocasionar, conseqüentment, importants problemes de tresoreria, de la 
mateixa manera que succeeix amb els  retards en les liquidacions per part de l’Administració, 
que han de ser resolts, en bastants casos, de manera urgent, acollint-se a les bestretes, com 
es pot veure en l’apartat final d’aquest informe, fent ús de la pòlissa  de crèdit que  la Unió, té 
oberta  a tal efecte i que es gestiona des d’aquest servei.
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Seguir solucionant les consultes que de les federacions en relació a l’aplicació del nou pla 
general de comptabilitat, vigent des d’aquest 2008 i la seva adaptació per a federacions 
esportives.

SERVEI D’ASSESSORAMENT JURÍDIC
Pel proper període 2020-2021, els objectius del Departament jurídic de la UFEC es fixen en les 
següents línies de treball: 

1. Millorar el suport i assessorament a federacions, establint indicadors de revisió 
periòdica i seguiment que es sumin als assessoraments que es fan segons demanda de 
les mateixes federacions interessades.  

2. Treballs de defensa, representació i coordinació en la tramitació legislativa de la Llei de 
l’Esport de Catalunya.  

3. Donar continuïtat al Programa Entitat Ètica Esportiva, renovant la subvenció a la 
implementació del programa de compliment normatiu penal a les federacions que ho 
sol·licitin i fer seguiment de les Federacions amb el Segell.  

4. Continuar informant periòdicament de tots aquell canvis que es derivin a causa de 
l’evolució epidemiològica a Catalunya així com les possibilitats per tal d’adaptar-se a 
aquesta de la millor manera possible. D’altra banda, seguir exercint com a pont de 
comunicació amb el Consell Català de l’Esport per tal que les demandes i necessitats de 
les federacions siguin ateses per l’òrgan administratiu competent.  

5. Fer el seguiment de l’inici de la Lliga Catalana d’ eSports de les Federacions esportives 
catalanes i treballar per a la seva ampliació a més modalitats esportives.  

6. Dur a terme jornades específiques amb els gerent de les federacions per a la reflexió 
i treball sobre el canvi de model  i la transformació de les estructures federatives, 
procurant la formació escaient a través del programa UFEC Academy. 

ACCIÓ SOCIAL 
Les federacions  que participen de la mà de la UFEC en projectes europeus: 

• donen a conèixer la seva expertise i comparteixen bones practiques amb les 
organitzacions europees. 

• es donen a conèixer a Europa, fet que pot ajudar a que siguin escollides com a partner 
en un projecte europeu 

• entenen l’entramat dels projectes europeus i els facilita la seva participació 

• poden obtener beneficis econòmics  



ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2021 
135

Les federacions reben assessorament per part de la UFEC en el cas de que es vulguin presentar 
a una convocatoria europea: 

• L’AAS enviarà les convocatòries tant europees com locals a les federacions.  

• L’AAS acompaña a les federacions en el procés de creació dels seus plans estratègics, 
voluntariat corporatiu, etc. 

• El projecte INSERsport ha repartit més de 50.000€ a les federacins que hi participen, des 
de la seva creació. 

• Casos concrets projectes europeus: 

• FC voleibol participa al 2019 en el projecte europeu Urban Sports i viatja a Bulgaria 
per explicar la seva expertesa. 

• Diverses federacions (fECDAS, FC Volei, FC Hoquei i clubs federats) participen al 
2020 en una enquesta sobre bones pràctiques de federacions i clubs europeus pel 
projecte SPIRIT, liderat per la prestigiosa ENGSO) 

• 2021 incorporem  (encara s’estàn definint els projectes) diverses federacions en 
projectes europeus en que ens presentem com a líders. 

• Donem información sobre els millors socis per fer equip als projectes europeus. 

• Facilitarem la creació execució de projectes europeus de federacions 

PROJECCIÓ 

• Continuació  de l’execució del projecte europeu que liderem, SPEY, per evitar els 
extremismes violents a través de l’esport, seguint el mètode científic. La UFEC com a 
líder. 

• Continuació del projecte europeu liderat per l’ ENGSO, SPIRIT, per la inclusió a través de 
l’esport de persones refugiades (formem part del steering comitee). 

• Participació com a partners en 3 projectes europeus nous; RE-PLAY, Move the mind, 
NEETS NEED SPORT. Els 3 projectes posen el focus en l’esport com a eina inclusiva i de 
canvi, treballant amb federacions i clubs.

• Presentació de 3 projectes europeus com a líders, a la convocatòria d’abril  Erasmus 
Plus Sport, per incrementar el nombre de dones dins de totes les branques i jerarquies 
del món de l’esport, fomentar els eSports en les federacions esportives i treballar per la 
celebració d’esdeveniments esportius més sostenibles. 

• Participació en congressos europeus de l’esport i INFO day (sessions informatives i de 
networking del programa Erasmus Plus Sport) organitzats per la CE. 

• Participació en conferències explicant els projectes europeus que liderem. 

• Estudi de les línies de subvenció de projectes entre països europeus i països d’altres 
continents. 
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• Reprendre el contacte amb l’ambaixador del Salvador a Brussel·les per tal d’assessorar 
els seus equips al Salvador. L’assessorament és en l’àmbit de l’actuació integral i 
integrada de programes esportius per joves en risc de pertànyer a mares. 

• Reunions amb eurodiputats/des per explicar que és la UFEC i quins projectes 
desenvolupa. L’objectiu és buscar el seu suport per presentar projectes pilot via PE. 

• Seguir en la línia que l’Àrea sigui 100% independent de subvencions locals.
• Projecte INSERsport: sumar noves federacions, més sinergies amb el tercer social i les 

administracions, més municipis implicats, més joves participant. 

• Incrementar les subvencions i donacions pel projecte INSERsport. 

• Executar la Welcome League incrementant el nombre de voluntaris/es i de patrocinadors. 

• Crear sinergies amb Fundacions esportives importants del territori per treballar 
conjuntament en el projecte INSERsport  i/o en altres projectes. 

• Impulsar el voluntariat corporatiu a la UFEC. 

• Impulsar nous projectes, sempre amb la col·laboració de les federacions esportives. 

• Difondre el projecte INSERsport (i per tant donant a conèixer la UFEC) a través del 
documental “Game changers” i mitjançant notícies, webs, etc.

COMUNICACIÓ, PREMSA I MÀRQUETING
Aquest 2021 el departament de Comunicació i Premsa continuarà amb l’objectiu de mantenir la 
difusió de l’activitat institucional i dels serveis de la UFEC per aconseguir la màxima visibilitat de 
la seva tasca i de les 71 federacions esportives que representa. 

• Donar suport a tots els departaments de la casa en qualsevol qüestió de comunicació i 
premsa. 

• Seguirem apostant per esprémer al màxim tots els instruments i canals de comunicació 
que tenim a l’abast tant on line com off line.

Actes previstos
• Presentació 1a Lliga Catalana eSports. Gener. 

• Debat electoral per les eleccions del 14F. 8 febrer. 

• Presentació OTT de l’Esport Català. Març. 

• Organització de la Festa de l’Esport 2020. Maig. 

• Trobada anual amb premsa de federacions i mitjans de comunicació. Segon semestre.

Pàgines als diaris esportius 

• Mantenir les 6 pàgines que tenim actualment als diaris Sport, Mundo Deportivo i 
l’Esportiu on es publiquen els continguts de les federacions.
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• Mantenir la pro activitat i participació de més federacions en l’enviament de continguts 
per a considerar la seva publicació. 

• Seguir produint temes propis sobre les federacions més enllà de l’actualitat de la 
competició a través d’entrevistes i/o reportatges.

• Programa Zona UFEC a Esport 3 

• Implicar més federacions en l’enviament de propostes de cobertures de competicions. 
Continuar amb la preproducció engegada el 2020 i els canvis en la narrativa de les 
peces: més dinàmiques i amb més protagonisme dels esportistes i tècnics de les 
diferents federacions. 

• Canal Youtube UFEC TV 

• Seguir dinamitzant el canal amb els vídeos del programa Zona UFEC. 

• Continuar amb la producció de contingut institucional en vídeo amb els posicionaments, 
activitats i projectes de l’entitat.

Web corporativa ufec.cat i altres 

• Projecte de difusió i seguiment dels esportistes catalans a Tòquio que va quedar 
pendent del 2020. Preparació del projecte: maig i juny. Implementació: juliol i agost. 

• Canvi de disseny, arquitectura i gestor de continguts que va quedar pendent el 2020 per 
la pandèmia. Segon semestre 2021: inici projecte setembre; implementació: gener 2021. 

• Donar suport en la creació de contingut i manteniment d’altres espais web corporatius 
de l’entitat.

Xarxes Socials 

• Seguir fomentant el contingut en vídeo. 

• Continuar amb l’estratègia de difusió i planificació de continguts coordinada a totes les 
xarxes socials de l’entitat. 

• Mantenir la inversió publicitària mensual en la difusió de determinats continguts 
d’interès general per ampliar-ne l’abast. 

• Créixer entre un 5 i un 10% en seguidors en els diferents xarxes socials.

Gabinet de premsa - Relació amb els mitjans de comunicació 

• Mantenir la bona relació amb el mitjans de comunicació. 

• Ampliar la BBDD de contactes de mitjans.

Màrqueting institucional 

• Analitzar les necessitats de presentacions corporatives de la UFEC i implementar un 
manual i nova proposta de disseny. Març-Juny.
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Màrqueting negoci 

• Reestructuració del funcionament del departament de màrqueting per a la gestió del 
màrqueting de clubs.

• Recuperar el % d’abonats perduts el 2020. 

• Unificació del pla de màrqueting i de les campanyes d’ambdós gestors d’Eurofitness: 
UFEC i UBAE. 

• Unificació del compte d’Instagram. 

• Unificació de la pàgina web dels dos gestors en una única. 

• Plantejar l’unificació d’APPs amb una nova estratègia emmarcada en les tendències del 
mercat.



8.
CONVOCATÒRIA 
D’ELECCIONS A 
MEMBRES DEL 
CONSELL DIRECTIU 
DE LA UFEC

• Reglament electoral

• Calendari electoral

• Models electorals
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REGLAMENT ELECTORAL: Índex
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Article 1r Legislació aplicable

1. 1.   Les eleccions a membres del Consell Directiu de la Unió es regulen pel que està 
establert en el Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el text únic de la 
Llei de l’esport, i el Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya, 
pels Estatuts de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya i pel present reglament 
electoral.

Article 2n Convocatòria

2.1.   La convocatòria d’eleccions s’efectua per acord de l’Assemblea General convocada 
a l’efecte, que haurà d’aprovar igualment el present reglament, el calendari electoral i el 
nomenament dels membres de la Junta Electoral

2.2.   L’acord de convocatòria d’eleccions, el present reglament, el calendari electoral i 
la composició de la Junta Electoral, així com la composició del cens provisional restaran 
publicats a la web de la UFEC des del dia següent a l’adopció del pertinent acord de 
l’Assemblea. Tanmateix, la convocatòria es notificarà a  cadascun dels membres de Ple Dret 
de la UFEC, s’anunciarà en un diari d’àmbit català i es comunicarà a la Secretaria General de 
l’Esport.

Article 3r Caràcter del sufragi

3.1.    El Consell Directiu de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya és elegit per 
l’Assemblea General i tots els seus càrrecs es proveeixen mitjançant sufragi lliure, directe, 
presencial, igual i secret entre tots els membres de l’Assemblea per majoria de vots. Es 
considera guanyadora aquella candidatura que obtingui la majoria simple dels vots.

Article 4t Seu electoral

4.1.    La seu del procés electoral s’ubicarà al domicili de la Unió de Federacions Esportives 
de Catalunya, a Rambla Catalunya 81, principal, 08008 de Barcelona.

Article 5è Terminis i horaris.

5.1.    Si no es diu el contrari en aquest Reglament, en els terminis assenyalats per dies, a 
comptar des d’un determinat, quedarà aquest exclòs del còmput, el qual haurà de començar 
en el dia següent.

5.2.    Si no s’especifica el contrari, els terminis computaran per dies hàbils.

5.3.    Si els terminis estiguessin fitxats per mesos o anys, es computaran de data a data i en 
el seu còmput no s’exclouran els dies inhàbils o festius.

CAPÍTOL PRIMER: Principis generals
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Article 6è Competències de la Junta Electoral

6.1.   La Junta Electoral té les funcions i atribucions següents:

a) Aprovar el cens electoral definitiu.
b) Conèixer i resoldre les reclamacions que es presentin.
c) L’admissió o la denegació de les candidatures i la seva proclamació.
d) Facilitar una còpia del cens electoral definitiu a totes les candidatures formalment 
proclamades que així ho sol·licitin. 
e) Aprovar les paperetes i sobres oficials.
f) Decidir  sobre  qualsevol  incident  que  sorgeixi  en  el  decurs  del  procés electoral 
que pugui constituir una infracció o desviació de la normativa electoral o que pugui 
afectar els principis de publicitat, igualtat d’oportunitats, llibertat, no discriminació i 
secret de vot, que han d’estar presents durant tot el procés electoral.
g) Publicar els resultats de les eleccions i dur a terme les comunicacions que 
s’estableixin legalment.
h) En general, resoldre qualsevol qüestió que afecti directament la celebració 
d’eleccions i els seus resultats.

Article 7è Elecció  dels seus membres

7.1.   A la mateixa sessió de l’Assemblea en que es convoquen les eleccions, s’haurà 
d’escollir, entre tots els membres presents que integren l’Assemblea General, els 
components de la Junta Electoral que estarà integrada  per  tres  membres  titulars  i  una  
llista  de  tres  suplents.  La Junta Electoral es mantindrà en actiu fins a la finalització del  
procés electoral.

7.2.   El Consell Directiu, o la Comissió Gestora en el seu cas, proveirà els mitjans raonables, 
tant materials com personals, per a que la Junta Electoral compleixi les seves funcions.

Article 8è Incompatibilitats

8.1.    El càrrec de membre de la Junta Electoral és incompatible amb la condició de candidat 
o de familiar de candidat fins el tercer grau tant per consanguinitat com per afinitat.

5.4.    Si no s’especifica en el calendari, els terminis acabaran a les 18 hores del dia del seu 
venciment.
5.5.   L’horari de funcionament de la seu electoral coincidirà amb l’horari d’oficina de la Unió 
de Federacions Esportives de Catalunya, de dilluns a dijous de 9h a 14’30h i de 15h a 18h i 
divendres de 9h a 15h. 

CAPÍTOL SEGON: De la junta electoral
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8.2.   Si es produeix una incompatibilitat o concorre en l’electe alguna circumstància 
plenament justificativa de la impossibilitat d’exercir el càrrec, s’ha de substituir pels suplents 
designats.

8.3.   Si els membres titulars o suplents per formar de la Junta electoral es neguen a prendre 
possessió o exercir el càrrec, de manera que no es pugui constituir aquest òrgan electoral, 
es substituiran pels membres que designi a aquests efectes el Consell Directiu de la UFEC o 
la Comissió Gestora, en el seu cas.

Article 9è Constitució de la Junta Electoral 

9.1.   La Junta Electoral es constituirà el dia hàbil següent al dia de la convocatòria de les 
eleccions, mantenint-se en actiu fins que finalitzi el procés electoral.  

9.2.    En el moment de constituir-se la Junta Electoral, els seus membres elegiran el 
President o Presidenta, actuant com a secretari qui també ho sigui de la Unió, o la persona 
en qui delegui, el qual tindrà veu però no vot i exercirà les funcions d’estendre acta de 
les reunions i dels acords que adopti la Junta Electoral, amb el vistiplau del President o 
Presidenta.

9.3.    Assistirà a la Junta Electoral la persona responsable del Servei Jurídic de la UFEC, que 
tindrà veu però no vot.

9.4.    La Junta Electoral actuarà a la seu de la UFEC o per mitjans telemàtics que garanteixin 
la identificació dels seus assistents.

Article 10è Funcionament i adopció d’acords

10.1.   La Junta Electoral serà convocada pel seu President  o Presidenta, ja sigui per pròpia 
iniciativa o a petició de dos dels seus membres i es considerarà vàlidament constituïda amb 
l’assistència de dos dels seus membres amb dret a vot.

10.2.   De cada una de les reunions haurà d’aixecar-se acta.

10.3.   Els acords de la Junta Electoral es portaran a terme per votació d’entre els seus 
membres amb dret a vot, per majoria dels assistents. En cas d’empat, el vot del President 
tindrà caràcter diriment. Els acords de la Junta Electoral seran executats immediatament, 
encara que siguin recorreguts o impugnats per les parts.

10.4.   Els acords de la Junta Electoral es notificaran seguidament a la seva adopció 
mitjançant correu electrònic, fax o qualsevol altre mitjà que deixi constància de les seves 
recepcions. Els acords de la Junta Electoral seran publicats a la web de la UFEC.

10.5.   La Secretaria General de l’Esport, a petició de la Junta Electoral, dels membres del 
Consell Directiu o de la Comissió Gestora en el seu cas,  poden enviar els seus respectius 
representants per tal de vetllar pel correcte funcionament del procés electoral. Aquests 
representants poden estar presents a les deliberacions de la Junta Electoral.
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10.6.   La Junta Electoral es dissoldrà un cop hagi acabat totalment el procés electoral 
incloent les resolucions sobre eventuals reclamacions o recursos interposats.

Article 11è Recursos

11.1.   Contra els acords de la Junta Electoral de la Unió pot interposar-se recurs ordinari 
davant del Tribunal Català de l’Esport en un termini màxim de 3 dies hàbils, la resolució del 
qual exhaureix la via administrativa.

Article 12è Comissió Gestora

12.1.   En el supòsit que tots o la majoria dels membres del Consell Directiu dimiteixin per 
presentar-se com a candidats a les eleccions, es constituirà una Comissió Gestora composta 
pels membres de la Junta Electoral, els membres suplents d’aquesta Junta Electoral i els del 
Consell Directiu que no hagin cessat, amb l’únic objectiu d’administrar la UFEC fins que no 
prengui possessió el Consell Directiu elegit.

12.2.   La  Comissió  Gestora  haurà  d’exercir  les  facultats  i  competències d’administració 
que corresponen al Consell Directiu, d’acord amb els Estatuts, si bé ha de limitar les seves 
funcions i decisions al manteniment de les activitats normals de la UFEC i a la protecció dels 
seus interessos transitòriament. Entre els membres, aquests escolliran el President.
 

CAPÍTOL TERCER: Eleccions a membres del Consell 
Directiu de la UFEC
Article 13è.  Electors i elegibles a membres del Consell Directiu

13.1.   Tenen la condició d’electors a les eleccions del Consell Directiu de la UFEC les 
Federacions Esportives catalanes membres de ple dret de l’Assemblea General. Com a 
norma general, la representació recau en el President o la Presidenta de la Federació 
membre; tanmateix, el vot podrà ser delegat de forma expressa en un vicepresident o 
vicepresidenta de l’entitat per acord de la Junta Directiva corresponent que haurà de ser 
comunicat de forma escrita en el termini fixat per fer reclamacions al cens provisional.

13.2.   Tenen la condició d’elegible el President o Presidenta de les Federacions esportives 
catalanes membres de la UFEC i les persones d’especial rellevància dins del món de l’esport 
català d’àmbit federatiu inclosos en candidatura vàlida que compleixin en tot cas les 
següents condicions:

a) Tenir el veïnatge administratiu de Catalunya
b) Ser major d’edat a la data de celebració de les votacions
c) Estar en ple ús dels drets civils



ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2021 
145

d) No estar en situació d’inhabilitació per sanció ferma
e) Complir les condicions previstes al Protocol d’idoneïtat de membres del Consell 
Directiu de la UFEC

13.3.   Si un membre del Consell Directiu, o de la Comissió Gestora en el seu cas, vol 
presentar-se com a candidat a les eleccions, haurà de presentar la dimissió i cessar en el 
càrrec abans que s’iniciï el termini per a presentar candidatures.

13.4.   Per poder incorporar-se en el futur com a membre del Consell Directiu amb 
posterioritat a la seva elecció i durant la primera meitat del seu mandat, s’haurà d’haver 
dimitit igualment abans que s’iniciï el termini per presentar candidatures.

Article 14è El cens electoral

14.1.   El cens electoral per a eleccions a membres del Consell Directiu de la UFEC recollirà 
els components de l’Assemblea General que tinguin condició d’elector en els termes de 
l’article 13 d’aquest Reglament.

14.2.   La informació del cens serà aquella estrictament necessària per a la identificació de 
l’elector i, en qualsevol cas, s’indicarà el nom complet i la identificació del representant legal.

14.3.   Els electors es relacionaran  en llistats numerats. El tractament i la publicació de les 
dades contingudes en el cens tindrà per exclusiva finalitat garantir l’exercici per part dels 
electors el seu dret al sufragi, restant prohibida la seva utilització i cessió per a cap finalitat 
diferent.

14.4.   Amb la publicació de la convocatòria d’eleccions restarà igualment publicat al 
web de la UFEC el cens provisional confeccionat per la Secretaria General de la Unió. Les 
reclamacions per errades, omissions o inclusions indegudes en el cens provisional es 
tramitaran davant de la Secretaria de la UFEC personalment o mitjançant correu certificat 
amb acusament de rebuda. En tot cas la reclamació haurà de tenir entrada dins del termini 
de sis dies naturals a comptar des de l’endemà de la seva publicació. 

14.5.   Correspon a la Junta Electoral el coneixement i resolució de les reclamacions al cens 
provisional i la publicació del cens definitiu.

Article 15è. Mandat

15.1.   Tots els càrrecs tindran una durada de sis anys i són reelegibles sense cap tipus de 
limitació.

15.2.   El mandat de sis anys finalitzarà el dia abans de la data en que la Junta Electoral va 
proclamar la candidatura guanyadora en el procediment electoral anterior, o per les causes 
previstes als Estatuts de la UFEC

Article 16è. Membres del Consell Directiu

16.1.   El Consell Directiu de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya es composa 
per un President o Presidenta, fins a quatre vicepresidents, un secretari, un tresorer i fins a 
tretze vocals.
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16.2.   Per poder ocupar la presidència de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya 
caldrà que la persona proposada sigui President o Presidenta d’una Federació esportiva 
catalana membre de la UFEC, o que sigui una persona amb un historial rellevant dins del 
món de l’esport federat català. 

16.3.   Pel que fa a la resta de membres del Consell Directiu de la UFEC, la majoria han de 
representar les diferents federacions esportives de Catalunya que siguin membres de la 
UFEC, mitjançant el seu respectiu President.

16.4.   També podran formar part del Consell Directiu de la UFEC aquelles persones 
relacionades directament amb l’àmbit  esportiu federat de Catalunya. El nombre de càrrec 
que poden ocupar en el si del Consell Directiu no podran superar mai el nombre de càrrecs 
ocupats pels Presidents o Presidentes de les federacions esportives catalanes.

Article 17è. Candidatures 

17.1.   Les eleccions al Consell Directiu es realitzaran mitjançant candidatura tancada, 
encapçalada pel President o Presidenta i incloent un nombre de candidats no inferior a 11 
dels càrrecs elegibles.

17.2.   La llista que es presenti, haurà de contenir - com a mínim - les següents dades:

• Nom i cognoms dels candidats.
• Firma de tots ells, en original o escanejada, conforme es manifesta la voluntat de 

formar part de la candidatura.
• Fotocòpia del DNI de cada un dels membres que la integren.
• Qüestionari pel qual s’estableix el protocol d’idoneïtat dels membres directius de la 

UFEC annex a aquest Reglament.   

