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.
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Mesures per a la recuperació: quatre pilars

DIGITALITZACIÓ

FISCALITAT

OCUPACIÓ

FINANÇAMENT

Recuperació i transformació de les entitats

Garantir la pràctica esportiva
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De la digitalització
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.
“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

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.
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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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De la fiscalitat
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.
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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.

De l’ocupació
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.
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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.

Del finançament
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.

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.
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L’àmbit competencial de les mesures
Àmbit territorial de l’administració
MESURES
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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