17.3.   Les candidatures aniran encapçalades per la persona proposada per a President 
o Presidenta i hauran de ser presentades o avalades per un nombre de membres de 
l’Assemblea General igual o superior al 10% dels que la componen de ple dret. Cada 
assembleista haurà d’avalar una única candidatura tancada. En cas de presentar-se dos 
avals de la mateixa candidatura tots dos seran anul·lats. L’aval s’acreditarà amb la signatura 
d’un document en què‚ s’expressarà la voluntat de donar el suport al candidat, acompanyat 
d’una fotocòpia del DNI de l’avalador.

17.4.   Cap candidat no podrà formar part de més d’una candidatura.

17.5.   Quan el President o altres membres del Consell Directiu es presentin a reelecció 
hauran de cessar el seu càrrec abans d’iniciar-se el termini de presentació de candidatures.

17.6.   Les propostes, de les candidatures, hauran de presentar-se a la secretaria de la Unió 
de Federacions Esportives de Catalunya en els terminis que s’assenyalin en el calendari 
electoral aprovat per l’Assemblea, però en cap cas amb un termini inferior a quinze dies a la 
data de celebració de l’Assemblea d’eleccions.
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17.7.   La Junta Electoral disposarà d’un termini de 3 dies per resoldre l’admissió o rebuig 
de candidatures. L’admissió o no de les candidatures serà comunicada directament als 
interessats i es publicarà immediatament al tauler d’anuncis de la Unió de Federacions 
Esportives de Catalunya. Caldrà justificar a les candidatures no acceptades, els motius que 
ho hagin determinat. En cap cas els recursos que es presenten podran suspendre el procés 
electoral.

17.8.   En cas que només es presentés o restés vàlida una única llista, no es farà votació i la 
Junta Electoral proclamarà la candidatura única com a guanyadora i en donarà compte als 
membres assembleistes, a la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, 
així com al Registre d’Entitats Esportives.

Article18è Acte de votacions

18.1.   Si s’haguessin presentat i acceptat més d’una candidatura, al lloc, data i hora fixada 
a l’acord de convocatòria es procedirà a l’acte de votacions. En aquest acte només podran 
votar les persones que acreditin la representació legal dels membres de l’Assemblea 
General de la UFEC d’acord al que s’estableix en el present reglament i els Estatuts de la 
UFEC.

18.2.    Junta Electoral presidirà la votació, mantindrà l’ordre durant la mateixa, realitzarà 
l’escrutini i vetllarà per la integritat del sufragi. Específicament, són funcions de la Junta 
constituïda en Mesa:

a) Declarar oberta i tancada la jornada electoral
b) Rebre i comprovar les credencials dels interventors 
c) Comprovar la identitat dels votants
d) Recollir les paperetes de vot i dipositar-les a la urna 
e) Procedir al recompte i escrutini de vots
f) Adoptar les mesures oportunes per a conservar l’ordre en l’espai electoral
g) Resoldre amb caràcter immediat les incidències que poguessin presentar-se

18.3.   Els  candidats  podran  designar  dos  interventors  per  candidatura, substituïbles 
entre si, per tal que vetllin pel correcte funcionament de l’acte de votacions. La designació 
d’interventor haurà de dur-se a terme davant de la Junta electoral i es podrà fer fins que 
finalitzi el termini per presentar candidatura.

18.4.   Les eleccions seran controlades per la Junta Electoral, a qui se li ha de comunicar 
immediatament qualsevol incidència que es pugui produir en l’àmbit de la seu electoral, 
i si s’escau també les supervisen els interventors designats per les candidatures i els 
representants facilitats per la Secretaria General de l’Esport, en el cas que s’haguessin 
sol·licitat.

18.5.   La votació es desenvoluparà sense interrupcions durant l’horari que s’hagi fixat 
al calendari electoral i a la seu de la UFEC, a Rambla Catalunya 81, principal – 08008 de 
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Barcelona. Únicament per causa de força major no podrà iniciar-se o s’interromprà la 
votació. En cas de suspensió de la votació no es tindran en compte els vots emesos, ni es 
procedirà al seu escrutini. En tal cas, la Junta Electoral procedirà a fixar data immediata per 
a celebrar de nou la votació.

18.6.   El Dret a votar s’acreditarà per l’efectiva inscripció al cens electoral i la demostració 
de la identitat de l’elector per mitjà de document oficial.

18.7.   Cada elector podrà votar com a màxim a una sola candidatura.

18.8.   Existirà un lloc ocult a la vista del públic amb paperetes, on l’elector pugui introduir el 
seu vot en un sobre abans d’emetre’l.

18.9.    La urna serà transparent i tancada, i serà una única urna.

18.10.   Els sobres i les paperetes s’ajustaran al model oficial que aprovi la Junta Electoral a 
l’efecte.

18.11.   Arribada l’hora en què hagi de finalitzar la votació, el President de la Mesa donarà 
compte del fet en veu alta i no permetrà entrar a ningú més a l’espai electoral. Seguidament 
preguntarà si cap dels electors presents no ha votat encara, i s’admetran els vots que 
aquests emetin. A continuació votaran els membres de la Mesa, en el seu cas.

18.12.   Tancada la votació, s’iniciarà l’escrutini. Al final es confrontarà el número total de 
paperetes amb el de votants anotats.

18.13.   Seran nuls els vots emesos en paperetes no oficials, així com els emesos en sobres 
que continguin més d’una papereta i no corresponguin a la mateixa candidatura.

18.14.    Fet el recompte de vots, es redactarà l’acta de la sessió amb el resultat; especificant 
el número de votants, el total de paperetes emeses, les paperetes no admeses, les 
paperetes en blanc, les paperetes nul·les i els vots obtinguts per cada candidatura. 
L’acta serà signada per tots els membres de la Junta  Electoral,  pels  interventors  i  pels  
representants  de  la  Secretaria General de l’Esport si els hi hagués, que podran sol·licitar 
una còpia de l’acta.

18.15.  Les paperetes extretes de les urnes es destruiran en presència dels concurrents, 
amb excepció d’aquelles a les quals s’hagués negat validesa o les quals haguessin estat 
objecte d’alguna reclamació, que s’uniran a l’acta un cop signada pels membres de la mesa.

18.16.   Hi haurà un termini de tres dies hàbils per presentar reclamacions contra l’acte de 
votacions i els resultats.

18.17.   La Junta Electoral, un cop resolts els dubtes i les reclamacions que s’hagin plantejat 
emetrà l’acta de Proclamació de candidatura guanyadora. Aquesta acta s’haurà de 
comunicar mitjançant certificació, en els tres dies naturals següents, a les candidatures 
presentades, als membres de l’Assemblea General i al Registre d’Entitats Esportives.

18.18.   Un cop escollit el President o Presidenta i el nou Consell Directiu, aquest distribuirà 
els càrrecs entre els membres de la candidatura.  
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CAPÍTOL QUART: Reclamacions i recursos

Article 19è.  Reclamacions i Recursos electorals

19.1.   Poden ser objecte de reclamació o recurs, en els termes previstos en aquest capítol, 
les resolucions adoptades durant el procés electoral i en relació amb el mateix pel Consell 
Directiu i per la Junta Electoral, o per la Comissió Gestora en el seu cas.

19.2.   L’exercici de la potestat Jurisdiccional electoral, en relació  amb el procediment 
electoral de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya correspon:

a)  A la Junta Electoral 
b)  Al Tribunal Català de l’Esport

19.3.   Les  decisions  adoptades  pels  òrgans  electorals  de  la UFEC,  són recurribles 
davant del Tribunal Català de l’Esport, dins del termini de tres dies hàbils següents al de 
la notificació de l’acord objecte de recurs o al d’aquell en que la reclamació s’entengui  
desestimada tàcitament perquè no s’ha dictat cap resolució expressa en el termini establert.

19.4.    En  l’àmbit  electoral,  són  competències  del  Tribunal  Català  de  l’Esport conèixer 
i resoldre en última instància administrativa sobre els recursos interposats contra les 
resolucions de la Junta Electoral.

19.5.    Les reclamacions i els recursos només podran interposar-se per les persones 
interessades, entenent per interessat aquell que resulti afectat directa o indirectament en 
el seus drets o interessos legítims individuals o col·lectius per  l’acord  o  resolució  objecte  
d’impugnació,  o  que  puguin  obtenir  un benefici per la revisió del mateix.

19.6.    Les  reclamacions  i  els  recursos  hauran  de  presentar-se  per  escrit degudament 
signat, en el qual s’haurà de fer constar la identificació del reclamant, un domicili per 
a notificacions i si fos possible un número de fax o qualsevol altre mitjà que faciliti la 
comunicació. L’escrit precisarà l’acord o resolució impugnada, els fonaments en els quals es 
basi la impugnació i la pretensió que es dedueixi contra el dit acord o resolució.

19.7.   El termini per a la presentació de les reclamacions i recursos serà de tres dies hàbils 
des de la publicació de l’acord o resolució objecte. Transcorregut aquest termini sense que 
s’hagi interposat cap reclamació o recurs, l’acord o la resolució serà ferma.

19.8.    Les resolucions dictades per la Junta Electoral de la UFEC i pel Tribunal Català de 
l’Esport com a  conseqüència de les reclamacions i els recursos interposats davant dels dits 
òrgans seran publicats a la web de la Unió, sens perjudici de la corresponent notificació als 
interessats.
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CAPÍTOL CINQUÉ: Disposicions finals

Única

El Present reglament entra en vigor des del moment de la seva aprovació per l’Assemblea 
General de la UFEC en sessió convocada a l’efecte el dia 26/04/2021, i fins la finalització del 
procés electoral a membres del Consell Directiu de la Unió de Federacions Esportives de 
Catalunya .

 
 
 

Barcelona, 26 d’abril de 2021

El President de la Unió de Federacions 
Esportives de Catalunya

La secretària de la Unió de Federacions 
Esportives de Catalunya
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• Celebració de l’Assemblea General per l’aprovació de la convocatòria 
d’eleccions pel dia 

• Publicació del cens electoral provisional
• Constitució de la Junta Electoral 
• Finalització del termini de les reclamacions sobre el cens electoral
• Publicació del cens electoral definitiu  
• Inici del termini de presentació de les candidatures 
• Finalització del termini de presentació de les candidatures 
• Publicació definitiva de les candidatures 
• Acte electoral i publicació de resultats
• Finalització del termini d’impugnacions a l’acte electoral i resultats 
• Resolució definitiva i proclamació oficial 

Celebració de l’Assemblea General per l’aprovació de la 
convocatòria d’eleccions pel dia 26 de maig de 2021.
• Acordar convocar eleccions
• Aprovar Reglament Electoral
• Aprovar Calendari Electoral
• Elecció dels membres de la Junta Electoral i suplents
• Publicació del cens electoral provisional a la web de la UFEC
• Elecció de 3 interventors per signar l’acta + President + 

secretari

Constitució de la Junta Electoral
Inici període de reclamacions al cens

A les 18h. Finalització del termini per presentar reclamacions al 
cens electoral provisional.
Resolució per part de la Junta Electoral de les reclamacions 
rebudes sobre el cens electoral provisional i publicació del cens 
electoral definitiu.
S’inicia el termini de presentació les candidatures.

Fi del termini de presentació de candidatures.
Publicació dels candidatures definitives.

Acte electoral
Lloc: Seu Unió de Federacions Esportives de Catalunya
 Carrer: Rambla de Catalunya, 81, pral. - Barcelona
 Horari: de 9’00h a 18’00h.

Dilluns 26 d’abril

Dimarts 27 d’abril

Dijous 3 de maig

Dimarts 11 de maig

Dimecres 26 de maig

26 d’abril
 

26 d’abril
27 d’abril

3 de maig
3 de maig
3 de maig

11 de maig
11 de maig
26 de maig
31 de maig
31 de maig

CALENDARI ELECTORAL
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Proclamació provisional de resultats.
Inici del termini de reclamacions o impugnacions a l’acte 
d’eleccions i a la proclamació provisional de resultats.

Finalització del termini d’impugnacions a l’acte d’eleccions i a la 
proclamació provisional de resultats.
Proclamació definitiva del President i Consell Directiu
Comunicacions a les candidatures, als membres assembleistes 
de la UFEC i a l’Administració esportiva.

Dimecres 26 de maig

Dilluns 31 de maig
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QÜESTIONARI D’IDONEÏTAT DE LES PERSONES CANDIDATES A MEMBRES DEL CONSELL 
DIRECTIU DE LA UFEC

 

 
 

 
Honorabilitat  
 
 
1. ¿Ha estat acomiadat o cessat de càrrecs d’administració i/o direcció o assimilats amb anterioritat per 
qüestions relacionades amb una conducta improcedent, incloent accions com, per exemple, apropiacions 
indegudes, malversacions, suborns, tràfic d’influències, assetjament sexual, coaccions o violència de 
qualsevol tipus? 
 
                                                 Sí                                  No      
 
En cas afirmatiu, identifiqui les entitats de què fou acomiadat o cessat així com les raons justificatives de la 
decisió:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. En el supòsit d’haver estat afectat per la secció de culpabilitat d’un procediment judicial de concurs de 
creditors: 
 

(i) Ha estat inhabilitat? 
 
                                                 Sí                                  No      
 

(ii) Ha estat condemnat a pagar, en tot o en part, el dèficit concursal? 
 
                                                  Sí                                 No     
 
En cas afirmatiu, faciliti les dades essencials del procediment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ¿Ha estat condemnat en sentència ferma per la comissió de delictes i/o faltes?  
 
                                                 Sí                                  No      
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En cas afirmatiu, faciliti les dades essencials del procediment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ¿Ha estat sancionat per la comissió d’infraccions administratives greus o molt greus segons s’estableix a la 
legislació sectorial aplicable?  
 
                                                 Sí                                  No     
 
En cas afirmatiu, faciliti les dades essencials del procediment sancionador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ¿Està inhabilitat o incurs en un procediment d’inhabilitació, a Espanya o a l’estranger, per l’exercici de 
càrrecs públics o d’administració o direcció de qualsevol tipus d’entitat?  
 
                                                 Sí                                  No     
   
En cas afirmatiu, faciliti les dades essencials del procediment: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. ¿Té antecedents penals, sigui a Espanya o a l’estranger?  
 
                                                  Sí                                 No      
 



ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2021 
155

 

En cas afirmatiu, indiqui el(s) delicte(s) generador(s) del(s) mateix(os)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Està essent imputat o investigat en algun procediment penal? 
 
                                                 Sí                                  No      
 
En cas afirmatiu, faciliti les dades essencials del procediment: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Està essent subjecte a procediments o investigacions en l’àmbit penal o administratiu per fets relacionats 
amb delictes contra el patrimoni, blanqueig de capitals, contra l’ordre socioeconòmic i/o contra la Hisenda 
Pública i la Tresoreria General de la Seguretat Social, o per infracció de les normes reguladores en matèria de 
blanqueig de capitals? 
 
                                                 Sí                                  No      
 
En cas afirmatiu, indiqui el tipus de fets investigats, l’estat de la tramitació del procediment, la situació 
processal de l’interessat, el delicte, la falta o infracció administrativa imputada (amb indicació de la seva 
gravetat), les penes o sancions previstes així com les circumstàncies atenuants o agreujants que, en el seu 
cas, estiguessin contemplades a la normativa aplicable. 
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Principis de bona gestió 
 
1. Ocupa actualment o ha ocupat en els darrers dos anys algun càrrec polític electe o designat? 
 
                                                  Sí                                 No      
 
En cas afirmatiu, indiqui quin càrrec electe o de designació política ocupa o ha ocupat en els darrers dos 
anys. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ¿Hi ha cap circumstància o situació que generi conflictes d’interès potencials amb la Unió que poguessin 
suposar algun impediment o dificultat para exercir una bona gestió, derivades de: 
 

(i) els càrrecs exercits en el passat o en el present a la pròpia Unió o en altres organitzacions 
privades o públiques?  

 
                                                  Sí                                 No     
 
 
En cas afirmatiu, descrigui detalladament les circumstàncies o situacions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ii) les seves relacions amb la pròpia Unió o amb les federacions conformant de la mateixa?  
 
                                                    Sí                                 No     
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En caso afirmatiu, descrigui detalladament les circumstàncies o situacions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ¿És plenament conscient de la dedicació que el seu càrrec comporta i està en disposició de dedicar-hi el 
temps necessari per exercir les funcions inherents al mateix de forma convenient?  
 
                                                    Sí                              No     
 
 
 
DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT que les manifestacions efectuades en aquest 
qüestionari són certes i autoritzo la Unió per realitzar totes les consultes que cregui pertinents a registres, 
fitxers i arxius públics per tal d’acreditar-les. Així mateix, i en el cas que qualsevol de les circumstàncies 
manifestades anteriorment es vegi modificada per qualsevol motiu, em comprometo a posar-ho en 
coneixement de la Unió per escrit i amb caràcter immediat. 
  
A ........................................., el ......... de ................................... de 2021 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________ 
[nom i cognoms*] 
[DNI] 
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MODEL ELECTORAL. AVAL A CANDIDATURA

..........................................., major d’edat, proveït/da amb DNI ..........................................., en nom i 
representació de la Federació Catalana de ...................................., en tant que President/a 
................................... ; comparec i com millor procedeixi

MANIFESTO

Que la Federació que presideixo, membre de ple dret de l’Assemblea General de la Unió de Federacions 
Esportives de Catalunya, atorga el seu aval a favor de la candidatura encapçalada per 
..........................................., en el procés electoral per a l’elecció dels membres del Consell Directiu de la 
Unió de Federacions Esportives de Catalunya.

I per a que així consti als efectes oportuns

SIGNO

A ..............................., el ....... de ........................ de 2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODEL ELECTORAL
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MODEL ELECTORAL. CANDIDATURA

........................................., major d’edat, proveït/da amb DNI ............................................, i domicili per a 
notificacions a ............................... en virtut de l’article 17 dels Estatuts de la UFEC, comparec i com a millor 
procedeixi

PRESENTO

Candidatura per a l’elecció dels membres del Consell Directiu de la Unió de Federacions Esportives de 
Catalunya en el procés electoral 2021, amb la següent composició

- President/a: .............................................., el/la compareixent 
- ............................................,  major d’edat amb DNI ............................ 
- ............................................,  major d’edat amb DNI ............................ 
- ............................................,  major d’edat amb DNI ............................ 
- ............................................,  major d’edat amb DNI ............................ 
- ............................................,  major d’edat amb DNI ............................ 
- ............................................,  major d’edat amb DNI ............................ 
- ............................................,  major d’edat amb DNI ............................ 
- ............................................,  major d’edat amb DNI ............................ 
- ............................................,  major d’edat amb DNI ............................ 
- ............................................,  major d’edat amb DNI ............................ 
- ............................................,  major d’edat amb DNI ............................ 
- ............................................,  major d’edat amb DNI ............................ 

I per a que així consti als efectes oportuns,

SIGNO

A ....................., el ........ de ..................... de 2021
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MODEL ELECTORAL. ACCEPTACIÓ DE INCORPORACIÓ A CANDIDATURA

....................................., major d’edat i proveït/da amb DNI ..............................., amb domicili per a 
notificacions a ............................................................; comparec i com millor procedeixi declaro que

ACCEPTO

La meva inclusió com a representant de la Federació Catalana ......................................... en tant que 
President/a ..................................... a la candidatura encapçalada per ............................................. a
l’elecció dels membres del Consell Directiu de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya en el procés 
electoral 2021.
I per a que així consti als efectes oportuns,

SIGNO

A ......................., el ........ de ....................... de 2021

*Adjuntar còpia del DNI del compareixent

 



9. 
ANNEXOS 
INFORMATIUS

• Annexos Informació Econòmica

• Annexos Jurídic



Compte de pèrdues i guanys

Empresa: ALELLA (COMPLEX EXPORTIU MUNICIPAL D'ALELLA)
Període: Exercici 2020
Data: 31/12/2020

Compte de pèrdues i guanys 2020 2019

 A) OPERACIONS CONTINUADES
  1. Import net de la xifra de negocis 640.541,49 1.142.409,93
      a) Vendes 640.541,49 1.142.409,93
          700    VENDES BOTIGA 5.235,09 13.520,66
          702    INGRESSOS QUOTES ABONATS 643.363,63 1.149.165,94
          706    INGRESSOS ARREND. NO ESPORTIUS 250,00 1.500,00
          708    DEVOLUCIONS DE VENDES -8.307,23 -21.776,67
  4. Aprovisionaments -4.703,41 -9.466,59
      b) Consum de matèries primeres i altres matèries -4.703,41 -9.466,59
          601    COMPRES BENS DESTINATS A VENDA -3.339,17 -7.446,20
          602    COMPRES ALTRES APROVISIONAMENT -1.364,24 -2.020,39
  5. Altres ingressos d'explotació 33.024,70 79.731,96
      a) Ingressos accesoris i d'altres de gest. corr. 33.024,70 79.731,96
          752    INGRESSOS ARRENDAMENTS 19.687,46 74.971,77
          759    INGRESSOS PER SERVEIS DIVERSOS 13.337,24 4.760,19
  6. Despeses de personal -433.002,86 -590.393,61
      a) Sous, salaris i auxiliars -322.149,32 -451.758,87
          640    SOUS I SALARIS -322.149,32 -451.758,87
      b) Càrregues socials -110.853,54 -138.634,74
          642    SEGURETAT SOCIAL A CÀRREC DE L'EMPRESA -110.853,54 -138.634,74
  7. Altres despeses d'explotació -325.103,91 -457.731,66
      a) Serveis exteriors -247.773,89 -393.268,53
          621    ARRENDAMENTS I CÀNONS -67.043,12 -73.682,65
          622    REPARACIONS I CONSERVACIÓ -70.136,47 -125.303,17
          623    SERVEIS PROFESSIONALS INDEPENDENTS -25.131,28 -30.950,17
          625    PRIMES D'ASSEGURANCES -20.636,78 -20.416,82
          627    PUBLICITAT, PROPAGANDA I RELACIONS PUBLIQUES -4.503,98 -9.919,56
          628    SUBMINISTRAMENTS -51.991,21 -102.114,69
          629    ALTRES SERVEIS -8.331,05 -30.881,47
      b) Tributs -7.547,75 -64.463,13
          631    ALTRES TRIBUTS -7.547,75 -64.463,13
      d) Altres despeses de gestió corrent -69.782,27 0
          658    ALTRES DESPESES DE RESPONSABILITAT -69.782,27
          659    ALTRES PERDUES EN GESTIÓ CORRENT 0 0
  8. Amortizació de l'immobilitzat -148.671,13 -131.352,14
          681    DOT. AMORTITZ. IMMOB. IMMATERIAL -148.671,13 -131.352,14
13. Altres resultats 34.580,18 3,08
         678     DESPESES EXCEPCIONALS -0,17
         778     INGRESSOS EXCEPCIONALS 34.580,18 3,25
 A.1) RESULTATS DE L'EXPLOTACIÓ -203.334,94 33.200,97
 13. Despeses financeres -60.328,36 -57.297,26
      a) Per deutes amb empreses del grup i assoc. -51.220,14 -51.884,51
          662    INTERESSOS DE DEUTES A LLARG. TERMINI -51.220,14 -51.884,51
      b) Per deutes amb tercers -9.108,22 -5.412,75
          669    ALTRES DESPESES FINANCERES -9.108,22 -5.412,75
 16. Deterioro i resultat per enejenacions d'immobilitzat 56.193,74 56.193,74
      b) Resultats per enajenacions i altres 56.193,74 56.193,74
          775    SUBVENCIÓ DE CAPITAL TRASPASAT RESULTAT DE L'EXERCICI 56.193,74 56.193,74
 A.2) RESULTAT FINANCER -4.134,62 -1.103,52
 A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS -207.469,56 32.097,45
 A.4) RESUL. DE L'EXERC. PROC. D'OPERAC. CONTIN. -207.469,56 32.097,45
 A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI -207.469,56 32.097,45



ALELLA

ANY 2021

60 COMPRES -8.144,80
600 COMPRES MATERIAL ESPORTIU -7.446,20
601 COMPRES MATERIES PRIMERES

602 COMPRES ALTRES PROVISIONS -698,60

62 SERVEIS EXTERNS -264.347,60
621 ARRENDAMENTS I CÀNON -68.052,00
622 REPARACIONS I CONSERVACIÓ -75.416,53
623 SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS -25.087,58
624
625 PRIMES D'ASSEGURANCES -18.000,00
626 SERVEIS BANCARIS
627 PUBLICITAT I PROPAGANDA -5.404,78
628 SUBMINISTRAMENTS -62.389,45

62.800.005 Aigua -9.059,00
62.800.100 Gas -27.064,49
62.800.200 Telèfon -1.979,46
62.800.300 Electricitat -24.286,50
62.800.400 Cogeneració

629 ALTRES DESPESES -9.997,26

63 TRIBUTS -9.057,30

64 DESPESES DE PERSONAL -423.352,07
64.000.000 SOUS I SALARIS -318.309,83
64.000.002 SOUS I SALARIS SERVEIS CENTRALS

64.000.003 SOUS I SALARIS SERVEIS NETEJA

64.200.000 SEGURETAT SOCIAL -105.042,24
64.200.002 SEGURETAT SOCIAL SERVEIS CENTRALS

64.200.003 SEGURETAT SOCIAL SERVEIS NETEJA

64.900.000 ALTRES DESPESES DE PERSONAL

64.900.100 Formació de personal

65 ALTRES DESPESES DE GESTIÓ -69.782,27

66 DESPESES FINANCERES -62.201,99
663 INTERESSOS PRÉSTECS -52.993,19
669 ALTRES DESPESES FINANCERES -9.208,80

67 DESPESES EXCEPCIONALS -0,17
678 DESPESES EXCEPCIONALS -0,17

68 DOTACIONS A LES AMORTITZACIONS -148.671,13

69 PERD. DETER. CRED. LP,EMP

-985.557,33

ANY 2021

70 INGRESSOS SERVEIS 861.777,14
700 VENDAS MATERIAL ESPORTIU 7.329,13
702 INGRESSOS PRESTACIÓ DE SERVEIS 865.728,13
705 SERVEIS ASSESSORAMENT

706 INGRESSOS ARRENDAMENTS NO ESPORTIUS 350,00
708 DEVOLUCIONS -11.630,12
709 LLICENCIES UFEC

74 SUBVENCIONS ADMINISTRACIONS 0,00
740 GENERALITAT DE CATALUNYA

741 SUBVENCIÓ AJUNTAMENTS

74109000 SUBVENCIÓ ENTITATS NO OFICIALS

742 SUBVENCIÓ DIPUTACIONS

75 ALTRES INGRESSOS DE GESTIÓ 14.664,90
750 PATROCINI ESPORTIU
752 INGRESSOS PER ARRENDAMENTS 3.169,62
759 INGRESSOS PER SERVEIS VARIS 11.495,28

76 INGRESSOS FINANCERS

77 INGRESSOS 56.196,99
771 BIENES PROCEDENTES INMOV.MATERIAL
775 SUBVENCIONS DE CAPITAL TRASP RESULTAT 56.193,74
778 INGRESSOS EXCEPCIONALS 3,25

932.639,03

-52.918,30

DESPESES

TOTAL DESPESES

INGRESSOS

TOTAL INGRESSOS

RESULTAT



Compte de pèrdues i guanys

Empresa: URBAN SPORTS CENTRES ESPORTIUS, SL
Període: Exercici 2020
Data: 31/12/2020

Compte de pèrdues i guanys 2020 2019

 A) OPERACIONS CONTINUADES
  1. Import net de la xifra de negocis 197.654,29 309.686,92
      a) Vendes 196.328,54 309.686,92
          700    VENDES BOTIGA 1.911,20 4.624,04
          702    INGRESSOS QUOTES ABONATS 194.417,34 301.880,25
          704    INGRESSOS PUBLICITAT 0 1.090,32
          706    INGRESSOS ARREND. NO ESPORTIUS 0 2.092,31
      b) Prestaciones de servicio 1.325,75 0
          705    PRESTACIONES DE SERVICIOS 1.325,75 0
  4. Aprovisionaments 0 -597,35
      a) Consum de mercaderies 0 -539,58
          600    COMPRES DE MERCADERIES 0 -539,58
      b) Consum de matèries primeres i altres matèries 0 -57,77
          601    COMPRES BENS DESTINATS A VENDA 0 -57,77
  6. Despeses de personal -130.790,30 -164.901,20
      a) Sous, salaris i auxiliars -102.979,65 -128.745,59
          640    SOUS I SALARIS -102.979,65 -128.745,59
          641    INDEMNITZACIONS 0 0
      b) Càrregues socials -27.810,65 -36.155,61
          642    SEGURETAT SOCIAL A CÀRREC DE L'EMPRESA -27.810,65 0
          649    ALTRES DESPESES SOCIALS 0 0
  7. Altres despeses d'explotació -114.586,32 -186.269,21
      a) Serveis exteriors -114.336,59 -186.446,84
          621    ARRENDAMENTS I CÀNONS -74.072,79 -91.934,38
          622    REPARACIONS I CONSERVACIÓ -12.657,44 -37.169,51
          623    SERVEIS PROFESSIONALS INDEPENDENTS -6.506,55 -8.160,36
          625    PRIMES D'ASSEGURANCES -3.172,38 -3.102,05
          626    SERVEIS BANCARIS I FINANCERS -1.176,35 -1.693,18
          627    PUBLICITAT, PROPAGANDA I RELACIONS PUBLIQUES -6.237,20 -20.960,63
          628    SUBMINISTRAMENTS -7.213,60 -17.079,36
          629    ALTRES SERVEIS -3.300,28 -6.347,37
      b) Tributs -249,73 177,63
          631    ALTRES TRIBUTS -249,73 -337,34
          634    AJUSTOS NEGATIUS EN LA IMPOSICIÓ DIRECTA 0 514,97
  8. Amortizació de l'immobilitzat -26.645,18 -26.645,18
          681    DOT. AMORTITZ. IMMOB. IMMATERIAL -26.645,18 -26.645,18
13. Altres resultats 309,54 0
         778     INGRESSOS EXCEPCIONALS 309,54 0
 A.1) RESULTATS DE L'EXPLOTACIÓ -74.057,97 -68.726,02
 13. Despeses financeres -12.259,73 -16.349,54
      a) Per deutes amb empreses del grup i assoc. -12.209,49 -16.349,17
          662    INTERESSOS DE DEUTES A LLARG. TERMINI -12.209,49 -16.349,17
      b) Per deutes amb tercers -50,24 -0,37
          669    ALTRES DESPESES FINANCERES -50,24 -0,37
 A.2) RESULTAT FINANCER -12.259,73 -16.349,54
 A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS -86.317,70 -85.075,56
 A.4) RESUL. DE L'EXERC. PROC. D'OPERAC. CONTIN. -86.317,70 -85.075,56
 B) OPERACIONS INTERRUMPUDES
 A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI -86.317,70 -85.075,56



URBAN

ANY 2021

60 COMPRES 0,00
600 COMPRES MATERIAL ESPORTIU

601 COMPRES MATERIES PRIMERES

602 COMPRES ALTRES PROVISIONS

62 SERVEIS EXTERNS -139.555,05
621 ARRENDAMENTS I CÀNON -91.238,48
622 REPARACIONS I CONSERVACIÓ -15.188,93
623 SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS -7.807,86
624
625 PRIMES D'ASSEGURANCES -3.806,86
626 SERVEIS BANCARIS -1.411,62
627 PUBLICITAT I PROPAGANDA -7.484,64
628 SUBMINISTRAMENTS -8.656,32

62.800.005 Aigua -1.922,51
62.800.100 Gas
62.800.200 Telèfon -1.028,78
62.800.300 Electricitat -5.705,03
62.800.400 Cogeneració

629 ALTRES DESPESES -3.960,34

63 TRIBUTS -299,68

64 DESPESES DE PERSONAL -106.032,06
64.000.000 SOUS I SALARIS -79.723,35
64.000.002 SOUS I SALARIS SERVEIS CENTRALS

64.000.003 SOUS I SALARIS SERVEIS NETEJA

64.200.000 SEGURETAT SOCIAL -26.308,71
64.200.002 SEGURETAT SOCIAL SERVEIS CENTRALS

64.200.003 SEGURETAT SOCIAL SERVEIS NETEJA

64.900.000 ALTRES DESPESES DE PERSONAL

64.900.100 Formació de personal

65 ALTRES DESPESES DE GESTIÓ

66 DESPESES FINANCERES -14.676,24
663 INTERESSOS PRÉSTECS -14.676,24
669 ALTRES DESPESES FINANCERES

67 DESPESES EXCEPCIONALS 0,00
678 DESPESES EXCEPCIONALS

68 DOTACIONS A LES AMORTITZACIONS -26.645,18

69 PERD. DETER. CRED. LP,EMP

-287.208,21

ANY 2021

70 INGRESSOS SERVEIS 219.138,46
700 VENDAS MATERIAL ESPORTIU 2.248,75
702 INGRESSOS PRESTACIÓ DE SERVEIS 215.298,81
705 SERVEIS ASSESSORAMENT 1.590,90
706 INGRESSOS ARRENDAMENTS NO ESPORTIUS

708 DEVOLUCIONS

709 LLICENCIES UFEC

74 SUBVENCIONS ADMINISTRACIONS 0,00
740 GENERALITAT DE CATALUNYA

741 SUBVENCIÓ AJUNTAMENTS

74109000 SUBVENCIÓ ENTITATS NO OFICIALS

742 SUBVENCIÓ DIPUTACIONS

75 ALTRES INGRESSOS DE GESTIÓ 0,00
750 PATROCINI ESPORTIU
752 INGRESSOS PER ARRENDAMENTS

759 INGRESSOS PER SERVEIS VARIS

76 INGRESSOS FINANCERS

77 INGRESSOS 0,00
771 BIENES PROCEDENTES INMOV.MATERIAL
775 SUBVENCIONS DE CAPITAL TRASP RESULTAT

778 INGRESSOS EXCEPCIONALS

219.138,46

-68.069,75

DESPESES

TOTAL DESPESES

INGRESSOS

TOTAL INGRESSOS

RESULTAT



Compte de pèrdues i guanys

Empresa: GESTUFEC, SL
Període: Exercici 2020
Data: 31/12/2020

Compte de pèrdues i guanys 2020 2019

 A) OPERACIONS CONTINUADES
  1. Import net de la xifra de negocis 39.300,00 50.100,00
      b) Prestacions de serveis 39.300,00 50.100,00
          705    INGRESSOS PRESTACIÓ DE SERVEIS 39.300,00 50.100,00
  6. Despeses de personal -19.908,62 -29.708,88
      a) Sous, salaris i auxiliars -14.213,56 -21.485,62
          640    SOUS I SALARIS -14.213,56 -21.485,62
      b) Càrregues socials -5.695,06 -8.223,26
          642    SEGURETAT SOCIAL A CÀRREC DE L'EMPRESA -5.695,06 -8.223,26
  7. Altres despeses d'explotació -18.383,99 -19.114,56
      a) Serveis exteriors -18.383,99 -18.684,75
          621    ARRENDAMENTS I CÀNONS -9.182,16 -6.348,33
          622    REPARACIONS I CONSERVACIÓ -840,00 -4.979,12
          623    SERVEIS PROFESSIONALS INDEPENDENTS -2.534,56 -3.554,98
          625    PRIMES D'ASSEGURANCES -1.887,90 -1.776,02
          626    SERVEIS BANCARIS I SIMILARS -132,60 0
          629    ALTRES SERVEIS -3.806,77 -2.026,60
      b) Tributs 0 -429,81
          631    ALTRES TRIBUTS 0 -227,62
          634    AJUSTOS NEGATIUS IMPOSSICIÓ INDIRECTA 0 -202,19
  8. Amortizació de l'immobilitzat 0 -292,14
          681    DOT. AMORTITZ. IMMOB. IMMATERIAL 0 -292,14
 A.1) RESULTATS DE L'EXPLOTACIÓ 1.007,39 984,42
 13. Despeses financeres -2,63 0
      b) Per deutes amb tercers -2,63 0
          669    ALTRES DESPESES FINANCERES -2,63 0
 A.2) RESULTAT FINANCER -2,63 0
 A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 1.004,76 984,42
 A.4) RESUL. DE L'EXERC. PROC. D'OPERAC. CONTIN. 1.004,76 984,42
 B) OPERACIONS INTERRUMPUDES
 A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI 1.004,76 984,42



GESTUFEC

ANY 2021

60 COMPRES 0,00
600 COMPRES MATERIAL ESPORTIU

601 COMPRES MATERIES PRIMERES

602 COMPRES ALTRES PROVISIONS

62 SERVEIS EXTERNS -22.060,78
621 ARRENDAMENTS I CÀNON -11.018,59
622 REPARACIONS I CONSERVACIÓ -1.008,00
623 SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS -3.041,47
624
625 PRIMES D'ASSEGURANCES -2.265,48
626 SERVEIS BANCARIS -159,12
627 PUBLICITAT I PROPAGANDA
628 SUBMINISTRAMENTS 0,00

62.800.005 Aigua
62.800.100 Gas
62.800.200 Telèfon
62.800.300 Electricitat
62.800.400 Cogeneració

629 ALTRES DESPESES -4.568,12

63 TRIBUTS

64 DESPESES DE PERSONAL -24.000,00
64.000.000 SOUS I SALARIS -17.500,00
64.000.002 SOUS I SALARIS SERVEIS CENTRALS

64.000.003 SOUS I SALARIS SERVEIS NETEJA

64.200.000 SEGURETAT SOCIAL -6.500,00
64.200.002 SEGURETAT SOCIAL SERVEIS CENTRALS

64.200.003 SEGURETAT SOCIAL SERVEIS NETEJA

64.900.000 ALTRES DESPESES DE PERSONAL

64.900.100 Formació de personal

65 ALTRES DESPESES DE GESTIÓ

66 DESPESES FINANCERES 10,00
663 INTERESSOS PRÉSTECS

669 ALTRES DESPESES FINANCERES 10,00

67 DESPESES EXCEPCIONALS 0,00
678 DESPESES EXCEPCIONALS

68 DOTACIONS A LES AMORTITZACIONS -292,14

69 PERD. DETER. CRED. LP,EMP

-46.342,92

ANY 2021

70 INGRESSOS SERVEIS 47.160,00
700 VENDAS MATERIAL ESPORTIU

702 INGRESSOS PRESTACIÓ DE SERVEIS

705 SERVEIS ASSESSORAMENT 47.160,00
706 INGRESSOS ARRENDAMENTS NO ESPORTIUS

708 DEVOLUCIONS

709 LLICENCIES UFEC

74 SUBVENCIONS ADMINISTRACIONS 0,00
740 GENERALITAT DE CATALUNYA

741 SUBVENCIÓ AJUNTAMENTS

74109000 SUBVENCIÓ ENTITATS NO OFICIALS

742 SUBVENCIÓ DIPUTACIONS

75 ALTRES INGRESSOS DE GESTIÓ 0,00
750 PATROCINI ESPORTIU
752 INGRESSOS PER ARRENDAMENTS

759 INGRESSOS PER SERVEIS VARIS

76 INGRESSOS FINANCERS

77 INGRESSOS 0,00
771 BIENES PROCEDENTES INMOV.MATERIAL
775 SUBVENCIONS DE CAPITAL TRASP RESULTAT

778 INGRESSOS EXCEPCIONALS

47.160,00

817,08

DESPESES

TOTAL DESPESES

INGRESSOS

TOTAL INGRESSOS

RESULTAT



P i G ACUMULAT 2019-20

Ingressos Docència 4.548.834,41
Ingressos per Docéncia 4.548.834,41

Cost de les Vendes -1.774.420,94
Cost de la Docéncia -1.007.418,03

Material Docent -26.250,82

Tutels + UPC -333.810,81

Comissiona Partners OnLine 0,00

Publicitat i Relacions Públiques -406.941,28

Marge Operatiu 2.774.413,47
Estructura -2.276.999,16
Sous i salaris -1.433.976,28

Altres Despeses Personal -17.301,32

Serveis Professionals -137.256,23

Recerca -10.000,00

Lloguer Espais -205.622,54

TIC -212.209,67

Reparacions i Manteniment -119.872,73

Subministraments -60.576,58

Assegurances -18.053,57

Transports Alumnes -31.137,62

Altres Despeses -17.647,54

Tributs -3.846,36

Actes Graduació -3.471,46

Extensió Universitaria -6.027,26

RESULTAT ACTIVITAT DOCENT 497.414,31

ALTRES INGRESSOS 101.209,52
Altres Ingressos 95.430,42

Ingressos per Cafeteria 31.585,06

Compres Cafeteria -25.095,77

Subvencions 0,00

Consultoria -710,19

Amortizaciones -253.231,75
Dotación Amort. Inmov. -119.314,07

Insolvencia de Créditos -133.917,68

Rdo. Neto Financiero 2.101,38

Rdo. Extraordinario 0,00

RTAT.ABANS IMPOSTOS 347.493,46



P i G ACUMULAT Pressup 20-21

Ingressos Docència 5.710.000,00
Ingressos per Docéncia 5.710.000,00

Cost de les Vendes -2.486.250,00
Cost de la Docéncia -1.240.000,00

Material Docent -129.250,00

Tutels + UPC -450.000,00

Comissiona Partners OnLine -117.000,00

Publicitat i Relacions Públiques -550.000,00

Marge Operatiu 3.223.750,00
Estructura -2.697.464,00
Sous i salaris -1.655.000,00

Altres Despeses Personal -24.000,00

Serveis Professionals -144.768,00

Recerca -16.000,00

Lloguer Espais -237.360,00

TIC -203.996,00

Reparacions i Manteniment -155.740,00

Subministraments -90.800,00

Assegurances -20.000,00

Transports Alumnes -50.000,00

Altres Despeses -25.800,00

Tributs -4.000,00

Actes Graduació -40.000,00

Extensió Universitaria -30.000,00

RESULTAT ACTIVITAT DOCENT 526.286,00

ALTRES INGRESSOS 40.000,00
Altres Ingressos 40.000,00

Ingressos per Cafeteria 45.000,00

Compres Cafeteria -45.000,00

Subvencions 0,00

Consultoria 0,00

Amortizaciones -178.000,00
Dotación Amort. Inmov. -138.000,00

Insolvencia de Créditos -40.000,00

Rdo. Neto Financiero 2.500,00

Rdo. Extraordinario 0,00

RTAT.ABANS IMPOSTOS 390.786,00



Compte de pèrdues i guanys

Empresa: GYM ONLINE GR2020, SL
Període: Exercici 2020
Data: 31/12/2020

Compte de pèrdues i guanys 2020 2019

 A) OPERACIONS CONTINUADES
  1. Import net de la xifra de negocis 89.504,04 0
      a) Vendes 0 0
          700    VENDES BOTIGA 0 0
          702    INGRESSOS QUOTES ABONATS 0 0
          704    INGRESSOS PUBLICITAT 0 0
      b) Prestaciones de servicio 89.504,04 0
          705    PRESTACIONES DE SERVICIOS 89.504,04 0
  4. Aprovisionaments -26.081,00 0
      b) Consum de materies primeres i d'altres mat. -26.081,00 0
          601    COMPRES BENS DESTINATS A VENDA -25.506,00 0
          602    COMPRES ALTRES APROVISIONAMENT -575,00 0
  5. Altres ingressos d'explotació 0 0
      a) Ingressos accesoris i d'altres de gest. corr. 0 0
          750    ALTRES INGRESSOS DE GESTIÓ 0 0
          751    PÈRDUES TRANSFERIDES (GESTOR) 0 0
          752    INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS 0 0
          759    INGRESSOS PER SERVEIS DIVERSOS 0 0
  6. Despeses de personal -3.600,00 0
      a) Sous, salaris i auxiliars -2.707,00 0
          640    SOUS I SALARIS -2.707,00 0
      b) Càrregues socials -893,00 0
          642    SEGURETAT SOCIAL A CÀRREC DE L'EMPRESA -893,00 0
          649    OTROS GASTOS SOCIALES 0 0
  7. Altres despeses d'explotació -59.477,50 0
      a) Serveis exteriors -59.477,50 0
          621    ARRENDAMENTS I CÀNONS -3.750,00 0
          622    REPARACIONS I CONSERVACIÓ 0 0
          623    SERVEIS PROFESSIONALS INDEPENDENTS -15.000,00 0
          625    PRIMES D'ASSEGURANCES 0 0
          626    SERVEIS BANCARIS -2.000,00 0
          627    PUBLICITAT PROPAGANDA I RR.PP -34.166,50 0
          628    SUBMINISTRAMENTS 0 0
          629    ALTRES SERVEIS -4.561,00 0
      b) Tributs 0 0
          631    ALTRES TRIBUTS 0 0
      d) Altres despeses de gestió corrent 0 0
          659    ALTRES PERDUES EN GESTIÓ CORRENT 0 0



Compte de pèrdues i guanys

Empresa: GYM ONLINE GR2020, SL
Període: Exercici 2020
Data: 31/12/2020

Compte de pèrdues i guanys 2020 2019

  8. Amortizació de l'immobilitzat 0 0
          680    DOT. AMORTITZ. PRIMER ESTABLIMENT 0 0
          681    DOT. AMORTITZ. IMMOB. IMMATERIAL 0 0
 A.1) RESULTATS DE L'EXPLOTACIÓ 345,54 0
 12. Ingressos financers 0 0
      b) De valors negociables i d'altres inst. fin. 0 0
      b2) De tercers 0 0
          769    ALTRES INGRESSOS FINANCERS 0 0
 13. Despeses financeres 0 0
      a) Per deutes amb empreses del grup i assoc. 0 0
          662    INTERESSOS DE DEUTES A LLARG. TERMINI 0 0
      b) Per deutes amb tercers 0 0
          669    ALTRES DESPESES FINANCERES 0 0
 16. Deterioro i resultat per enejenacions d'immobilitzat 0 0
      b) Resultats per enajenacions i altres 0 0
          775    SUBVENCIÓ DE CAPITAL TRASPASAT RESULTAT DE L'EXERCICI 0 0
 A.2) RESULTAT FINANCER 0 0
 A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 345,54 0
 A.4) RESUL. DE L'EXERC. PROC. D'OPERAC. CONTIN. 345,54 0
 B) OPERACIONS INTERRUMPUDES
 A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI 345,54 0



GYM ON LINE

ANY 2021

60 COMPRES -26.081,00
600 COMPRES MATERIAL ESPORTIU

601 COMPRES MATERIES PRIMERES -25.506,00
602 COMPRES ALTRES PROVISIONS -575,00

62 SERVEIS EXTERNS -59.477,50
621 ARRENDAMENTS I CÀNON -3.750,00
622 REPARACIONS I CONSERVACIÓ 

623 SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS -15.000,00
624
625 PRIMES D'ASSEGURANCES
626 SERVEIS BANCARIS -2.000,00
627 PUBLICITAT I PROPAGANDA -34.166,50
628 SUBMINISTRAMENTS 0,00

62.800.005 Aigua
62.800.100 Gas
62.800.200 Telèfon
62.800.300 Electricitat
62.800.400 Cogeneració

629 ALTRES DESPESES -4.561,00

63 TRIBUTS

64 DESPESES DE PERSONAL -3.600,00
64.000.000 SOUS I SALARIS -2.707,00
64.000.002 SOUS I SALARIS SERVEIS CENTRALS

64.000.003 SOUS I SALARIS SERVEIS NETEJA

64.200.000 SEGURETAT SOCIAL -893,00
64.200.002 SEGURETAT SOCIAL SERVEIS CENTRALS

64.200.003 SEGURETAT SOCIAL SERVEIS NETEJA

64.900.000 ALTRES DESPESES DE PERSONAL

64.900.100 Formació de personal

65 ALTRES DESPESES DE GESTIÓ

66 DESPESES FINANCERES 0,00
663 INTERESSOS PRÉSTECS

669 ALTRES DESPESES FINANCERES

67 DESPESES EXCEPCIONALS 0,00
678 DESPESES EXCEPCIONALS

68 DOTACIONS A LES AMORTITZACIONS

69 PERD. DETER. CRED. LP,EMP

-89.158,50

ANY 2021

70 INGRESSOS SERVEIS 89.504,04
700 VENDAS MATERIAL ESPORTIU

702 INGRESSOS PRESTACIÓ DE SERVEIS

705 SERVEIS ASSESSORAMENT 89.504,04
706 INGRESSOS ARRENDAMENTS NO ESPORTIUS

708 DEVOLUCIONS

709 LLICENCIES UFEC

74 SUBVENCIONS ADMINISTRACIONS 0,00
740 GENERALITAT DE CATALUNYA

741 SUBVENCIÓ AJUNTAMENTS

74109000 SUBVENCIÓ ENTITATS NO OFICIALS

742 SUBVENCIÓ DIPUTACIONS

75 ALTRES INGRESSOS DE GESTIÓ 0,00
750 PATROCINI ESPORTIU
752 INGRESSOS PER ARRENDAMENTS

759 INGRESSOS PER SERVEIS VARIS

76 INGRESSOS FINANCERS

77 INGRESSOS 0,00
771 BIENES PROCEDENTES INMOV.MATERIAL
775 SUBVENCIONS DE CAPITAL TRASP RESULTAT

778 INGRESSOS EXCEPCIONALS

89.504,04

345,54

DESPESES

TOTAL DESPESES

INGRESSOS

TOTAL INGRESSOS

RESULTAT



UNIFEDESPORT,Corredoria d'Assegurances SA

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 2020 2019 2018
Import net de la xifra de negocis 758.539,01 € 794.817,69 € 738.965,78 €
705 PRESTACIONS DE SERVEIS 758.539,01 € 794.817,69 € 738.965,78 €
Despeses de personal -311.067,82 € -321.379,64 € -323.907,17 €
640 SOUS I SALARIS -254.127,82 € -251.027,90 € -262.049,53 €
642 SEGURETAT SOCIAL A CÀRREC DE L'EMPRESA -52.827,67 € -65.526,91 € -59.903,12 €
649 ALTRES DESPESES SOCIALS -4.112,33 € -4.824,83 € -1.954,52 €
Altres despeses d'explotació -307.958,48 € -269.745,22 € -226.637,30 €
621 ARRENDAMENTS I CÀNONS -7.808,04 € -5.025,92 € 0,00 €
623 SERVEIS PROFESSIONALS INDEPENDENTS -5.535,88 € -5.123,82 € -3.391,92 €
625 PRIMES D'ASSEGURANCES -9.747,27 € -7.029,22 € -3.648,52 €
626 SERVEIS BANCARIS I SIMILARS -984,18 € -1.052,24 € -1.109,56 €
627 EXTORNS FEDERATIUS I PUBLICITAT -266.600,69 € -235.692,80 € -199.734,73 €
628 SUBMINISTRAMENTS -4.863,11 € -3.952,85 € -4.307,23 €
629 ALTRES SERVEIS -12.222,40 € -11.603,84 € -14.183,69 €
631 ALTRES TRIBUTS -196,91 € -264,53 € -261,65 €
Amortizació d'immobilitzat -3.084,70 € -998,48 € -366,00 €
680 AMORTIZACIÓ D'IMMOBILTAT IMMATERIAL -498,33 € -288,07 € -366,00 €
681 AMORTIZACIÓ D'IMMOBILITZAT MATERIAL -2.586,37 € -710,41 € 0,00 €
Altres resultats -5.090,59 € -4.644,62 € -875,81 €
678 DESPESES EXCEPCIONALS -5.368,32 € -4.711,03 € -1.000,97 €
778 INGRESSOS EXCEPCIONALS 277,73 € 66,41 € 125,16 €

A) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 131.337,42 € 198.049,73 € 187.179,50 €
Ingressos financers 554,73 € 1.109,47 € 1.664,20 €
762 INGRESSOS DE CRÈDITS A LL/T 554,73 € 1.109,47 € 1.664,20 €
Despeses financeres 0,00 € 0,00 € -19,27 €
669 ALTRES DESPESES FINANCERES 0,00 € 0,00 € -19,27 €

B) RESULTAT FINANCER 554,73 € 1.109,47 € 1.644,93 €
C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 131.892,15 € 199.159,20 € 188.824,43 €
Impost sobre beneficis -28.431,82 € -42.819,23 € -47.206,14 €
630 IMPOST SOBRE BENEFICI -28.431,82 € -42.819,23 € -47.206,14 €

D) RESULTAT DE L'EXERCICI 103.460,33 € 156.339,97 € 141.618,29 €



UNIFEDESPORT, Corredoria d'Assegurances, SA

EXECUTAT 2019 EXECUTAT 2020   PRESSUPOST 2021
Import net de la xifra de negocis 794.817,69 € 758.539,01 € 606.831,21 €
    705 PRESTACIONS DE SERVEIS 794.817,69 € 758.539,01 € 606.831,21 €
Despeses de personal -321.379,64 € -311.067,82 € -320.000,00 €
    640 SOUS I SALARIS -251.027,90 € -254.127,82 € -250.000,00 €
    642 SEGURETAT SOCIAL A CÀRREC DE L'EMPRESA -65.526,91 € -52.827,67 € -65.000,00 €
    649 ALTRES DESPESES SOCIALS -4.824,83 € -4.112,33 € -5.000,00 €
Altres despeses d'explotació -269.745,22 € -307.958,48 € -217.668,04 €
    621 ARRENDAMENTS I CÀNONS -5.025,92 € -7.808,04 € -9.368,04 €
    623 SERVEIS PROFESSIONALS INDEPENDENTS -5.123,82 € -5.535,88 € -5.000,00 €
    625 PRIMES D'ASSEGURANCES -7.029,22 € -9.747,27 € -10.000,00 €
    626 SERVEIS BANCARIS I SIMILARS -1.052,24 € -984,18 € -1.000,00 €
    627 EXTORNS FEDERATIUS I PUBLICITAT -235.692,80 € -266.600,69 € -175.000,00 €
    628 SUBMINISTRAMENTS -3.952,85 € -4.863,11 € -5.000,00 €
    629 ALTRES SERVEIS -11.603,84 € -12.222,40 € -12.000,00 €
    631 ALTRES TRIBUTS -264,53 € -196,91 € -300,00 €
Amortizació d'immobilitzat -998,48 € -3.084,70 € -8.046,55 €
    680 AMORTIZACIÓ D'IMMOBILTAT IMMATERIAL -288,07 € -498,33 € -498,33 €
    681 AMORTIZACIÓ D'IMMOBILITZAT MATERIAL -710,41 € -2.586,37 € -7.548,22 €
Altres resultats -4.644,62 € -5.090,59 € -3.900,00 €
    678 DESPESES EXCEPCIONALS -4.711,03 € -5.368,32 € -4.000,00 €
    778 INGRESSOS EXCEPCIONALS 66,41 € 277,73 € 100,00 €

A) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 198.049,73 € 131.337,42 € 57.216,62 €
Ingressos financers 1.109,47 € 554,73 € 0,00 €
    762 INGRESSOS DE CRÈDITS A LL/T 1.109,47 € 554,73 € 0,00 €
Despeses financeres 0,00 € 0,00 € 0,00 €
    669 ALTRES DESPESES FINANCERES 0,00 € 0,00 € 0,00 €

B) RESULTAT FINANCER 1.109,47 € 554,73 € 0,00 €
C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 199.159,20 € 131.892,15 € 57.216,62 €
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Els ingressos en els clubs s’han vist reduïts en un -44,4%, respecte al mes de febrer. Sent la província de

Tarragona la més afectada (-62,2%) pel tancament forçat de les activitats no essencials.

Els ingressos en les federacions s’han vist menys afectades que els clubs, amb una reducció dels ingressos del

-19,9%, respecte al mes de febrer. Els esports atlètics i de combat han sigut les agrupacions esportives que han

vist reduïts els seus ingressos en major mesura.

La morositat s’ha vist augmentada tant en clubs (+65,8%) com en federacions (+7,7%) durant el període de

confinament analitzat.

La suspensió de l’activitat econòmica no essencial a causa de l’alerta sanitària per la COVID-19 ha ocasionat una

forta reducció de llocs de treball durant el mes de març en el sector. Els clubs han reduït en un -73,4% el

nombre de treballadors contractats, respecte al mes de febrer, i les federacions en un -41,4%.

El nombre de socis en els clubs s’ha reduït en un -4,2%, respecte al mes de febrer. Els clubs de la província de

Tarragona han vist com el seu nombre de socis es reduïa en un -11,3%, seguits de la província de Barcelona

amb un -4,2%.

Els esports de pilota, amb 684 esdeveniments cancel·lats, ha sigut l’agrupació esportiva més afectada, suposant

el 56,1% de les cancel·lacions totals.

La diferència de baixada d’ingressos de les federacions podria venir explicada pel caràcter anual de les

quotes federatives. Caldria analitzar de nou les dades un cop vencin dites quotes anuals i es procedeixi al

pagament del següent any.

Tanmateix, la COVID-19 no ha afectat la massa social (afiliats i federats) de les federacions durant el mes de

març. Caldrà analitzar si es manté la dada post-COVID-19.

A conseqüència de la COVID-19 més de 1.200 esdeveniments esportius han estat suspesos o cancel·lats 

durant el mes de març.
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La Unió de Federacions Esportives de Catalunya (en 

endavant, UFEC) representa l'esport català arreu del 

territori nacional i internacional, s'encarrega de crear 

debat i donar solucions als problemes propis del sector 

esportiu català

La UFEC és una associació de federacions esportives 

que té com a objectiu de donar serveis als seus 

associats i a fer créixer l’esport federat a Catalunya.

UFEC s’ha posicionat com el principal òrgan de representació i nexe d’unió entre les federacions 

esportives catalanes i el conjunt de l’esport català.

Història de la UFEC 

Acaba la seva 

activitat amb 

motiu de la 

Guerra Civil.

1936 

Constituïda l‘any 1933 

i presidida per 

Pompeu Fabra.

1933 

Actualment la UFEC està 

formada per 70 federacions 

que reben els seus serveis i 

recursos

Va rebre la creu de 

Sant Jordi per la 

seva valuosa 

contribució a la 

difusió de l’esport 

català.

Reconstituïda per la 

Generalitat de 

Catalunya sota la 

presidència de Joan 

de la Llera Trens.

1985

2018

2020 

Unió de Federacions Esportives de Catalunya

Introducció
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Introducció

L’esport català contribueix en

aproximadament un 2,6% del PIB a

Catalunya.

El 58,1% dels clubs esportius es

reuneixen en l’àmbit metropolità.

Els clubs del territori català tenen de

mitjana 2,7 seccions esportives.

Un terç de les persones associades a

clubs esportius són dones.

L’esport català en números
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Introducció

Més de 3 M de persones majors de

setze anys s’han quedat sense poder

realitzar qualssevol tipus d’esport a

l’aire lliure o en centres esportius.

Els nadadors professionals s’han vist

afectats deixant de nedar més de

480.000 metres durant el període de

confinament analitzat.

El futbol base i amateur català ha

deixat de disputar més de 4 jornades

en més de 19 categories, fet que

suposa que s’hagin deixat de cremar

al voltant de 342 M de kcal.

En la màxima competició del bàsquet

femení català la competició ha quedat

suspesa a falta de 6 jornades, evitant

que s’hagin convertit més de 5.000

punts.

Altres dades curioses derivades del confinament



Objectiu i abast
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Història de la UFEC 
Escenari

Objectiu i abast

A mesura que l'expansió de la pandèmia de la

COVID-19 continua, i els governs centren els seus

esforços a preparar la tonada a la normalitat i en

definir plans per estimular una recuperació ràpida de

l’activitat productiva i de l’economia en general hem

realitzat una enquesta a les diferents

organitzacions i clubs de l’esport català amb

l’objectiu de quantificar l’impacte de la COVID-19

en l’esport català en termes socioeconòmics.

A jutjar per les previsions que ja han sigut publicades,

l’impacte a l’esport català serà molt gran. El FMI, ha

anticipat que el confinament a causa de la COVID-19

provocarà una caiguda del 3% en el PIB mundial

en 2020. El Banc d’Espanya parla d’una reducció en

el PIB espanyol d’entre el 6,6% i el 13,6%.

PwC ha realitzat una enquesta a 55 federacions i a

147 clubs durant el mes de març, en la que ha

sondejat les estimacions, dels diferents organismes,

de l’impacte socioeconòmic que la COVID-19 ha

ocasionat.

Model de distribució de competències en l’esport autonòmic
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Metodologia

Objectiu i abast

A causa de la pandèmia de la

COVID-19 molts clubs esportius han

deixat d’oferir els seus serveis i per

tant han vist reduït els seus

ingressos. A través d’aquest estudi

s’analitzarà la reducció dels

ingressos, l’impacte de la

morositat i la liquiditat.

Impacte econòmic

A causa de la pandèmia de la

COVID-19 molts esdeveniments

esportius s’han vist cancel·lats i les

persones que realitzen la seva

activitat professional en el món de

l’esport han vist afectats els seus

llocs de treball. A través d’aquest

estudi s'analitzarà el nombre

d’esdeveniments cancel·lats, la

reducció de llocs de treball i

l’afectació en la massa social de

les entitats esportives.

Impacte social1 2

Es mesura l’impacte de la COVID-19 en l’esport català mitjançant l'anàlisi de les dades obtingudes en el mes de febrer 

(pre-COVID) i en el mes de març (COVID), per part de les entitats esportives federades catalanes i federacions.

Enquesta d’impacte

Segmentació dels resultats



Els 147 clubs que han participat en

l’enquesta s’han classificat per

Províncies Catalanes.

La segmentació territorial permetrà

veure les diferències en termes

econòmics i socials per regions,

permeten analitzar els territoris més

afectats per la COVID-19.

Els 147 clubs que han participat en

l’enquesta s’han classificat per

agrupació esportiva.

La segmentació per agrupació

esportiva permetrà veure les

diferències en termes econòmics i

socials per agrupació esportiva,

permeten analitzar les agrupacions

més afectades per la COVID-19.

11

Història de la UFEC 

Metodologia

Objectiu i abast

Les 55 federacions que han

participat en l’enquesta s’han

classificat per agrupació esportiva

La segmentació per agrupació

esportiva permetrà veure les

diferències en termes econòmics i

socials per agrupació esportiva,

permeten analitzar les agrupacions

més afectades per la COVID-19.

La presentació dels resultats s’ha realitzat tenint en compte la institució esportiva, la província i l’agrupació esportiva:

Segmentació de resultats

Agrupació esportiva Agrupació esportivaProvíncies

Federacions Clubs ClubsA B B

(*) L’abast de l’enquesta no inclou una auditoria de la informació reportada per part de les federacions i els clubs.
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Història de la UFEC 

Metodologia

Objectiu i abast

Esports de Pilota

70 Federacions

Esports de Combat Esports Atlètics i Gimnàstics

Esports Mecànics Altres Esports

Esports de la Natura

A continuació s’indiquen la segmentació d’algunes federacions per agrupació esportiva

(*) Exemple il·lustratiu del tipus de federació inclosa en cada agrupació esportiva seguit la metodologia d’agrupació implementada per Durand el 1968. (*) Veure més detall  de la metodologia utilitzada per l’associació per 

agrupació esportiva en l’Annex II – Agrupacions Esportives



Dimensionament de 
l’esport català
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Futbol

Homes, dones i clubs per agrupació esportiva Federacions amb major nombre de clubs

Ciclisme

Patinatge

Entitats excursionistes

Massa social

Bàsquet

Homes Dones Clubs

Dimensionament de l’esport català

En el 2019, l’esport català federat tenia més de 9.412 clubs. Pal que fa el nombre de llicències el 

nombre total de llicències en el 2019 era de 682.902

(*) Font: Anàlisis PwC a partir de la informació proporcionada per l’Idescat i l’Observatori Català de l’esport.



Dimensionament de l’esport català

Descomposició il·lustrativa de la xifra de negoci o facturació 

d’una companyia

La xifra de negoci suposa un indicador vàlid per a

conèixer la mida relativa d’una companyia, però no

reflecteix realment el valor econòmic generat. Per al

mesurament del valor econòmic generat s'utilitza el Valor

Afegit Brut (VAB).

Formula VAB

Suma de tots els 

ingressos dels 

factors que 

contribueixen al 

procés productiu

Remuneració de treballadors + 

Excedent Brut d’explotació

VAB

Consums intermedis

Beneficis

Despeses de personal

Facturació/Producció

VAB
(impacto directe)

Perquè utilitzar el VAB com a referència?

El VAB és una magnitud de comptabilitat nacional i regional, 

i té correspondència amb la comptabilitat empresarial. 

Si partim del compte de pèrdues i guanys d’una companyia, 

només una part de tota la seva facturació pot ser 

considerada com a VAB. En concret, com s’aprecia en la 

figura, el VAB representa la diferència entre el valor dels 

béns i serveis venuts (xifra de negoci) i els utilitzats com a 

consums intermedis en el seu procés de producció.

Valor Afegit Brut desglossat per components (2019)

Components Milers €

Remuneració dels assalariats 1.003.542,5 

Excedent Brut d’Explotació 185.785,0 

Valor Afegit Brut 1.189.327,5  (*)

15

En el 2020 l’esport català federat va aportar 

de forma directa més de 1.189 milions 

d’euros a l’economia (VAB)

Valor Afegit Brut

(*) Veure més detall  de la metodologia utilitzada per al càlcul del VAB en l’Annex I – Estimació Valor Afegit Brut 



Dimensionament de l’esport català
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Simulació impacte en el VAB

Si projectem la caiguda del VAB en els tres 

mesos de confinament, suposant que l’impacte 

es constant, la caiguda del VAB sería d’un 

25,5% (303M€), respecte al VAB de 2019 

(*) L’estimació de la caiguda del VAB s’ha fet en base a les dades obtingudes de l’enquesta i en el supòsits indicats en els gràfics 

Impacte VAB, suposant una recuperació immediata 

als nivells pre-COVID-19
Impacte VAB, del període analitzat

La caiguda del VAB en mig mes de confinament 

ha sigut d’un 4,25% (50M€), respecte al VAB de 

2019 

4,25% 25,5%1.189 M€

50,5 M€

1.138,5 M€
1.189 M€

303 M€

886 M€

2019 2020Impacte 
COVID-19

2019 2020Impacte 
COVID-19

A continuació, es mostra l'impacte en el VAB com a conseqüència de la COVID-19

(*) Caldria actualitzar els resultats per tal de veure l'impacte real dels tres mesos de confinament



Impacte econòmic
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Impacte econòmic | Introducció
FederacionsClubs

Blocs d’anàlisi de l’impacte econòmic

Reducció d’ingressos AltMigBaix

Impacte de la COVID-19

El cessament de l’activitat ha reduït el volum d’ingressos de les entitats esportives, originant una 

reducció del 44,8% pels clubs i de 19,9% per les federacions. 1

3

2

Morositat

Liquiditat

La COVID-19 ha originat una reducció d’ingressos en les entitats esportives

A conseqüència de la COVID-19 els clubs han vist incrementat en un 65,8% la morositat, respecte al 

mes de febrer. Les federacions han experimentat un increment en la morositat  d’un 7,7%, respecte al 

mes de febrer.

Increment en la morositat per la COVID-19

La liquiditat disminueix a conseqüència de la COVID-19

A conseqüència de la COVID-19 els clubs han vist reduïts en un 23,4% la seva liquiditat, respecte al 

mes de febrer. Les federacions han vist reduïts en un 2,9% la seva liquiditat, respecte al mes de 

febrer.
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Impacte econòmic | Reducció d'ingressos
Clubs Federacions

El cessament de l’activitat a conseqüència de la COVID-19 afectarà el volum de negoci de les entitats esportives. A 

continuació, s’indica la caiguda en la facturació en els clubs: 

Reducció d’ingressos, per província Reducció d’ingressos, per agrupació esportiva

La reducció total d’ingressos ha sigut del 44,8%, respecte al mes de febrer.

44,2%

43,5%
62,2%

27,2%

39,3%

64,7%

23,0% 37,3%

53,1% 77,4%

Tarragona ha sigut la província més afectada en la reducció

d’ingressos, experimentant una reducció del 62,2%, respecte al

mes de febrer.

Els esports mecànics ha sigut l’agrupació esportiva més afectada

en la reducció d’ingressos, experimentant una reducció del 53,1%,

respecte al mes de febrer.

Dades a febrer Dades a març Dades a febrer Dades a març

Dades a febrer

Dades a març

Reducció d’ingressos total

44,8%

(*) Gràfics d'elaboració pròpia PwC.



Impacte econòmic | Reducció d'ingressos
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Clubs Federacions

Reducció d’ingressos, per agrupació esportiva

El cessament de l’activitat a conseqüència de la COVID-19 afectarà volum de negoci de les entitats esportives. A 

continuació s’indica la caiguda en la facturació en les federacions: 

La reducció total d’ingressos ha sigut del 19,9%, respecte al mes de febrer.

21,4%

5,5%

42,4% 15,6%

3,9%
34,3%

L’agrupació esports atlètics i gimnàstics, amb un descens del 42,4%,

respecte al mes de febrer, ha sigut l’agrupació esportiva més afectada.

L’agrupació esports mecànics ha tingut un descens del 34,3%,

respecte al mes de febrer, mentre que l’agrupació esports de pilota ha

disminuït en un 21,4%.

Si analitzem la reducció dels ingressos per tipologia, els ingressos

percebuts per quotes, publicitat i patrocinis i serveis mensuals

recurrents s’han reduït en un 89,3%, 85% i 43,5%, respectivament,

respecte al mes de febrer.

Dades a febrer Dades a març

Dades a febrer

Dades a març

Reducció d’ingressos total

19,9%

(*) Gràfics d'elaboració pròpia PwC.
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Impacte econòmic | Morositat
Clubs Federacions

La declaració de l’Estat d’alarma derivarà en una crisi econòmica sense precedents. L’empitjorament de l’economia 

produirà que les empreses tinguin dificultats per afrontar els seus pagaments. A continuació s’indica l’increment en 

percentatge de la morositat en els clubs a conseqüència de la COVID-19:

Morositat, per província Morositat, per agrupació esportiva

Dades a febrer Dades a març Dades a febrer Dades a març

Tarragona ha sigut la província més afectada en l’increment de la 

morositat, experimentant un augment del 181,3%, respecta el mes 

de febrer. 

L’increment total en la morositat ha sigut del 65,8%, respecte al mes de febrer.

73,2%

3,4%
107,1%

181,3%

73,3%

37,9%

228,7%

17,1% 27,1% >300%

Els esports de combat ha sigut l’agrupació esportiva més afectada

en l’increment de la morositat, experimentant un augment de més

de 300%, respecte al mes de febrer.

Dades a febrer

Dades a març

Increment total de la Morositat

65,8%

(*) Gràfics d'elaboració pròpia PwC.
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Impacte econòmic | Morositat
Clubs Federacions

Morositat, per agrupació esportiva

Dades a febrer Dades a març

La declaració de l’Estat d’alarma derivarà en una crisi econòmica sense precedents. L’empitjorament de l’economia 

produirà que les empreses tinguin dificultats per afrontar els seus pagaments. A continuació s’indica l’increment en 

percentatge de la morositat en les federacions a conseqüència de la COVID-19:

L’agrupació esports de pilota amb un increment del 12,2%, respecte al

mes de febrer, ha sigut l’agrupació esportiva més afectada pel que fa a

l’increment en la morositat.

L’agrupació esports atlètics i gimnàstics ha tingut un increment del

5,4%, respecte al mes de febrer, mentre que la morositat en l’agrupació

altres agrupacions esportives ha augmentat en un 0,8%.

Cal destacar que en les agrupacions esports de combat i esports de la

natura s’han reduït la morositat en un 1,0% i 33,1% respectivament.

Per l’agrupació esports mecànics no es disposa d’informació relativa de

l’evolució la morositat.

L’increment total en la morositat ha sigut del 7,7%, respecte al mes de febrer.

12,2%

0,8%
33,1% 5,4%

1,0% 0%

Dades a febrer

Dades a març

Increment total de la Morositat

7,7%

(*) Gràfics d'elaboració pròpia PwC.
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Impacte econòmic | Liquiditat
Clubs Federacions

Durant l'aturada de l’activitat econòmica no essencial les entitats s’han vist obligades a revisar les projeccions de 

liquiditat a curt termini, així com adoptar mesures urgents per salvaguardar la tresoreria. A continuació s'indica 

l’impacte de la COVID-19 en la liquiditat:

Dades a febrer Dades a març Dades a febrer Dades a març

Liquiditat, per província Liquiditat, per agrupació esportiva

Els esports mecànics ha sigut l’agrupació esportiva més afectada

en la reducció de liquiditat, experimentant una reducció del 44,8%,

respecte al mes de febrer.

48,5%

10,2%

30,9%
44,8%

19,1%

39,3%

10,4%

31,4%

70,7%

La reducció total en la liquiditat ha sigut del 23,4%, respecte al mes de febrer.

25,6%

Tarragona ha sigut la província més afectada en la reducció de

liquiditat, experimentant una reducció del 48,5%, respecte al mes

de febrer.

Dades a febrer

Dades a març

Reducció total de la Liquiditat

23,4%

(*) Gràfics d'elaboració pròpia PwC.



Impacte econòmic | Liquiditat
Clubs Federacions

Liquiditat, per agrupació esportiva

Dades a febrer Dades a març

Durant l'aturada de l’activitat econòmica no essencial les entitats s’han vist obligades a revisar les projeccions de 

liquiditat a curt termini, així com adoptar mesures urgents per salvaguardar la tresoreria. A continuació s'indica 

l’impacte de la COVID-19 en la liquiditat de les federacions:

L’agrupació esports de combat amb una reducció del 24,9%, respecte

al mes de febrer, ha sigut l’agrupació esportiva més afectada per la

reducció de liquiditat.

L’agrupació esportiva esports atlètics i gimnàstics ha tingut una

reducció de liquiditat del 12,7%, respecta el mes de febrer.

La reducció de liquiditat d’altres agrupacions esportives ha sigut del

7,3%, seguida pels esports de la natura (1,7%). Cal destacar que en el

cas dels esports de pilota i els esports mecànics, la liquiditat s’ha vist

incrementada en un 9,2% i 1,3%, respectivament.

1,7%

12,7%

24,9%

7,3%

9,2%

1,3%

La reducció total de la liquiditat ha sigut del 2,9%, respecte al mes de febrer.
24

Dades a febrer

Dades a març

Reducció total de la Liquiditat

2,9%

(*) Gràfics d'elaboració pròpia PwC.
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Impacte social | Introducció
FederacionsClubs

Blocs d’anàlisi de l’impacte social

Cancel·lació d’esdeveniments esportius AltMigBaix

Impacte de la COVID-19

A conseqüència de la COVID-19 més de 1.200 esdeveniments esportius han estat suspesos o 

cancel·lats durant el mes de març.1

3

2

Reducció llocs de treball

Afectació massa social

La COVID-19 obliga a la cancel·lació d’esdeveniments esportius

A conseqüència de la COVID-19 els clubs han reduït en un 73,4% el nombre de treballadors 

contractats, respecte al mes de febrer. Les federacions han reduït la seva plantilla en un 41,4%, 

respecte al mes de febrer.

La COVID-19 incrementa la taxa d’atur

La COVID-19 ha provocat una reducció en la massa social dels clubs

El nombre de socis en els clubs s’ha reduït en un 4,2%, respecte al mes de febrer. La COVID-19 no 

ha afectat la massa social (afiliats i federats) de les federacions durant el mes de març.
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Impacte social | Cancel·lació d’esdeveniments esportius 
Clubs Federacions

Esdeveniments esportius cancel·lats

El coronavirus ha trastocat els plans de milers de persones arreu del món. Els esdeveniments esportius, que sempre 

han sigut plataformes fantàstiques per aconseguir reconeixement i notorietat a les localitats organitzadores i 

proporcionar beneficis socials al conjunt de la societat, han sigut impactats per les seqüeles de la propagació de la 

COVID-19. A continuació s’indica el nombre d’esdeveniments esportius cancel·lats:

Els esports de pilota, amb 684 esdeveniments cancel·lats ha sigut

l’agrupació esportiva més afectada, suposant el 56,1% de les

cancel·lacions totals.

Altres agrupacions esportives han cancel·lat un total de 192

esdeveniments, seguida per l’agrupació esportiva esports de la natura

(168), esports atlètics i gimnàstics (122), esports de combat (31) i esports

mecànics (22).

Més de 1.200 esdeveniments esportius han estat suspesos o cancel·lats durant el mes de 

març fet que significa una reducció en el nombre d’ingressos de més d’1M€.
(*) Gràfics d'elaboració pròpia PwC.
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Impacte social | Reducció llocs de treball
Clubs Federacions

La suspensió de l’activitat econòmica no essencial a causa de l’alerta sanitària per la COVID-19 ha ocasionat una forta 

destrucció en els llocs de treball durant el mes de març en el sector de l’esport. A continuació s’indica la reducció en els 

llocs de treball en el sector de l’esport a conseqüència de la COVID-19:

Dades a febrer Dades a març Dades a febrer Dades a març

Reducció llocs de treball, per província Reducció llocs de treball, per agrupació esportiva

Els esports mecànics ha sigut l’agrupació esportiva més afectada

amb una reducció en els llocs de treball del 97,9%, respecte al mes

de febrer.

Barcelona ha sigut la província més afectada en la pèrdua de llocs

de treball, experimentant una reducció del 79,2%, respecte al mes

de febrer.

Els clubs han reduït en un 73,4% el nombre de treballadors, respecte al mes de febrer. 

79,2%

49,8% 15,8% 62,0%

91,9%

30,2% 41,4%

97,9%
8,3% 77,0%

Dades a febrer

Dades a març

Reducció total de llocs de treball

73,4%

(*) Gràfics d'elaboració pròpia PwC.



La suspensió de l’activitat econòmica no essencial a causa de l’alerta sanitària per la COVID-19 ha ocasionat una forta 

destrucció en els llocs de treball durant el mes de març en el sector de l’esport. A continuació s’indica la reducció en els 

llocs de treball en el sector de l’esport a conseqüència de la COVID-19:
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Impacte social | Reducció llocs de treball
Clubs Federacions

Reducció llocs de treball, per agrupació esportiva

Les federacions han reduït la seva plantilla en un 41,4%, respecte al mes de febrer.

Dades a febrer Dades a març

L’agrupació esports atlètics i gimnàstics, amb un descens del 63,3%,

respecte al mes de febrer, ha sigut l’agrupació esportiva més afectada.

L’agrupació esports de pilota ha tingut un descens del 52,6%, respecte

al mes de febrer, mentre que l’agrupació altres agrupacions esportives

ha disminuït en un 12,9%.

Si analitzem la reducció dels llocs de treball per tipologia de contracte,

el personal amb contracte indefinit s’ha reduït en un 31,4%, respecte al

mes de febrer.

El personal amb contracte temporal s’ha reduït en un 63,2%, seguida

per una reducció del 54,9% en el número d'autònoms.

52,6%

63,3%

12,9%

8,5%

11,1% 0%

Dades a febrer

Dades a març

Reducció total de llocs de treball

41,4%

(*) Gràfics d'elaboració pròpia PwC.
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Impacte social | Afectació massa social
Clubs Federacions

Dades a febrer Dades a març Dades a febrer Dades a març

Afectació numero de socis, per agrupació esportiva

La COVID-19 ha contagiat en cadena a la indústria esportiva amb una interrupció forçosa de l'activitat: instal·lacions 

esportives tancades i competicions anul·lades. El brot del virus ha afectat al negoci; reducció en el nombre d’altes, 

reducció en el nombre de socis i la congelació del pagament de les quotes. A continuació s’indica l’afectació en el 

nombre de socis a conseqüència de l’aturada ocasionada per la COVID-19:

Afectació numero de socis, per província

4,2%

1,2%

11,3%
2,5%

5,5%

5,3%

0,1%

5,0%

8,8%

3,9%

El nombre de socis en els clubs s’ha reduït en un 4,2%, respecte al mes de febrer

Els esports mecànics ha sigut l’agrupació esportiva més afectada

amb una reducció en el nombre de socis del 8,8%, respecte al mes

de febrer.

Tarragona ha sigut la província més afectada en la reducció del

nombre de socis, experimentant una reducció del 11,3%, respecte

al mes de febrer.

Dades a febrer

Dades a març

Reducció total de número de socis

4,2%

(*) Gràfics d'elaboració pròpia PwC.
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Impacte social | Afectació massa social

Afectació numero federats, per agrupació esportivaAfectació numero afiliats, per agrupació esportiva

Dades a febrer Dades a marçDades a febrer Dades a març

La COVID-19 ha contagiat en cadena a la indústria esportiva amb una interrupció forçosa de l'activitat: instal·lacions 

esportives tancades i competicions anul·lades. El brot del virus ha afectat al negoci; reducció en el nombre d’altes, 

reducció en el nombre de socis i la congelació del pagament de les quotes. A continuació s’indica l’afectació en el 

nombre de socis a conseqüència de l’aturada ocasionada per la COVID-19:

Clubs Federacions

Esports mecànics ha sigut l’agrupació esportiva amb un major

ascens en el nombre de federats, experimentant un increment del

3,9%, respecte al mes de febrer.

Esports mecànics ha sigut l’agrupació esportiva amb un major

ascens en el nombre d’afiliats, experimentant un increment del

3,9%, respecte al mes de febrer.

La COVID-19 no ha afectat la massa social (afiliats i federats) de les federacions durant el 

mes de març.

0,1%

1,6% 0,3%
0,9% 3,9%

0%

0,1%

1,8%

2,6%

1,5% 0,9% 3,9%

Dades a febrer

Dades a març

Afectació de la massa social

0,8%

(*) Gràfics d'elaboració pròpia PwC.
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L’estimació del Valor Afegit Brut (VAB) de l’esport federat a Catalunya s’ha realitzat utilitzant com referència el Valor

Afegit Brut (VAB) de l’any 2013 i projectat l’any 2019 amb el creixement en percentatge anual del VAB català.

De manera general l’impacte en el VAB s’han estimat tenint com a referència el mètode de càlcul del VAB utilitzat per la

Secretaria General de l’esport en l’estudi del pes econòmic de l’esport l’any 2013, que agrega la remuneració dels

factors productius utilitzats en l’economia. En concret, el VAB generat de manera directa és el resultat de la suma de la

remuneració dels assalariats (despeses de personal) i excedent brut d’explotació (EBITDA).

€+ =

Remuneració 

assalariats

Excedent Brut 

d’Explotació

VAB 2019

Annex I Estimació Valor Afegit Brut

(*) La projecció del VAB s’ha realitzat tenint en compte l’evolució del VAB català des de l’any 2013 (dades de l’últim

estudi).

Dades 2013

x

Projecció en base 

al VAB

1 + % d’increment

Projecció (*)

Font: Anàlisis PwC a partir de la informació proporcionada per l’Idescat i l’Observatori Català de l’esport.
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Annex II Agrupacions Esportives

A continuació s’indiquen les agrupacions realitzades per a la segmentació de resultat,  per agrupació esportiva

Bàdminton 

Basquetbol

Beisbol i Softbol

Billar

Bitlles i Bowling

Criquet

Esquaix i Raquetbol

Futbol

Futbol Americà

Futbol Sala

Golf

Handbol

Hoquei

Korfbal

Pàdel

Petanca

Pilota

Pitch and Putt 

Polo

Rugbi

Tennis

Tennis de Taula

Voleibol

Boxa Amateur

Esgrima

Judo

Karate i D.A

Kick Boxing i Muay Thai

Lluita

Taekwondo

Activitats Subaquàtiques

Atletisme

Ball Esportiu

Ciclisme

Físic-Culturisme

Gimnàstica

Halterofília

Natació

Patinatge

Triatló

Twirling

Pentatló Modern

Aèria Catalana

Agility

Automobilisme

Motociclisme

Motonàutica

Esports per a Cecs

Dards

Esports de persones amb 

Discapacitat Física

Esports per a Persones amb 

Discapacitat Intel·lectual – ACELL

Escacs

Paralítics Cerebrals

Sords de Catalunya

Tir amb Arc

Tir Olímpic

Caça

Coloms Esportius

Coloms Missatgers

Curses d'Orientació de Catalunya

Entitats Excursionistes de 

Catalunya

Esquí Nàutic i Wakeboard

Esports d'Hivern

Espeleologia

Hípica

Pesca Esportiva i Càsting

Piragüisme

Rem

Vela

Salvament i Socorrisme

Esports de Pilota Esports de la Natura

Esports de Combat Esports Atlètics i Gimnàstics

Esports Mecànics Altres Esports

(*) Gràfics d'elaboració pròpia PwC.
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Àmbit

Grandària de la mostra

Respostes obtingudes

Univers

Procediment de mostreig

Dates de realització

Esport federat català

Federacions:

8.797 70

Clubs: Federacions:

147 55

Respostes de 

l’enquesta d’impacte

Clubs:

Enquesta realitzada 

del 20 d’abril al 20 de 

maig del 2020

Clubs: Federacions:

1,7% 78,6%

% de respostes obtingudes sobre 

l’univers

(*) Interval de confiança calculat a partir de les dades de febrer
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Ingressos

＞ Ingressos Publicitat i Patrocinis mensuals € a tancament de febrer. 

(Pre Covid-19)

＞ Reducció ingressos Publicitat i Patrocinis mensuals € a mes de 

març. (Amb Covid-19)

＞ Ingressos percebuts per quotes de socis a tancament de febrer (en 

cas de ser una periodicitat superior a la mensual, mensualitzar

ingressos)

＞ Reducció ingressos percebuts per quotes de socis a mes de 

març (Amb Covid-19)

＞ Ingressos percebuts per Serveis mensuals € a tancament de febrer. 

(Pre Covid-19)

＞ Reducció ingressos percebuts per Serveis mensuals € a mes de 

març. (Amb Covid-19)

＞ Altres Ingressos mensuals € a tancament de febrer. (Pre Covid-19)

＞ Reducció altres Ingressos mensuals € a mes de març. (Amb Covid-

19)

Morositat

＞ Incobrats € a tancament de febrer. (Pre Covid-19)

＞ Incobrats € a mes de març. (Amb Covid-19)

Liquiditat

＞ Tresoreria € a tancament de febrer. (Pre Covid-19)

＞ Tresoreria € a mes de març. (Amb Covid-19)

Ingressos

＞ Reducció ingressos Publicitat i Patrocinis mensuals € a mes de 

març. (Amb Covid-19)

＞ Ingressos Publicitat i Patrocinis mensuals € a tancament de febrer. 

(Pre Covid-19)

＞ Ingressos percebuts per quotes de les entitats afiliades i llicències 

(en cas de ser una periodicitat superior a la mensual, mensualitzar

ingressos)

＞ Reducció ingressos percebuts per quotes de les entitats afiliades i 

llicències € a mes de març (Amb Covid-19)

＞ Ingressos percebuts per Serveis mensuals € a tancament de febrer. 

(Pre Covid-19)

＞ Reducció ingressos percebuts per Serveis mensuals € a mes de 

març. (Amb Covid-19)

＞ Altres Ingressos mensuals € a tancament de febrer. (Pre Covid-19)

＞ Reducció altres Ingressos mensuals € a mes de març. (Amb Covid-

19)

Morositat

＞ Incobrats € a tancament de febrer. (Pre Covid-19)

＞ Incobrats € a mes de març. (Amb Covid-19)

Liquiditat

＞ Tresoreria € a tancament de febrer. (Pre Covid-19)

＞ Tresoreria € a mes de març. (Amb Covid-19)

Clubs Federacions
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Llocs de treball

＞ Nº de treballadors contractats a tancament de febrer. (Pre Covid-19)

＞ Nº de treballadors contractats a mes de març (Amb Covid-19)

＞ Nº de voluntaris a tancament de febrer. (Pre Covid-19)

＞ Nº de voluntaris a mes de març. (Amb Covid-19)

Massa social

＞ Nº socis a tancament de febrer. (Pre Covid-19)

＞ Nº de socis a mes de març. (Amb Covid-19)

Esdeveniments esportius

＞ Nº d'esdeveniments esportius cancel·lats

＞ Pèrdues en € d'esdeveniments esportius cancel·lats (no especificats 

en les preguntes anteriors)

Llocs de treball

＞ Nº de treballadors amb contracte indefinit a tancament de febrer. 

(Pre Covid-19)

＞ Nº de treballadors amb contracte indefinit a mes de març. (Amb 

Covid-19)

＞ Nº de treballadors amb contracte temporal a tancament de febrer. 

(Pre Covid-19)

＞ Nº de treballadors amb contracte temporal a mes de març. (Amb 

Covid-19)

＞ Nº de treballadors autònoms a tancament de febrer. (Pre Covid-19)

＞ Nº de treballadors autònoms a mes de març. (Amb Covid-19)

＞ Nº d'altres treballadors a tancament de febrer. (Pre Covid-19)

＞ Nº d'altres treballadors a mes de març. (Amb Covid-19)

Massa social

＞ Nº de federats a tancament de febrer. (Pre Covid-19)

＞ Nº de federats a mes de març. (Amb Covid-19)

＞ Nº d'afiliats a tancament de febrer. (Pre Covid-19)

＞ Nº d'afiliats a mes de març. (Amb Covid-19)

Clubs Federacions
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Despeses

＞ Despeses de voluntaris a tancament de febrer. (Pre Covid-19)

＞ Despeses de voluntaris a mes de març. (Amb Covid-19)

＞ Relacionades amb la pràctica esportiva a tancament de febrer. (Pre

Covid-19)

＞ Reducció de despeses relacionades amb la pràctica esportiva a 

mes de març. (Amb Covid-19)

＞ Despeses per serveis de gestoria a tancament de febrer. (Pre

Covid-19)

＞ Reducció de despeses per serveis de gestoria a mes de març. 

(Amb Covid-19)

＞ Despeses generals a tancament de febrer. (Pre Covid-19)

＞ Reducció de despeses generals a mes de març. (Amb Covid-19)

＞ Despeses previstes anuals sobre els tributs.

Deute

＞ Deute a tancament de febrer. (Pre Covid-19)

＞ Deute a mes de març (Amb Covid-19)

Impagaments

＞ Impagaments a tancament de febrer. (Pre Covid-19)

＞ Impagaments a mes de març. (Amb Covid-19)

Despeses

＞ Despeses de personal indefinit a tancament de febrer. (Pre Covid-

19)

＞ Despeses de personal indefinit a mes de març. (Amb Covid-19)

＞ Despeses de personal amb contracte temporal a tancament de 

febrer. (Pre Covid-19)

＞ Despeses de personal amb contracte temporal a mes de març. 

(Amb Covid-19)

＞ Despeses de personal autònom a tancament de febrer. (Pre Covid-

19)

＞ Despeses de personal autònom a mes de març. (Amb Covid-19)

＞ Despeses d’altres treballadors a tancament de febrer. (Pre Covid-

19)

＞ Despeses d’altres treballadors a mes de març. (Amb Covid-19)

＞ Relacionades amb la pràctica esportiva a tancament de febrer. (Pre

Covid-19)

＞ Reducció de despeses relacionades amb la pràctica esportiva a 

mes de març. (Amb Covid-19)

＞ Despeses per serveis de gestoria a tancament de febrer. (Pre

Covid-19)

＞ Reducció de despeses per serveis de gestoria a mes de març. 

(Amb Covid-19)

＞ Despeses generals a tancament de febrer. (Pre Covid-19)

＞ Reducció de despeses generals a mes de març. (Amb Covid-19)

＞ Despeses previstes anuals sobre els tributs.

Clubs Federacions
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Federacions

＞ Nombre de federacions a les que el seu club està afiliat.

＞ Aportació total a les federacions (anual)

Deute

＞ Deute a tancament de febrer. (Pre Covid-19)

＞ Deute a mes de març (Amb Covid-19)

Publicitat i patrocinis

＞ Nª de contractes amb Publicitat i Patrocinis a tancament de febrer. 

(Pre Covid-19)

＞ Nª de contractes amb Publicitat i Patrocinis a mes de març. (Amb 

Covid-19)

Clubs Federacions
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Aquest document s'ha realitzat dins de l'àmbit del projecte de “Informe impacti econòmic de la COVID19 en l’esport català” per 

a Unió de federacions esportives de Catalunya segons els termes de la nostra carta de contractació de el mes de Març de 2020. PwC no accepta 

cap responsabilitat davant tercers que poguessin fer ús del contingut d'aquest document, sense l'acceptació prèvia de PwC.

"PricewaterhouseCoopers" i "PwC" es refereixen a la xarxa de signatures membre de PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL). 

Cada signatura membre és una entitat jurídica independent i no actua com a agent de PwCIL o qualsevol altra signa membre. PwCIL no 

proporciona cap servei als clients. PwCIL no és responsable dels actes o omissions de qualsevol de les seves signatures membre i tampoc pot 

controlar l'exercici del seu judici professional o obligar-los de cap manera. Cap signatura és responsable dels actes o omissions de qualsevol altra 

signatura membre ni pot de cap manera controlar o obligar l'exercici del judici professional d'una altra signatura membre.

© 2020 PricewaterhouseCoopers Auditors, S.L. Tots els drets reservats. "PwC" es refereix a PricewaterhouseCoopers S.L, signa membre 

de PricewaterhouseCoopers International Limited; cadascuna de les quals és una entitat legal separada i independent.
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Mesures per a la 
recuperació de les 
entitats esportives 
davant la crisi de la 
COVID – 19



“Our policy is directed not against any country or doctrine 
but against hunger, poverty, desperation and chaos. Its 
purpose should be the revival of a working economy in 

the world so as to permit the emergence of political and 
social conditions in which free institutions can exist. Such 
assistance, I am convinced, must not be on a piece-meal 
basis as various crises develop. Any assistance that this 
Government may render in the future should provide a 

cure rather than a mere palliative”. 

G. Marshall
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En plena primera meitat de la quarantena superada, els experts d’arreu comencen a coincidir 
que la crisi de la COVID-19 no serà només una crisi sanitària, sinó que els seus efectes 
es deixaran sentir en una crisi econòmica i social segurament com mai havíem viscut. La 
generació que ja va viure el col·lapse del sistema financer l’any 2008, ara ha de fer front a 
una nova situació que posa en risc els avenços que com a societat havíem assolit en drets i 
dignitat. 

L’evolució epidemiològica del coronavirus és una incertesa que ens avoca cada dia a treballar 
sota una incògnita permanent. Tanmateix, el seu impacte en l’economia comença a deixar-se 
veure i avui sabem que l’economia xinesa, origen de la pandèmia, s’ha contret un 13’5% en 
termes interanuals. El passat 13 de març, la Comissió Europea pronosticava una contracció 
de l’economia de la zona derivada de la crisi en 1’1% envers l’1’4% de creixement que preveia 
a principis d’any. Tanmateix, alguns experts comencen ja a apuntar que aquesta estimació es 
veurà superada i que l’afectació global tindrà un major impacte.

Després d’aquesta crisi, en això sí que hi ha consens, res tornarà a ser el mateix i els sectors 
comencen a dissenyar mesures que els permetin reactivar-se l’endemà d’aquesta situació. 
Sens dubte, el trànsit d’aquesta evolució serà progressiu i anar coneixent els efectes de la 
crisi ens donarà les eines per a la recuperació. En aquest sentit, per poder tenir un punt de 
partida com més global millor, la Unió de Federacions Esportives de Catalunya treballa amb 
la consultora Pricewaterhouse Coopers en l’elaboració d’un estudi d’impacte sectorial sobre 
l’afectació de la crisi a federacions i clubs catalans. La radiografia del teixit associatiu esportiu 
abans i després de la COVID-19 ens ha de permetre cercar les mesures adients per preparar 
el nostre sector davant dels nous escenaris.

Tanmateix, estem convençuts que hi ha un seguit de mesures que ja creiem necessàries i que, 
de fet, el sector ve reivindicant en la majoria de casos la seva activació i acompanyament per 
part dels poders públics. El present document vol ser el preàmbul d’un Pla de recuperació 
global del sector que ha d’ajudar entitats, practicants i professionals a transformar-se d’una 
vegada i així sobreviure en una societat que ja no serà la mateixa.

Les mesures que aquí es presenten s’articulen per mitjà de quatre pilars estructurals 
d’actuació: a) digitalització, b) fiscalitat, c) ocupació i d) finançament. Quatre pilars que alhora 
acullen mesures transversals de cadascun dels àmbits de la gestió i la pràctica de l’esport i 
contemplen les accions formatives per garantir l’adaptació a aquesta nova realitat. 

2



Mesures per a la recuperació: quatre pilars

DIGITALITZACIÓ FISCALITAT

Recuperació i transformació de les entitats

Garantir la pràctica esportiva

OCUPACIÓ FINANÇAMENT 

3



La pandèmia i l’estat d’alarma instaurat per la crisi sanitària del coronavirus va suposar des 
del primer moment l’aturada i suspensió de l’activitat esportiva en tots els seus vessants: 
instal·lacions públiques i privades, fitness o competició, entrenament o pràctica individual. El 
món de l’esport s’ha vist obligat a parar i, en l’àmbit associatiu, el funcionament orgànic de les 
entitats n’ha estat també afectat.

En un sector altament precaritzat per la dedicació de caràcter voluntari que la majoria de 
persones hi destinen en federacions i clubs, la crisi de la COVID-19 ha arribat abans que la 
digitalització del teixit esportiu. L’escenari en què de sobte ens hem vist ubicats ha posat de 
manifest la urgent necessitat de treballar en la implementació a mitjà termini d’una vertadera 
estratègia de transformació digital de l’esport català.

En la digitalització de la societat en què vivim, l’esport no en pot quedar al marge i l’actual 
crisi ha posat en evidència que el sector ha d’emprendre aquest camí. Només la facilitació de 
les condicions per part del poder públic i l’acompanyament a les entitats faran possible que el 
món de l’esport no arribi encara més tard a la quarta revolució industrial.

“Vivim en un context de disrupció tecnològica permanent sense precedents, en el qual les 
tecnologies digitals estan tenint un gran desenvolupament, amb efecte transversal, perquè són 
Tecnologies de Propòsit General (GPT)5, com ho van ser en el seu moment la màquina de vapor 
o l’electricitat. Si bé aquesta disrupció constitueix el germen de l’actual Revolució Digital, el seu 
veritable abast està encara per venir. El seu impacte serà imparable, irreversible, afectarà a 
tots i redefinirà la posició que cadascun ocupem, el nostre statu quo. Pot haver-hi punts de vista 
diferents, amb enfocaments des d’altres angles, que considerin que estem en una evolució més 
que en una revolució, però segur que es comparteixen alguns principis bàsics:

1. Tot el que es pugui digitalitzar es digitalitzarà. 
2. Tot el que es pugui automatitzar, s’automatitzarà. 
3. Tot el que es pugui connectar es connectarà. 
4. Tot el que es pugui analitzar s’analitzarà.”

CEOE 2018, Pla digital 2025

De la digitalització
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ES PROPOSA

a) Signatura digital
 
1. 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. 

b) Acords telemàtics

2. 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. 

c) E-sports

3. Reconèixer la pràctica digital de videojocs com a disciplina esportiva de la modalitat 
corresponent a la qual es dedica. 

d) Competició
 
4. 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.

e) Formació
 
5. 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.

f) Digitalització de la gestió 

6. 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.

7. 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.
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La fiscalitat en l’esport ha estat en els darrers anys un assumpte de reivindicació recorrent 
tant del sector profit com del sector non profit. La campanya contra els greuges a l’esport que 
s’iniciava el 2015 ja incorporava peticions contra l’IVA del 21% en serveis esportius, l’eliminació 
de l’exempció de l’Impost de Societats per a entitats sense afany de lucre o la millora del sistema 
de mecenatge per a l’esport. La situació que resultarà d’aquesta crisi és incerta i l’estudi 
d’impacte econòmic que s’està realitzant ens ha de permetre radiografiar el sector i detectar els 
punts més vulnerables del sistema per llavors dotar-lo de recursos que ens facin més forts.

Podem avançar, però, i anticipar mesures que ara esdevenen urgents. Mesures que el sector 
ja ha reclamat abans i que han de procurar reduir el cost indirecte de practicar esport per 
justament incentivar l’augment de despesa directa en pràctica esportiva. El sacseig a l’estat 
del benestar que aquesta crisi ens ha suposat ens obliga a restar vigilants perquè l’escenari 
resultant no suposarà cap retrocés de les fites aconseguides. L’accés generalitzat a la pràctica 
esportiva és justament el quart pilar fonamental de l’estat del benestar i irrenunciable per a una 
societat desenvolupada.

ES PROPOSA:

a) IVA:

8. 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.

9. Suprimir l’IVA en inversions d’equipaments esportius.

b) IS:

10. Establir l’exempció de presentar l’Impost de Societats per a entitats sense afany de 
lucre amb ingressos que no superin els 100.000 €.

c) IRPF:

11. 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.  

12. Establir la deducció en l’Impost sobre la Renda de Persones Físiques per l’import 
satisfet per l’obtenció de llicència federativa.

De la fiscalitat
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La capacitat de despesa en personal de les entitats esportives de Catalunya, tot i que 
evoluciona en el seu model, és d’abast limitat. El 67’8% dels clubs esportius catalans tenen 
menys de 100 socis, i en aquestes estructures fins al 75% de les persones col·laboradores 
ho fan en règim de voluntariat. Aquest fet no és exclusiu del nostre país, a Itàlia l’acció de 
voluntariat a l’esport suposa una mitjana de cinc hores setmanals equivalents al 0’30% del 
PIB, o a França amb una mitjana de 4 hores setmanals suposa el 0’62% del PIB. A Catalunya 
l’aportació del voluntariat esportiu suposa un estalvi de 213 milions d’euros en funcions 
executives i juntes directives, segons dades de l’Observatori de l’Esport.

Tanmateix, el concepte de voluntariat legalment previst no ha evolucionat com ho ha fet la 
societat, i continua definint-se principalment per l’absència de compensació de cap mena, més 
enllà del rescabalament de les despeses degudament justificades que els ocasioni l’exercici de 
l’activitat voluntària.

Davant d’aquesta situació, per mitjà de la Disposició Addicional 16a de la Llei 14/2013, el 
Govern es va comprometre a l’elaboració d’un estudi per  analitzar el degut enquadrament en 
la Seguretat Social dels col·laboradors en entitats esportives sense ànim de lucre. Tanmateix, 
el posterior informe va mantenir el concepte restrictiu de les relacions de voluntariat, 
allunyant-se de la tendència normativa d’altres països del nostre entorn i de la mateixa Unió 
Europea, i va perdre l’oportunitat de procurar una figura contractual que facilités la transició a 
la professionalització de les entitats.

El reconeixement del denominat pocket money o allowance d’ordenaments jurídics del nostre 
entorn o l’adaptació de modalitats contractuals per la formació dual de forma específica pel 
sector, creiem que ajudarà a evitar la descapitalització en recursos humans que l’esport pot 
arribar a patir en una situació de previsible crisi econòmica. 

De l’ocupació

13. 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.

14. 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.
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Just abans de l’esclat de l’epidèmia, el sector ja s’havia conjurat per reclamar un finançament 
digne que el situés en els nivells d’aportació pública similars als països del nostre entorn i li 
permetés treballar de forma digna per apropar la pràctica esportiva a tothom. El sector esportiu 
ha estat tradicionalment maltractat pels pressupostos públics, que a Catalunya hi destinen 
una mitjana del 0’2% a polítiques esportives, amb una despesa de 8’4 €/habitant, mentre 
que en països com França, Holanda  o Suècia la mitjana és entre 120€ i 200€ d’inversió anual 
per habitant en esport. El conjunt del sector ha demanat recentment que almenys l’1% del 
pressupost públic de la Generalitat es destini a polítiques esportives i aquesta demanda s’havia 
cristal·litzat incorporant-se en el text de la Proposició de Llei de l’esport i l’activitat física en 
tràmit parlamentari. 

Però més enllà de demanar que es destini un percentatge suficient i realista dels pressupostos 
públics actuals a les polítiques esportives de país, el sector ha reclamat també en els darrers 
anys la cerca de noves fórmules de finançament que li procurin una estabilitat i permanència en 
la planificació de l’activitat i li permetin competir –mai millor dit– en igualtat d’oportunitats amb 
les entitats dels països del nostre entorn.

Del finançament

ES PROPOSA:

a) Contracte de formació

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

b) Pocket money

16. 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.
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ES PROPOSA: 

a) Afectació d’impostos pel finançament de l’esport 

17. 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.
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18. Afectació de la taxa fiscal sobre rifes, tómboles, apostes i combinacions aleatòries per 
destinar-lo a les federacions i els clubs esportius de Catalunya.

19. 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.

b) Subvencions

20. Atorgar sense tràmit el 50% de l’import corresponent a la subvenció atorgada a les 
federacions esportives en l’exercici 2019 com a crèdit per a la liquiditat amb càrrec a la bestreta 
de la subvenció 2020.

21. 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. 

22. Establir com a data límit per realitzar l’activitat esportiva subjecta a subvenció de l’any 2020 
aquella que així comuniqui als efectes cada federació esportiva, d’acord amb el calendari previst 
per a la recuperació de la temporada present.

23. 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.

24. Contemplar 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. 

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

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

c) Ajudes a la pràctica esportiva

27. Crear un fons de beques individuals per a l’accés a activitat de pràctica esportiva per a
persones que es trobin en situació socioeconòmica desfavorable.



L’àmbit competencial de les mesures
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Àmbit territorial de l’administració Fase d’adopció

MESURES LOCAL AUTONÒMIC ESTATAL URGENT MITJÀ 
TERMINI

1. Signatura digital

2. Reunions telemàtiques

3. E-sports

4. Competició oficial digital

5. Formació consum digital

6. Ajudes teletreball

7. Formació teletreball

8. IVA esportiu superreduït

9. Equipaments IVA 0%

10. Impost societats

11. Deducció abonaments esportius

12. Dedicció llicències federatives

13. Deducció directius

14. Exempció ocupador

15. Contracte formatiu esport

16. Pocket money

17. Quinielas esport base

18. Taxa loteries esport base

19. Impost ultraprocessats

20. Crèdit 50% subvencions

21. Subvenció impacte clubs

22. Subvenció recuperació 
temporada
23. Compensació competició oficial 
cancel·lada

24. Subvenció Seguretat Social

25. Ajornament retorn imports

26. Contracte programa

27. Ajudes esportives
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Federaciones autonómicas  Federaciones españolas 
Digitalización 

Habilitar el Registro de Entidades Deportivas para la prestación de servicios de 
certificación digital 

 Simplificación de la burocracia en la toma de decisiones y agilidad en la 
formalización de acciones y ejecución de planes 

Validez de las reuniones de los órganos de gobierno y administración de las 
entidades celebradas de forma telemática o sin sesión 

Simplificación de la burocracia en la toma de decisiones y agilidad en la 
formalización de acciones y ejecución de planes 

Reconocer la práctica digital de videojuegos como disciplina   

Apoyo económico a la organización de competición oficial digital de las 
federaciones. 

 

Formación en uso de nuevas tecnologías y hábitos saludables por el consumo 
digital en los programas de enseñanzas deportivas 

  Modificación de la normativa de enseñanzas deportivas en cuanto a orden y 
formato de impartición  

Apoyo económico a la adquisición de recursos para el trabajo telemático a las 
entidades. 

  Ayudas a la implementación de tecnologías para entidades pequeñas y medianas 

Apoyo a la formación en habilidades para el trabajo telemático de las personas 
trabajadoras de las entidades 

Ayudas a la implementación de tecnologías para entidades pequeñas y medianas 

Fiscalidad 

IVA tipo súper-reducido del 4% sobre servicios deportivos,  Comisión especial de trabajo con hacienda: reparto de apuestas deportivas, 
revisión de impuestos, incentivos fiscales y seguridad empresarial Exención de IVA para inversiones en infraestructuras deportivas. 

Exención IS entidades con facturación menor de 100.000€ 
Deducción IRPF por abono a instalaciones deportivas 

Deducción IRPF por licencia 

Deducción IRPF por voluntariado Deportivo 
Exención IRPF que el empleador paga por cuenta del trabajador  de entidad 
Deportiva durante 1 año después Estado de alarma 

Ocupación 
Contrato formativo enseñanzas Deportivas federativas  Medidas para autónomos con epígrafes vinculados al deporte 

Pocket money 

Financiación 

Federaciones autonómicas en el Reparto de apuestas deportivas  Presencia de ADESP en el patronato Fundación España Global 
Afectación de impuestos para la creación de fondos autonómicos de financiación 
a las federaciones 

Comisión especial de trabajo con hacienda: reparto de apuestas deportivas, 
revisión de impuestos, incentivos fiscales y seguridad empresarial 

Adelanto en 50% subvenciones 2020 sin procedimiento  Refuerzo del crédito 

Fondo de contingencia para clubes y federaciones  Creación de un fondo de ayuda directo para clubes y federaciones 

Flexibilizar las bases de subvenciones 2020 Flexibilidad subvenciones CSD 

Aplazar el reintegro de importes debidos   

Cheque deportivo  

Otras medidas ADESP 

HUB del Deporte multidisciplinar: ODS 

Observatorio reconstrucción del deporte. 

Plan estratégico Turismo & Deporte 

Redefinición status quo deporte: ley 

Mantenimiento becas ADO/ADOP, Podium, Iberdrola 

Apoyo público al papel de las federaciones 

Plataforma estatal de donaciones al deporte base 

Plan estratégico deportivo para la sostenibilidad y el 

medioambiente 

Protocolo CSD – CCAA regreso a la práctica deportiva 

Resolución Reglamentos electorales y censos 

Acuerdos bilaterales para la movilidad internacional de 

deportistas 

 Equivalentes 
 Complementarias 

 Contrarias 

 No propuesta 

 



 
 

PROPOSTA DE DECRET LLEI PER A L’AFECTACIÓ DELS INGRESSOS DERIVATS DE DIVERSOS 

TRIBUTS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER  A LA DOTACIÓ DEL FONS D’AJUDA A 

L’ESPORT FEDERAT I LA CREACIÓ DEL FONS 

 

DECRET LLEI de mesures urgents per al finançament de l’esport federat no professional de 

Catalunya 

La pandèmia de la COVID-19 ha paralitzat l’activitat esportiva de Catalunya, reduint les vies de 

finançament d’esportistes, clubs i federacions exclusivament a les subvencions de les 

administracions en els diferents nivells que es troben en processos d’adaptació a la situació 

actual. En aquest context, el sector ve reclamant millores en la dotació pressupostària que els 

poders públics destinem a polítiques esportives a Catalunya que els ajudin a transformar el teixit 

associatiu que permet l’accés a la pràctica federada en el nostre país. A l’efecte i atesa la 

urgència d’ajudar econòmicament l’esport federat no professional de Catalunya que l’actual 

escenari ha posat de manifest, es crea per mitjà d’aquest Decret Llei el Fons per a l’ajuda a 

l’esport federat de Catalunya. El fons comptarà amb els recursos provinents de l’afectació de 

tributs existents, evitant l’augment de la pressió fiscal sobre la ciutadania, facilitant un 

mecanisme de finançament que permeti a l’esport federat fer front a l’actual situació i treballar 

en el futur amb planificació a llarg termini. La gestió del fons s’encarrega a la Fundació de la Unió 

de Federacions Esportives de Catalunya,  l’entitat fundadora de la qual és entitat col·laboradora 

de l’administració d’acord amb l’article 135 del Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats 

esportives. Es garanteix en l’òrgan de govern de la Fundació la participació de les federacions 

esportives de Catalunya i una representació suficient de l’administració esportiva de la 

Generalitat.  

La paràlisi actual de la competició, i per tant de la falta de generació d’ingressos en l’activitat 

esportiva, requereix adoptar mesures de forma immediata per garantir la sostenibilitat de les 

federacions esportives, els seus clubs i els programes dels quals es beneficien els seus 

esportistes, essent fonamental la posada en marxa del Fons per a l’ajuda de l’esport federat als 

efectes de canalitzar la injecció econòmica que mitjançant l’afectació dels tributs es preveu que 

s’aportarien al sector. 

 

Article 1.- Modificació de la Llei 21/2005, de 29 de desembre, de mesures financeres, per afegir 

un nou article 13 quinter, amb el següent redactat 

Article 13 quinter.-  

Afectació dels ingressos 

Els ingressos generats per la taxa sobre rifes, tómboles, apostes i combinacions aleatòries resten 

afectats a la dotació del Fons d’ajuda a l’esport federat de Catalunya per atendre les finalitats 

que es determinen en el mateix. 

 

Article 2.- Modificació de la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, 

financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments 

comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre 

https://go.vlex.com/search/jurisdiction:ES+content_type:9+fecha2:2017-03-28..2017-03-28+rank:RL001+vid:672570361%20OR%20684063849/(%225%252F2017%22)?fbt=webapp_preview


 
 
begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni; per afegir un nou 

article 79 bis, amb el següent redactat 

Article 79 bis.- 

Afectació dels ingressos 

Els ingressos generats per l’impost sobre begudes ensucrades envasades resten afectats a la 

dotació del Fons d’ajuda a l’esport federat de Catalunya per atendre les finalitats que es 

determinen en el mateix. 

 

Article 3.- Creació del Fons d’ajuda a l’esport federat de Catalunya 

Es crea el Fons d’ajuda a l’esport federat de Catalunya com a mecanisme destinat a finançar la 

promoció i la projecció de l’esport federat no professional de Catalunya mitjançant el suport 

econòmic a esportistes, clubs federats i federacions.  

El Fons es dota amb els ingressos obtinguts de la taxa fiscal sobre rifes, tómboles, apostes i 

combinacions aleatòries i dels ingressos obtinguts de l’impost sobre begudes ensucrades 

envasades.  

La gestió del fons s’encarrega a la Fundació de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, 

entitat de dret privat constituïda per la UFEC com a entitat col·laboradora de l’Administració. La 

Fundació garantirà la participació de totes les federacions esportives de Catalunya en els seus 

òrgans de govern i una representació significativa de l’Administració esportiva de la Generalitat. 

La gestió i justificació dels recursos del fons es durà a terme per mitjà de la federació catalana 

corresponent i d’acord amb les seves finalitats, analitzant de forma continuada els resultats 

obtinguts amb la finalitat d’establir àrees de millora.  

 



MESURES PER A LA RECUPERACIÓ DEL SECTOR ESPORTIU 

L’esport català representa el 2,1% del PIB català. Ocupa més de 80 mil treballadors i 

treballadores, té més de 40 mil voluntaris (esportius, dirigents, entrenadors, assistents en 

competició, àrbitres, etc.) que suposen un estalvi de més de 350 milions d’euros anuals a 

l’activitat. 

L’esport català són 70 federacions esportives, 12.500 clubs, 700.000 persones federades, 8.000 

empreses esportives i un teixit associatiu de 3 milions de socis en el conjunt del país.  

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, 7 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. Són dades de dos respectius estudis impulsats per la Unió 

de Federacions Esportives de Catalunya, amb el suport de la Secretaria General de l’Esport i 

l’Activitat Física, i pel clúster de la indústria de l’esport a Catalunya, INDESCAT, conjuntament 

amb Gestiona i Adecaf (amb la col·laboració del Coplefc). 

Durant tota aquesta crisi, el sector esportiu ha actuat amb responsabilitat i prudència, adoptant 

mesures de prevenció en els nostres equipaments que en moltes ocasions han anat més enllà 

de les pròpiament exigides pel Govern. Tota l’activitat esportiva que es desenvolupa avui a 

Catalunya ho fa d’acord a protocols específics per modalitat i instal·lació, amb limitacions 

d’aforament, amb control d’accessos i traçabilitat dels practicants, sota gestió de grups estables 

i en condicions de total higiene i desinfecció.  

Entitats i empreses hem fet un gran esforç en convertir els nostres espais en llocs de pràctica 

segura i controlada, amb importants inversions, perquè som conscients que l’esport forma part 

de la solució a aquesta pandèmia. Una persona practicant d’esport  

Des de fa mesos, el conjunt del sector esportiu ha demanat  

- Una Taula sectorial amb els departaments implicats en la contenció de la pandèmia. 

- El consens per a l’elaboració d’un pla de contingència 

- La realització de cribratge amb prova PCR en el sector esportiu 

- Un pla de mesures per a la recuperació així com un Fons de rescat. 

Estem en un punt de difícil retorn i els ajuts al sector són ja de necessitat immediata per 

garantir que quan tot això passi, l’esport continuarà.  

Per això, les entitats i empreses avui present demanem:  

Sobre l’afectació de l’activitat 

1. Limitar a un termini màxim de 15 dies els efectes restrictius de l’activitat previstos a la 

Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures en 

matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-

19 al territori de Catalunya. 

Sobre incentius fiscals: 

2. Establir el gravamen de l’IVA 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. 

3. Suprimir l’IVA en inversions d’equipaments esportius. 



4. 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 així 

com per l’import satisfet per l’obtenció de llicència federativa. 

5. Establir, durant els 3 anys posteriors a l’estat d’emergència, l’exempció de l’Impost 

sobre la Renda de Persones físiques per  l’import que es correspon amb el pagament a 

compte físiques que realitza l’ocupador per als llocs de treball del sector esportiu. 

 

Inversió directa - Fons de rescat 

Atorgar ajudes directes a entitats i empreses del sector esportiu per a fer front als pagaments 

de despesa fixa durant el proper any 2021, per import equivalent al percentatge de pèrdues 

acreditables respecte el mateix període en l’exercici 2019. 

A Barcelona, el 19 d’octubre de 2020 



MODEL BÀSIC DE PROTOCOL PER A LA MINORIACIÓ DEL RISC DE CONTAGI DE COVID-19 EN EL 

DESENVOLUPAMENT DE PRÀCTICA ESPORTIVA I COMPETICIÓ 

Antecedents 

D’acord amb el Pla d’acció pel desconfinament esportiu de Catalunya presentat per la Secretaria 

General de l’Esport i de l’Activitat Física i aprovat pel PROCICAT,  es determina la fase de represa 

de l’activitat esportiva i la competició requerint als organitzadors i titulars de les instal·lacions 

l’adopció de protocols específics per a la determinació de mesures que procurin evitar el risc de 

contagi per COVID19 entre les persones usuàries d’instal·lacions esportives així com participants 

a l’activitat. 

En aquest sentit, les federacions esportives de Catalunya, com a entitats de segon nivell que 

aglutinen els clubs esportius en cadascuna de les seves respectives modalitats, estan treballant 

en el desenvolupament d’aquests protocols [d’ara en endavant els PROTOCOLS] per a les seves 

disciplines pròpies com a instrument normatiu que els organitzadors d’entrenaments i 

competició hauran d’observar.  

Amb la voluntat de facilitar la tasca en la redacció i confecció dels PROTOCOLS per a la prevenció 

de la transmissió del covid19 i, alhora, amb l’objectiu de garantir un contingut mínim comú en 

aquesta normativa - sens perjudici de les mesures específiques que la pròpia modalitat 

requereixi -, s’aprova el present MODEL BÀSIC que serveix com a recomanació per a la confecció 

dels PROTOCOLS de les federacions esportives de Catalunya. Els PROTOCOLS propis que les 

federacions confeccionin, d’acord als criteris del present model, els validarà la UFEC i els 

acceptarà i publicarà la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física.  

Les federacions que comptin amb protocols validats i acceptats d’acord el present MODEL 

BÀSIC, podran acreditar l’activitat i la competició que qualsevol organitzador desenvolupi a 

Catalunya -d’ara en endavant l’ACREDITACIÓ FEDERATIVA-.  Els organitzadors d’activitat 

esportiva o competició en espai públic o instal·lacions municipals que requereixin d’autorització 

administrativa prèvia per al desenvolupament de la seva activitat, per la seva agilització, 

acompanyaran en la sol·licitud d’autorització la corresponent ACREDITACIÓ FEDERATIVA 

conforme les mesures de prevenció previstes per l’activitat s’adeqüen al protocol de la federació 

catalana corresponent. La intervenció de la federació esportiva corresponent en aquest sistema 

d’acreditació es limita a determinar l’adequació de les mesures de l’activitat al seu protocol 

ttp://esport.gencat.cat/web/.content/home/arees_dactuacio/afectacio-coronavirus-esport/Pla_desconfinament_esportiu_Actualitzacio-Fase-REPRESA.pdf


propi, sense que sigui responsabilitat de la mateixa garantir l’aplicació durant el 

desenvolupament de la prova o competició.  

Principis rectors 

Les mesures i actuacions contingudes en el PROTOCOL hauran de ser informades d’acord els 

següents principis rectors: 

- Objecte. El PROTOCOL  serà el marc general d’aplicació per a totes les federacions 

esportives als efectes d’adequar i executar el propi protocol en funció de les activitats i 

modalitats esportives, i així per evitar contagi per COVID-19 entre els participants de les 

mateixes. Les mesures previstes en el PRTOCOL s’aplicaran mentre duri l’estat de 

pandèmia sanitària, amb independència de l’espai on es desenvolupi l’activitat i de qui 

sigui l’organitzador d’aquesta. A l’efecte, s’entendrà estat de pandèmia sanitària el 

període durant el qual les autoritats sanitàries competents mantinguin les mesures 

escaients de prevenció per evitar el contagi de COVID-19.  

- Jerarquia normativa. Les mesures previstes en els PROTOCOLS seran d’aplicació sempre 

que l’activitat objecte pugui desenvolupar-se d’acord amb la normativa emesa per les 

autoritats sanitàries corresponents. Els PROTOCOLS no autoritzen per si mateix la 

realització de cap activitat específica, essent la seva finalitat preveure l’actuació 

determinada per desenvolupar activitat esportiva permesa. 

- Prudència. En la interpretació i aplicació del PROTOCOL, els participants i organitzadors 

de l’activitat esportiva objecte es regiran per l’observança del criteri de prudència; 

essent d’elecció preferent l’opció que davant d’una mateixa situació garanteixi una 

millor protecció davant del contagi. 

- Mitjans telemàtics. Es realitzaran per mitjans telemàtics i garantint la distància social de 

seguretat totes aquelles actuacions pròpies de les activitats objecte dels PROTOCOLS 

que puguin realitzar-se per aquests mecanismes.  

Mesures  

Els PROTOCOLS hauran d’incloure en tot moment els criteris generals que s’especifiquen tot 

seguit: 

• DISTÀNCIA DE SEGURETAT 



Es preservarà la distància física interpersonal de seguretat en 1,5 m en general, amb l'equivalent 

a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona.     

• MASCARETA 

Les persones de més de 6 anys estan obligades a l’ús de la mascareta, tot i que no serà exigible 

en el cas de la pràctica d’activitat física i esportiva. 

• HIGIENE DE MANS 

Cal fer un rentat freqüent de mans mitjançant solucions hidroalcohòliques així com amb aigua i 

sabó.   

• GRUPS ESTABLES 

En el cas que no es pugui garantir la distància de seguretat, cal desenvolupar les activitats 

esportives mitjançant grups estables. S’entén com a grups estables aquells que de forma 

continuada, hagin tingut contacte estret en la pràctica esportiva i cap dels seus membres hagi 

presentat la simptomatologia clínica de la COVID-19, cal tenir especial cura durant els primers 

14 dies del grup de contacte fins a l’estabilització del grup.   

• TRAÇABILITAT 

Cal garantir les mesures que facilitin identificar els esportistes, tenir el control de la 

simptomatologia clínica i dels seus possibles contactes de risc.  

• DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT 

Als efectes de crear grups estables i oferir major garanties de traçabilitats els participants de les 

activitats esportives han de declarar que els darrers 14 dies no s’ha tingut cap simptomatologia 

compatible amb la COVID-19, no haver estat positiu, no haver conviscut amb persones que ho 

hagin estat ni haver tingut contacte estret amb persones afectades per la mateixa.   

• IDENTIFICACIO RESPONSABLE DE COMPLIMENT 

Cal determinar el responsable del compliment del Protocol i interlocutor amb l'autoritat 

sanitària i esportiva.    



Els PROTOCOLS hauran com tenir les mesures que a continuació es detallen i que, en tot cas, 

s’estructuraran d’acord al moment de l’activitat que siguin d’aplicació i la persona participant 

sobre qui té afectació. 

a) Abans d’iniciar l’activitat 

 

- L’esportista 

• Es recomana que els desplaçaments dels esportistes es facin de forma individual o 

exclusivament amb familiars convivents. S’evitaran en la mesura dels possibles els 

desplaçaments col·lectius, o en cas que aquests es desenvolupin, cada esportista haurà de 

fer ús individual de les mascaretes.  

• Sempre que sigui possible, arribarà al lloc de l’activitat amb la roba esportiva ja posada 

procurant evitar l’ús de vestidors. 

• El material i l’equipament esportiu propi haurà desinfectar-se abans del seu ús, d’acord amb 

les instruccions acordades i publicades pel departament competent, i en especial les 

autoritats sanitàries. 

• Cada esportista aportarà una declaració responsable conforme no presenta símptomes de 

tenir COVID-19 i, en cas d’haver passat la malaltia, declarar que ha superat el període de 

quarantena escaient. Així mateix, la declaració responsable haurà d’acreditar que no s’ha 

estat en contacte amb persones infectades o s’ha viatjat a zones en risc declarades 

oficialment en els 14 dies immediatament anteriors al de la signatura del document.  

• Cada esportista mantindrà la distància de seguretat interpersonal en els seus desplaçaments 

fins abans d’iniciar l’activitat. 

• Cada esportista farà ús de la mascareta fins el moment d’iniciar l’activitat esportiva, menys 

per a les persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que pugui 

veure's agreujada per la utilització de la mascareta o que, per la seva situació de discapacitat 

o dependència, no disposin d'autonomia per a treure's la mascareta o bé presentin 

alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització.  

• Cada esportista facilitarà les dades de contacte per al registre de les persones assistents a 

l’activitat que garanteixi la traçabilitat del grup. 

 

- Persones treballadores i voluntàries. 

• Es recomana que els desplaçaments dels treballadors o voluntaris es facin de forma 

individual o exclusivament amb familiars convivents. S’evitaran en la mesura dels possibles 



els desplaçaments col·lectius, o en cas que aquests es desenvolupin, cada persona haurà de 

fer ús individual de les mascaretes.  

• En cas d’utilitzar roba específica o uniforme, cada treballador/voluntari arribarà al lloc de 

l’activitat amb aquesta ja posada en la mesura que sigui possible. En aquest sentit s’haurà 

d’evitar la utilització de vestidors. 

• Serà necessari el rentat habitual i constant de mans mitjançant la solució hidroalcohòlica 

així com aigua i sabó.  

• Cada treballador o voluntari aportarà una declaració responsable conforme no presenta 

símptomes de tenir COVID-19 i, en cas d’haver passat la malaltia, declarar que ha superat el 

període de quarantena escaient. Així mateix, la declaració responsable haurà d’acreditar 

que no s’ha estat en contacte amb persones infectades o s’ha viatjat a zones en risc 

declarades oficialment en els 14 dies immediatament anteriors al de la signatura del 

document. 

• Cal que cada treballador o voluntari mantingui la distància de seguretat en els seus 

desplaçaments respecte la resta de persones. 

• Es farà ús de la mascareta sempre que sigui compatible amb la situació personal pròpia. 

• Cada treballador o voluntari facilitarà les dades de contacte per al registre de les persones 

assistents a l’activitat que garanteixi la traçabilitat del grup. 

 

- L’organitzador 

• Comunicarà i informarà de les mesures del PROTOCOL a les persones treballadores a càrrec, 

el voluntariat que hi participi i els participants de l’activitat. En aquest sentit, s’assegurarà 

de la disposició d’infografies informatives amb aquesta finalitat. 

• Durà a terme una neteja inicial exhaustiva i la desinfecció dels espais i el material d’ús de 

l’activitat que aporti l’organitzador. 

• Dotarà de material EPI a les persones treballadores i voluntàries que participen en el 

desenvolupament de l’activitat. El material ha de ser l’adequat per a la funció 

desenvolupada i, en cas d’incorporar més d’un element, aquests han de ser compatibles 

entre ells. 

• Procurarà un sistema d’inscripció a l’activitat per mitjà telemàtic. 

• Impedirà l’accés a l’espai de l’activitat a les persones que presentin símptomes relacionats 

amb la COVID-19. 

• Establirà indicadors per a evitar la formació d’aglomeracions de persones. 



• En la mesura del possible, col·locarà dispensadors del gel hidroalcohòlic en l’espai de 

l’activitat per al seu lliure ús de les persones participants. 

• Nomenarà una persona responsable de vetllar pel compliment de les mesures previstes en 

el PROTOCOL, així com de les vigents en la normativa sanitària aplicable en cada moment.  

• El responsable de compliment del PROTOCOL supervisarà el flux de trànsit en els accessos 

per evitar la formació d’aglomeracions. 

• Registrarà el nom i cognom així com les dades de contactes de les persones participants en 

l’activitat; ja siguin esportistes, treballadores, voluntàries, organitzadores o públic, per 

garantir la traçabilitat. 

 

- El públic 

• Es recomana que els desplaçaments del públic es faci de forma individual o exclusivament 

amb familiars convivents. S’evitarà els desplaçaments col·lectius, o en cas que aquests es 

desenvolupin així s’haurà de fer ús individual de les mascaretes.  

• Aportarà una declaració responsable conforme no presenta símptomes de tenir COVID-19 i, 

en cas d’haver passat la malaltia, declarar que ha superat el període de quarantena escaient. 

Així mateix, la declaració responsable haurà d’acreditar que no s’ha estat en contacte amb 

persones infectades o s’ha viatjat a zones en risc declarades oficialment en els 14 dies 

immediatament anteriors al de la signatura del document. 

• Evitarà la formació d’aglomeracions en els espais d’entorn i accessos a l’activitat 

• Mantindrà la distància de seguretat. 

• Farà ús de la mascareta menys per a les persones que presentin algun tipus de malaltia o 

dificultat respiratòria que pugui veure's agreujada per la utilització de la mascareta o que, 

per la seva situació de discapacitat o dependència, no disposin d'autonomia per a treure's 

la mascareta o bé presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització.  

• Facilitarà les dades de contacte per al registre de les persones assistents a l’activitat que 

garanteixi la traçabilitat del grup.. 

 

b) Durant l’activitat 

En aquest apartat totes les mesures de seguretat i higiene s’han d’adaptar a les diferents 

modalitats esportives i a cada activitat, entre elles, especialment serà necessari adoptar mesures 

per evitar la concentració de persones, tant en sortides i arribades d’esportistes, així com també 

s’hauran d’identificar els punts o moments en què el risc de concentració de persones pugui 

incrementar-se. 



- L’esportista 

• Procurarà, sempre que sigui possible, mantenir la distància de seguretat i evitar el contacte 

amb altres participants. 

• Procurarà una higiene i desinfecció de mans periòdica. 

• Mantindrà els seus materials i utensilis personals en la bossa pròpia que aporti a l’efecte, 

amb una utilització individual incloent el material d’avituallament que sigui necessari per 

l’activitat.   

 

- Les persones treballadores o voluntàries 

• Mantindrà la distància de seguretat entre les persones i els esportistes que desenvolupen 

l’activitat. 

• Farà ús de la mascareta sempre que sigui compatible amb la situació personal pròpia. 

• Procurarà una higiene i desinfecció de mans periòdica. 

 

- L’organitzador 

• Dur a terme ventilació creuada  de forma periòdica l’espai de l’activitat en cas que es tracti 

d’instal·lació tancada.  

• En la mesura del possible, desinfectarà després de cada ús el material que hagi de ser 

compartit pels esportistes durant l’activitat. 

• Desinfectarà els espais de vestuaris i dutxes després de cada torn d’ús. 

• En cas de facilitar l’avituallament, l’organització haurà de disposar d’una persona 

responsable que lliuri el material i que compleixi amb la normativa de salut en relació al 

tractament dels aliments tot evitant la concentració de persones. 

• Garantirà el subministrament de gel hidroalcohòlic en dispensadors fins a la finalització de 

l’activitat. 

• El responsable de compliment del PROTOCOL supervisarà l’aplicació de les mesures, 

resoldrà i anotarà les incidències que s’ocasionin. 

 

- El públic  

• Mantindrà la distància de seguretat. 

• Farà ús de la mascareta sempre que sigui compatible amb la situació personal pròpia. 

• Procurarà una higiene i desinfecció de mans periòdica. 

 

c) Després de l’activitat 



 

- L’esportista 

• Mantindrà els seus materials personals en la borsa pròpia que aporti a l’efecte. 

• Mantindrà la distància de seguretat en els seus desplaçaments 

• Si fa falta utilitzar els vestuaris i dutxes, cal mantenir també la distancia de seguretat i 

prohibir desplaçar-se descalç. 

• Farà ús de la mascareta, sempre que sigui compatible amb la situació personal pròpia. 

• Evitarà la permanència innecessària en l’espai de l’activitat. 

• Evitarà aglomeracions a la sortida de les activitats. 

 

- Les persones treballadores i voluntàries 

• Mantindrà la distància de seguretat en els seus desplaçaments. 

• Farà ús de la mascareta, sempre que sigui compatible amb la situació personal pròpia. 

• Evitarà la permanència innecessària en l’espai de l’activitat. 

• Evitarà aglomeracions a la sortida de les activitats. 

 

- L’organitzador 

• El responsable de compliment del PROTOCOL supervisarà el flux de trànsit en la sortida per 

evitar la formació d’aglomeracions. 

• Guardarà el registre d’assistents i participants així com les declaracions responsables 

aportades per un termini mínim de 30 dies naturals des de la data de l’activitat i estarà a 

disposició de les autoritats sanitàries en cas que sigui requerit com a conseqüència de 

positius en contagi per COVID19. 

 

- Públic 

• Evitarà la formació d’aglomeracions en els espais d’entorn i accessos a l’activitat, garantint 

una sortida esglaonada. 

• Serà necessari evitar que en la sortida, els espectadors s’aturin en el circuit de sortida de la 

instal·lació. 

• Mantindrà la distància de seguretat en la seva sortida. 

• Farà ús de la mascareta menys per a les persones que presentin algun tipus de malaltia o 

dificultat respiratòria que pugui veure's agreujada per la utilització de la mascareta o que, 

per la seva situació de discapacitat o dependència, no disposin d'autonomia per a treure's 

la mascareta o bé presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització.  



Sistema de validació i Acreditació federativa 

Els PROTOCOLS elaborats per les Federacions esportives de Catalunya d’acord al contingut 

previst en el present MODEL BÀSIC seran validats per la UFEC que posteriorment trametrà a la 

Secretaria General de l’Esport per a la seva acceptació i publicació a la pàgina web.  

Un cop validat el corresponent PROTOCOL de la federació i acceptat per la Secretaria General 

de l’Esport i de l’Activitat Física en els termes establerts, els organitzadors d’activitat esportiva 

o competició a Catalunya podran sol·licitar ACREDITACIÓ FEDERATIVA de les mesures que 

aquest hagi previst per al desenvolupament de l’activitat organitzada. L’ACREDITACIÓ 

FEDERATIVA s’emetrà d’acord a la subjecció al  PROTOCOL de les mesures proposades per 

l’organitzador.  

La Federació podrà emetre ACREDITACIÓ FEDERATIVA tant per a organitzadors federats com no 

federats. 

L’ACREDITACIÓ FEDERATIVA es limita a determinar l’adequació de les mesures de l’activitat 

proposades per l’organitzador al seu PROTOCOL propi, sense que sigui responsabilitat de la 

mateixa garantir l’aplicació durant el desenvolupament de la prova o competició.  

 

 

 

 



CHECK LIST VALIDACIÓ PROTOCOLS COVID19 

Format Sí No Observacions 

Manté l’estructura de contingut proposada en el marc general    

Recull i adapta totes les mesures previstes en el marc general    

Planteja mesures concretes pel tipus de persones intervinents    

Instal·lació    

Planteja un sistema per evitar aglomeracions de persones en accessos, circulació i sortides    

Planteja mesures de control d’accés    

Planteja mesures concretes pels aforaments    

Activitat    

Planteja mesures que garanteixin la el distanciament de seguretat interpersonal    

Planteja mesures de com crear grups estables [esports de contacte]    

Planteja mesures de com garantir la traçabilitat de grups    

Planteja com executar la obligatorietat de portar mascareta    

Planteja mesures concretes d’higiene tant pels esportistes, com públic i treballadors.    

Competició    

Planteja mesures concretes per a l’organització de competicions pròpies de l’activitat esportiva    

Planteja mesures concretes per a sortides i arribades d’esportistes     

Planteja la detecció de possible punts de risc per evitar la concentració de persones    

Planteja mesures per evitar la concentració de persones     

Seguiment    

Planteja el nomenament de responsable de compliment per activitat    

Planteja la necessitat d’aportar declaració  responsable de totes les persones incloses en l’activitat    

Planteja un sistema de registre per a totes les persones incloses en l’activitat    

 



 

 

Quadres resum de la regulació continguda a l’Ordre SND/414/2020 per la qual es regula la Fase 2 del procediment de desescala i s’introdueixen modificacions en les condicions de pràctica esportiva als territoris que es troben en 

Fase 0 i Fase 1 

 

- FASE 0 
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 Federats DAN i ARC Lligues professionals 

Qui Persones amb llicència federativa en 
vigor. 

Esportistes classificats com d’Alt Nivell.  

Esportistes classificats com d’Alt Rendiment. 

Esportistes de Lligues professionals. 

Què Pràctica esportiva a l’aire lliure. Pràctica esportiva 
a l’aire lliure. 

Entrenaments individuals. Entrenament mitjà. 

On A l’aire lliure, inclosos espais naturals. 
Dins dels límits de l’àmbit territorial de 
la província. 
En les modalitats on intervinguin 
animals, la pràctica es podrà realitzar on 
es trobin els animals, a l’aire lliure, sota 
règim de cita prèvia i d’acord amb 
l’horari de pràctica previst. 
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En els següents tipus de centres amb programes aprovats per CSD o 

CCE:  

Centre d’Alt Rendiment. 

Centres Especialitzats d’Alt Rendiment. 

Centres de Tecnificació Esportiva. 

Centres Especialitzats de Tecnificació Esportiva. 

L’esportista podrà accedir al centre més proper al seu lloc de 

residència. 

En les instal·lacions del club esportiu o SAD.  
Sense limitació de desplaçament geogràfic. 

Com Amb ús d’equipació esportiva. 
Sense assistència de persona 
encarregada de l’entrenament. 
En cas d’esport adaptat, amb 
acompanyament d’altra persona 
esportista. 
Amb aplicació permanent de mesures 
de prevenció i higiene per prevenir el 
contagi. 
Amb acreditació mitjançant llicència.  

Amb equipació esportiva. 

Sense contacte. 

Amb acompanyament d’entrenador. 

Amb acompanyant pels casos d’esport adaptat o menors. 

Entrenament per torns màxims de 2’5h. 

Nomenament de coordinador de compliment del centre. 

Nomenament de cap mèdic del centre. 

Nomenament de coordinador per part de federacions. 

Desenvolupament de protocol propi per part del centre. 

Amb equipació esportiva. 

Tasques individualitzades. 

Treball tàctic no exhaustiu. 

Sense contacte. 

Grups de treball màxim de 10 persones. 

Aforament d’un terç sobre la capacitat d’esportistes a la 

instal·lació. 

Amb assistència de personal tècnic. 

Sense assistència de mitjans. 

Amb obertura de vestuaris. 

Quan De 6 h a 10 h i de 20 h a 23 h. Sense limitació horària.  Sense limitació horària. 
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 Instal·lacions Caça i Pesca Federats DAN i ARC Lligues professionals 

Qui Practicants federats i no 
federats 

Practicants Persones amb llicència 
federativa en vigor 

Esportistes classificats com d’Alt Nivell.  
Esportistes classificats com d’Alt Rendiment. 

Esportistes de Lligues professionals. 

Què Entrenaments individuals. 

Entrenaments de modalitats 
d’un contra un sense contacte. 

Pràctica de caça i pesca en 
totes les seves modalitats. 

Pràctica esportiva a l’aire lliure. Pràctica esportiva 
a l’aire lliure. 

Entrenaments individuals. Entrenament mitjà. 

On Instal·lacions descobertes i 

centres esportius, amb un terç 

de l’aforament. 

Excloses zones d’aigua i 

piscines. 

No obertura de vestuaris ni 

dutxes. 

Amb la limitació geogràfica de 
referència per a la desescalada. 

Amb la limitació geogràfica 
de referència per a la 
desescalada. 

A l’aire lliure, inclosos espais 
naturals. 
Dins dels límits de l’àmbit 
territorial de la província. 
En les modalitats on 
intervinguin animals, la pràctica 
es podrà realitzar on es trobin 
els animals, a l’aire lliure, sota 
règim de cita prèvia i d’acord 
amb l’horari de pràctica previst. 
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En els següents tipus de centres amb 

programes aprovats per CSD o CCE:  

Centre d’Alt Rendiment. 

Centres Especialitzats d’Alt 

Rendiment. 

Centres de Tecnificació Esportiva. 

Centres Especialitzats de 

Tecnificació Esportiva. 

L’esportista podrà accedir al centre més 
proper al seu lloc de residència. 

En les instal·lacions del club esportiu o 
SAD.  
Sense limitació de desplaçament 
geogràfic. 

Com Entrenament individual. 
Amb equipació esportiva. 
Mitjançant sistema de torns i 
cita prèvia. 
En instal·lació descoberta: 
acompanyament d’entrenador 
per casos de necessitat 
acreditada, menors i esport 
adaptat. 
Centres esportius: pràctica 
individualitzada d’un 
entrenador per cada esportista. 

De forma individual o en 
grup. 
Mantenint distància de 
seguretat 
Amb ús de mascareta si no es 
pot mantenir la distància. 
Sense compartir l’equipació 
ni utensilis de menjar i 
beguda. 
Desinfecció de material i 
equipació. 

Amb ús d’equipació esportiva. 
Sense assistència de persona 
encarregada de l’entrenament. 
En cas d’esport adaptat, amb 
acompanyament d’altra 
persona esportista. 
Amb aplicació permanent de 
mesures de prevenció i higiene 
per prevenir el contagi. 
Amb acreditació mitjançant 
llicència. 

Amb equipació esportiva. 
Sense contacte. 
Amb acompanyament d’entrenador. 
Amb acompanyant pels casos d’esport 
adaptat o menors. 
Entrenament per torns màxims de 2’5 h. 
Nomenament de coordinador de 
compliment del centre. 
Nomenament de cap mèdic del centre. 
Nomenament de coordinador per part de 
federacions. 
Desenvolupament de protocol propi per 
part del centre. 

Amb equipació esportiva. 
Tasques individualitzades. 
Treball tàctic no exhaustiu. 
Sense contacte. 
Grups de treball màxim de 10 
persones. 
Aforament d’un terç sobre la 
capacitat d’esportistes a la instal·lació. 
Amb assistència de personal tècnic. 
Sense assistència de mitjans. 
Amb obertura de vestuaris. 

Quan Sense limitació horària Sense limitació horària De 6 h a 10 h i de 20 h a 23 h Sense limitació horària Sense limitació horària. 

 



Proposta Mesures de contingència en el sector esportiu per a la gestió de l’escalada de rebrots per Covid  

 

 Nivells de control epidemiològic Entrenaments i activitats esportives de 
caràcter no competitiu 

Competició i esdeveniments esportius de 
caràcter competitiu 

Fitness/gimnasos Pràctica lliure 

N
iv

el
l 0

  

Nivell 0  
Sense casos durant almenys 14 dies 

Nova normalitat 
Pla sectorial de l’esport 
Protocols de les federacions per modalitat 
 

Nova normalitat 
Pla sectorial de l’esport 
Protocols de les federacions per modalitat 
Protocols instal·lacions 
Protocol d’entrega de premis SGE 

Nova normalitat 
Pla sectorial de l’esport 
Protocols instal·lacions de fitness 

Nova normalitat 
Pla sectorial de l’esport 
 

N
iv

el
l I

 

Nivell 1 
Casos esporàdics vinculats a casos 
importats 

Protocols de federacions per modalitat 
Preferència d’instal·lacions descobertes 
Aforaments limitats al 50% 

Només competició oficial  
Protocols de federacions per modalitat 
Sense públic 
No celebració esdeveniments esportius amb 
participació multitudinària d’esportistes (més de 
300) 

Protocols instal·lacions de fitness 
Preferència d’instal·lacions descobertes 
Aforament del 50% 
Ús de vestidors i dutxes amb aforament del 
30% 

Pla sectorial 
Pràctica individual i en grups de fins a 10 
persones dins la regió sanitària 
Esportistes federats sense restricció de 
mobilitat Nivell 2 

Brots controlats o casos esporàdics 
limitats 

N
iv

e
ll 

II
 

Nivell 3 
Brots complexes o transmissió 
comunitària sense impacte assistencial 
hospitalari rellevant 

Protocols de federacions per modalitat 
Entrenament mitjà individual, amb material 
esportiu 
Preferència d’instal·lacions descobertes 
Aforaments del 30% o màxim grups de 20 

Només competició oficial 
Protocols de federacions per modalitat 
Sense públic 
Suspensió de la  competició en modalitats 
d’equip i de contacte: possibilitat d’excepcionar 
esports de grup estable 
No celebració esdeveniments esportius amb 
participació multitudinària d’esportistes (més de 
100) 

Protocols instal·lacions de fitness 
Preferència d’instal·lacions descobertes 
Sessions de màxim grups de 20, sense 
contacte amb garantia de distanciament 
Cita prèvia 
No ús de vestidors ni dutxes 
Tancament de zones d’aigües no esportives 

Pla sectorial 
Pràctica individual o amb convivents dins 
regió sanitària en fragments horaris concrets 
Esportistes federats sense restricció de 
horària 

N
iv

el
l I

II
 

Nivell 4 
Transmissió comunitària no controlada 
amb impacte assistencial rellevant 

Protocols de federacions per modalitat 
Entrenament individual bàsic 
Preferència d’instal·lacions descobertes 
Màxim grups de 10 

Suspensió total de la competició Protocols instal·lacions de fitness 
Preferència d’instal·lacions descobertes 
Sessions de màxim grups de 10, sense 
contacte amb garantia de distanciament 
Cita prèvia 
No ús de vestidors ni dutxes 
Tancament de zones d’aigües no esportives 

Només esportistes federats 
Pràctica individual o amb convivents dins el 
municipi en fragments horaris concrets 
Esportistes federats sense restricció horària 

Nivell 5 
Transmissió comunitària no controlada 
amb risc de superació de capacitats 
assistencials 

 



MODELS COVID 

 

........................................................., en nom i representació de .................................................. 

(en endavant, «.........................»), amb domicili a .........................................................., proveïda 

amb NIF ......................... i número d’inscripció en el Registre d’Entitats Esportives de la 

Generalitat de Catalunya ......................; en la meva condició de Secretari/-aria, comparec i com 

millor procedeixi 

 

CERTIFICO 

 

 

Que la competició esportiva ...................................... de la Federació ........................., que tindrà 

lloc en les dates .................... a ................................. compleix les condicions exigides per la 

normativa de Salut vigent sobre competició esportiva permesa a Catalunya. 

 

Aquest document es realitza de conformitat amb el que es disposa en l'article 12 de la 

RESOLUCIÓ SLT/612/2021, de 5 de març, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures 

en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al 

territori de Catalunya. 

 

S'expedeix el present certificat a l'efecte de la seva possible acreditació davant l'autoritat 

competent,  a ........................... el ........ de ..................... de 2021. 

 

 

I per a que així consti als efectes oportuns, 

 

SIGNO 

 
 

 
 
 

........................................................., President/a de la Junta Electoral de la Federació Catalana de 

..........................................,  entitat sense afany de lucre, d’interès públic i social, proveïda amb CIF 

............... .......... i domicili a .......................................................; comparec i com millor procedeixi 

 

CERTIFICO 

 

Primer.- Que la Federació Catalana de ............................................ es troba en procés electoral 

per a l’elecció dels membres de la Junta Directiva de l’entitat, en virtut de l’acord de 

convocatòria adoptat per l’Assemblea General de Clubs celebrada en data ....................... 

 
Segon.- Que d’acord al calendari electoral aprovat per la mateixa Assemblea General 
esmentada, l’acte de votacions tindrà lloc el dia ....................., de .....h a .....h, a l’adreça 
.......................; en estricte compliment de les mesures d’higiene i seguretat previstes per evitar 
el contagi de la COVID 19 i d’acord al previst al Decret llei 31/2020, de 8 de setembre, pel qual 
es modifica el Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de la Llei de 
l'esport, i s'estableixen mesures de funcionament dels òrgans de govern de les entitats 
esportives de Catalunya. 

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=894953
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=894953
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=894953
http://go.vlex.com/search/jurisdiction:ES+rank:RL027+fecha2:2020-09-08..2020-09-08+content_type:9+vid:850907734%20OR%20847744791/(%2231%252F2020%22)?fbt=webapp_preview


Tercer.- Que en aquest sentit el/la Sr./Sra. ........................................................... amb DNI 
.........................., és legal representant del club afiliat .........................................., proveïda amb 
CIF ........................, amb  domicili a ................................... i amb dret de vot en el present 
procediment electoral i en compliment de la obligació legal de representació ha de desplaçar-se 
al lloc de votacions en la data ............... 

Quart.- Aquest document es realitza de conformitat amb el que es disposa en a l’article 2.1 a) 

de la RESOLUCIÓ SLT/.........../2020, de ........ de .................., per la qual es prorroguen i es 

modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la 

pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya; que permet els desplaçaments durant la 

vigència de les restriccions de mobilitat per  

 

“ Compliment d'obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals.” 

 

 

 

 

S'expedeix el present certificat a l'efecte de la seva possible acreditació davant l'autoritat 

competent,  a ........................... el ........ de ..................... de 2020. 

 

 

I per a que així consti als efectes oportuns, 

 

SIGNO 

 

 

........................................................., en nom i representació de .................................................. 

(en endavant, «.........................»), amb domicili a .........................................................., proveïda 

amb NIF ......................... i número d’inscripció en el Registre d’Entitats Esportives de la 

Generalitat de Catalunya ......................; en la meva condició de ....................................., 

comparec i com millor procedeixi 

 

CERTIFICO 

 

Que el/la Sr./Sra. ........................................................... amb DNI ....................., és esportista 

federat/da amb llicència en vigor emesa per aquesta Federació número  ............................... i 

que en la seva condició  

 

 

• Assisteix a entrenament per a la preparació competició esportiva de caràcter federat 

que dona accés a categories estatals/internacionals/professionals a la instal·lació 

ubicada a .............................................................. en horari habitual de ........................... 

 

• Assisteix a competició esportiva de caràcter federat que dona accés a categories 

estatals/internacionals/professionals que es celebra a .........................................., en les 

dates  ................... 

 

 



Aquest document es realitza de conformitat amb el que es disposa en a la RESOLUCIÓ 

SLT/275/2021, de 19 de febrer, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria 

de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de 

Catalunya. 

 

S'expedeix el present certificat a l'efecte de la seva possible acreditació davant l'autoritat 

competent,  a ........................... el ........ de ..................... de 2021. 

 

 

I per a que així consti als efectes oportuns, 

 

SIGNO 

 
 

........................................................., en nom i representació de .................................................. 

(en endavant, «.........................»), amb domicili a .........................................................., proveïda 

amb NIF ......................... i número d’inscripció en el Registre d’Entitats Esportives de la 

Generalitat de Catalunya ......................; en la meva condició de ....................................., 

comparec i com millor procedeixi 

 

CERTIFICO 

 

Que el/la Sr./Sra. ........................................................... amb DNI ....................., assisteix a 

activitat de caràcter docent al centre de formació ubicat a .........................................., en les 

dates  ..................., en horari ............................... 

 

 

Aquest document es realitza de conformitat amb el que es disposa en a l’article 2.2, en relació 

amb l’article 15 de la RESOLUCIÓ SLT/67/2021, de 16 de gener, per la qual es prorroguen les 

mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de 

COVID-19 al territori de Catalunya.. 

 

S'expedeix el present certificat a l'efecte de la seva possible acreditació davant l'autoritat 

competent,  a ........................... el ........ de ..................... de 2021. 

 

 

I per a que així consti als efectes oportuns, 

 

SIGNO 

 

 

........................................................., en nom i representació de .................................................. 

(en endavant, «.........................»), amb domicili a .........................................................., proveïda 

amb NIF ......................... i número d’inscripció en el Registre d’Entitats Esportives de la 

Generalitat de Catalunya ......................; en la meva condició de President/a i d’acord amb les 

facultats que li atorga l’article ........ dels Estatuts, comparec i com millor procedeixi 

 

CERTIFICO 

 



Que el/la treballador/a Sr./Sra. ........................................................... amb DNI ....................., 

presta serveis per a la .............................. en les següents condicions:  

 

• Responsable de ........................... 

 

• Jornada laboral habitual de ............ (....) hores , en horari de  ...... a ...... 

 

 

Aquest document es realitza de conformitat amb el que es disposa en l'article 2.1 de la 

RESOLUCIÓ SLT/436/2021, de 19 de febrer, per la qual es prorroguen i es modifiquen les 

mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de 

COVID-19 al territori de Catalunya. 

 

S'expedeix el present certificat a l'efecte de la seva possible acreditació davant l'autoritat 

competent,  a ........................... el ........ de ..................... de 2021. 

 

 

I per a que així consti als efectes oportuns, 

 

SIGNO 

 

 

........................................................., en nom i representació de .................................................. 

(en endavant, «.........................»), amb domicili a .........................................................., proveïda 

amb NIF ......................... i número d’inscripció en el Registre d’Entitats Esportives de la 

Generalitat de Catalunya ......................; en la meva condició de President/a, comparec i com 

millor procedeixi 

 

CERTIFICO 

 

Que la instal·lació esportiva ubicada a ................................. ha de restar oberta en horari 

.................. atès que:  

 

• Acull la realització d’entrenaments per la preparació de competició que dona accés a 

categories estatals/internacionals/professionals en la en les dates .......................... en 

horari habitual de ......................... 

 

• Acull la celebració  de la competició esportiva que dona accés a categories 

estatals/internacionals/professionals denominada ...................................... i que tindrà 

lloc en les dates .....................  en horari .............................. 

 

 

Aquest document es realitza de conformitat amb el que es disposa en l'article 12 de la 

RESOLUCIÓ SLT/275/2021, de 5 de febrer, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures 

en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al 

territori de Catalunya. 

 

S'expedeix el present certificat a l'efecte de la seva possible acreditació davant l'autoritat 

competent,  a ........................... el ........ de ..................... de 2021. 

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=893811
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=893811
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=893811


 

 

I per a que així consti als efectes oportuns, 

 

SIGNO 

 
 
 

 
 
 



MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE .................................... PER 

DONAR SUPORT AL PLA PRESENTAT PER LA UNIÓ DE FEDERACIONS ESPORTIVES 

DE CATALUNYA DE MESURES PER A LA RECUPERACIÓ DE LES ENTITATS 

ESPORTIVES DAVANT LA CRISI DE LA COVID- 19. 

 

Atès que la crisi sanitària derivada de la COVID-19 està afectant intensament el 

desenvolupament normal de l’activitat en molts dels sectors de la nostra societat, inclòs el 

sector esportiu, amb greu afectació a la situació personal, econòmica i social de les 

persones. 

Atès que el teixit associatiu de l’esport ha hagut d’aturar i suspendre la pràctica esportiva i 

les competicions des del primer dia de la crisi sanitària i està veient com molt probablement 

serà un dels darrers sectors a recuperar la normalitat a mesura que avancem en la lluita 

contra la pandèmia. 

Atès que la paralització del sector esportiu està ja comportant i comportarà grans pèrdues 

de recursos i capacitat a les entitats esportives, que perjudicarà l’accés a l’esport de les 

persones practicants. 

Atesa la fràgil situació en la qual ja es trobava el sector esportiu sense afany de lucre a 

Catalunya que, des de fa anys, ha vingut reclamant mesures per a l’enfortiment dels clubs i 

les federacions esportives. 

Atès que considerem que l’esport és el quart pilar de l’estat del benestar i volem garantir que 

els efectes d’aquesta crisi tenen el menor impacte possible en els drets i llibertats que la 

nostra societat ha assolit, essent la pràctica generalitzada d’esport una de les grans fites 

aconseguides fins al moment. 

Atès que l’actual situació ha posat de manifest la urgent necessitat d’emprendre un pla de 

mesures que garanteixin la transformació del sector esportiu per procurar la seva 

supervivència davant dels reptes de futur per mitjà de quatre eixos principals d’actuació: 

digitalització, fiscalitat, ocupació i finançament. 

Atès que la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, conjuntament amb les unions de 

federacions esportives autonòmiques de la resta de l’Estat, proposa un recull de mesures a 

emprendre per dotar les entitats dedicades a l’esport base d’eines i mecanismes suficients 

per fer front a la present situació. 

Per tot això, els grups municipals signants proposen al Ple Municipal de l’Ajuntament de 

................................  l’adopció dels següents  

ACORDS 

 
Primer: Mostrar el suport  a les mesures per a la recuperació de les entitats esportives 

davant la crisi de la COVID-19 presentades per la Unió de Federacions Esportives de 

Catalunya,  perquè es posin en marxa les accions escaients que permetin la transformació 

del teixit esportiu associatiu en els quatre eixos principals d’actuació: digitalització, ocupació, 

fiscalitat i finançament. 



Segon.- Flexibilitzar els procediments de concessió de subvenció d’aquest Ajuntament a les 

entitats esportives del municipi, en compliment del previst al Decret llei 8/2020, de 24 de 

març, de modificació parcial del Decret llei 7/2020, de 17 de març, amb l’objectiu de no 

vincular l’atorgament de la subvenció a un pla d’actuació o pressupost previ, atès l’escenari 

d’incertesa en què desenvolupen la seva activitat les entitats en la present temporada.  

Tercer: Traslladar el present acord a la Delegació del Govern de l’Estat, a la Secretaria 
General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya i als Grups Parlamentaris del Parlament 
de Catalunya.  
 
Quart: Donar coneixement del contingut de la moció a les entitats esportives, juvenils i 
socials de [municipi], a les Associacions de mares i pares d’alumnes, al Plenari del Consell 
Municipal d’esports i a la Unió de Federacions Esportives de Catalunya. 
 

[Municipi], [dia] de [mes] del 2020 
 



 

PROPOSTA PER A LA REPRESA D’ACTIVITAT FEDERADA D’ÀMBIT AUTONÒMIC I REOBERTURA 

D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 

ANTECEDENTS 

Primer.- El 22 de juny del present any deixava de tenir vigència la 1ª declaració d’Estat d’Alarma 

i Catalunya entrava en la denominada Fase de represa. 

Segon.- En l’àmbit del sector esportiu, la Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física va fer 

immediatament públic el document Pla d’acció pel desconfinament del sector esportiu, que feia 

les funcions de Pla sectorial per a la Fase de desescalada a l’esport. 

Tercer.- En les tasques de coordinació dutes a terme entre SGEiAF i la mateixa UFEC s’establí un 

procediment per al desenvolupament i aprovació de protocols en cadascuna de les modalitats 

esportives reconegudes a les Federacions catalanes per evitar el contagi de COVID durant la 

pràctica i la competició esportiva. 

Quart.- Aquests protocols, desenvolupats a partir d’un model bàsic consensuat entre Secretaria 

i UFEC, eren validats per la Unió de Federacions conforme incorporaven el contingut previst al 

Pla sectorial i posteriorment eren autoritzats per la Secretaria General de l’esport mitjançant la 

seva publicació al web del CCE. Es poden consultar els protocols aquí: 

https://esport.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/afectacio-del-coronavirus-a-lesport-

catala/protocols-de-les-federacions-catalanes 

Cinquè.- En el mateix sentit, els centres esportius van reprendre la seva activitat amb minoració 

voluntària d’aforaments i protocol·litzant mesures d’higiene i seguretat en totes les fases de 

pràctica esportiva que els usuaris desenvolupen en les instal·lacions: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sisè.- Per l’inici de la temporada esportiva, les Federacions catalanes en les assemblees generals 

de clubs dutes a terme en els mesos d’estiu havien aprovat calendaris que permetien la represa 

de la competició de forma esglaonada, esponjant jornades i introduint mecanismes d’absorció 

de casos de detecció i aïllament.  

https://esport.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/afectacio-del-coronavirus-a-lesport-catala/protocols-de-les-federacions-catalanes
https://esport.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/afectacio-del-coronavirus-a-lesport-catala/protocols-de-les-federacions-catalanes


 

Setè.- El mes de juliol, per resolució de Salut es va decretar el tancament total de centres 

esportius i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va suspendre aquesta mesura per 

considerar-la desproporcionada cautelarment. 

Vuitè.- La Unió de Federacions, d’acord a la fórmula de treball pactada per evitar nous 

tancament, va traslladar al Departament de Salut i a la pròpia SGEiAF una proposta de Pla de 

contingència pel sector esportiu per avançar possibles escenaris d’escalada del nivell de 

transmissió del virus i va sol·licitar la realització de 7000 testos setmanals durant tres mesos en 

l’àmbit específic de l’esport atès les seves condicions de pràctica singulars.  

Novè.- En la segona quinzena del mes d’octubre, la Secretaria General de l’Esport presenta a les 

federacions esportives la proposta del Procicat de suspensió de les competicions d’àmbit 

autonòmic per un període de 15 dies, per reduir la mobilitat a Catalunya. 

Desè.- Transcorregut el primer període de suspensió de la competició, el mes de novembre es 

prorroga aquesta mesura i s’hi afegeix la suspensió d’entrenaments amateurs d’àmbit 

autonòmic i el tancament de les instal·lacions esportives. 

Onzè.- En aquest sentit, el Ministeri de Sanitat ha publicat que l’índex de contagi durant la 

pràctica esportiva és del 0’28%.  

En mèrits al que s’exposa, davants dels antecedents que consten, la Unió de Federacions 

Esportives de Catalunya 

SOL·LICITA 

I. Represa de l’activitat esportiva federada 

Es sol·licita que, extingida la vigència de la resolució SLT 2700/2020, es permeti el retorn a 

entrenaments i competició de l’activitat oficial de les Federacions Esportives catalanes, d’acord 

als seus calendaris. 

La tornada a entrenament i competició es proposa sense l’habilitació de vestuaris ni assistència 

de públic, seguint en tot cas el protocol de la Federació corresponent aprovat per la Secretaria 

General de l’Esport.  

 

II. Obertura d’instal·lacions esportives 

Es sol·licita que, extingida la vigència de la resolució SLT 2700/2020, es permeti la obertura de 

centres esportius, amb aforament limitat al 50% de la seva capacitat, amb sistema de cita prèvia 

i sense habilitació de vestuaris ni zona d’aigües no-esportives. 

Per l’obertura dels centres esportius, es proposa que els responsables de la gestió acreditin 

mitjançant certificació d’organisme independent que en aquella instal·lació s’apliquen mesures 

i protocols eficaços per evitar la transmissió de COVID. 

I per a que així consti als efectes oportuns, 

SIGNO 

A Barcelona, el 6 de novembre de 2020 

Gerard Esteva i Viladecans 
President 



ufec.cat
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