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0. INTRODUCCIÓ
El Consell Català de l’Esport desenvolupa els seus programes esportius amb la finalitat
d’aconseguir que la societat catalana tingui possibilitat d’accedir a l’activitat física i l’esport
de forma lliure, universal i en igualtat de condicions.
Es considera important unificar la informació que es dóna sobre el model d’esport català,
amb l’objectiu d’orientar i assessorar persones i entitats, garantint que tots els practicants
d’activitat física i d’esport facin una activitat adaptada a les seves necessitats i compleixin
uns requisits mínims de qualitat.
Amb aquesta premissa s’ha redactat la present guia, per orientar les persones que volen
participar i formar part d’una entitat ja existent o crear-ne una de nova, tot tenint en
compte les necessitats i les responsabilitats de la gestió quotidiana i contestant a
inquietuds i preguntes que sorgeixen en el si d’aquestes entitats.
Els agents que promouen i organitzen l’activitat física i l’esport formen l’estructura de
l’esport català i els classifiquem en els àmbits següents: esport escolar, esport federat,
activitat física de lleure i esport universitari.
En tots aquests àmbits, les entitats esportives hi tenen un pes específic important. El fet
associatiu és una constant de la nostra societat; la participació, la massa social i les
aportacions del voluntariat, són alguns dels eixos vertebradors dels valors i l’estima pel
nostre esport.
Aquest document està pensat per ser una eina útil d’informació i d’aclariment de possibles
dubtes respecte a les entitats esportives pel que fa als seus deures i obligacions.
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1. ÀMBITS ESPORTIUS
Tot seguit s’inclou un quadre orientatiu dels diferents tipus d’activitat física i esport, diferenciant els
organitzadors, les característiques de l’activitat i els llocs de pràctica.
TIPUS
D’ACTIVITAT

ORGANITZADORS

CARACTERÍSTIQUES
DE L’ACTIVITAT

LLOC DE PRÀCTICA

ESPORT
ESCOLAR

Associacions
esportives escolars,
AMPAs, consells
esportius

Iniciació a la pràctica
d’activitat física i
esportiva

Centre escolar
Instal·lacions fora de l’escola

ESPORT
FEDERAT

Clubs esportius,
federacions esportives

Iniciació, perfeccionament
i tecnificació d’un esport

Instal·lacions del club
Instal·lacions de la federació
Instal·lacions municipals
Altres espais esportius

ACTIVITAT
FISICA I/O
ESPORT DE
LLEURE

Ajuntaments, clubs
esportius, consells
esportius

Pràctica d’activitat
fisicoesportiva amb funció
recreativa

Instal·lacions municipals
Instal·lacions privades
Altres espais esportius

ESPORT
UNIVERSITARI

Serveis d’esports
d’universitats i clubs
universitaris

Pràctica d’activitat
fisicoesportiva saludable i
campionats de Catalunya
universitaris

Instal·lacions universitàries
Altres espais esportius

2. TIPUS D’ENTITATS ESPORTIVES I CARACTERÍSTIQUES
CLUBS I ASSOCIACIONS ESPORTIVES

DELS

A Catalunya existeixen diferents tipus d’entitats esportives:
TIPUS D’ENTITATS ESPORTIVES
Clubs de règim general
Clubs de règim simplificat
Associacions esportives escolars
Agrupacions esportives generals
Consells esportius
AGRUPACIONS ESPORTIVES
Agrupacions
Unió de Consells Esportius de Catalunya
esportives especials (UCEC)
Unions esportives de clubs
Unió de Federacions Esportives de Catalunya
FEDERACIONS ESPORTIVES CATALANES
(UFEC)
D’associacions, fundacions, AAVV)
SECCIONS ESPORTIVES
Seccions esportives
D’associacions de mares i pares
d’entitats no esportives
d’alumnes (AMPAs)
Seccions esportives d’establiments esportius de caràcter lucratiu
CLUBS I ASSOCIACIONS
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En aquest apartat destaquem les característiques generals dels clubs i associacions
esportives:
Els clubs i associacions esportives són entitats privades amb personalitat jurídica i
capacitat d’obrar, formades per persones físiques, amb uns objectius bàsics i sense cap
afany de lucre.
 Estructura: estan formats per persones físiques que s’uneixen de manera voluntària,
lliure i solidària.
 Objectius bàsics: fomentar, desenvolupar i practicar de forma continuada activitat física i
esportiva.
 Forma jurídica: associacions privades amb personalitat jurídica i capacitat d’actuar, amb
un CIF propi.
 Beneficiaris de les activitats: les persones associades o llurs familiars, tot i que, en
alguns casos, la resta de la població també es pot beneficiar de les activitats de les
entitats esportives.
 Àmbit territorial: l’entitat ha de tenir un domicili social en algun municipi de Catalunya.
Aquestes dades es poden consultar a la web del Registre d’Entitats Esportives i als
ajuntaments.
 Modalitats esportives: els clubs han de determinar com a mínim una modalitat esportiva,
que ha d’estar oficialment reconeguda i inscrita al Registre d’Entitats Esportives.

3. COM LOCALITZAR UNA ENTITAT ESPORTIVA
Entrant al web de la Secretaria General de l’Esport, a l’apartat del Registre d’Entitats
Esportives, i fent una cerca d’entitats, seleccionant els camps coneguts. Només cal
escollir el municipi i/o la modalitat i s’obté la llista d’entitats d’interès.
També us podeu dirigir a l’Ajuntament on, segurament, tindran les dades de les entitats i
l’oferta d’activitats actualitzada.

4. FORMAR PART D’UN CLUB O ASSOCIACIÓ ESPORTIVA
Per formar part com a soci d’un club o associació esportiva s’ha de sol·licitar l’admissió i
la junta directiva de l’entitat decideix sobre l’acord d’admissió.
Els estatuts del club o associació esportiva determinen les categories de socis i els drets i
obligacions de cada categoria.
La categoria més habitual als clubs catalans, és la de soci de ple dret. Aquest pot
participar i gaudir de les activitats esportives, pot participar a l’assemblea general i te dret
a ser informat de la marxa de l’entitat. Les seves obligacions són abonar les quotes
establertes, complir amb els estatuts i la normativa i col·laborar en la bona marxa de les
activitats organitzades per l’entitat.
Es pot ser usuari/ària de les activitats esportives d’una entitat, sense ser-ne soci/sòcia, en
aquests casos la relació amb l’entitat organitzadora és únicament per l’activitat i l’entitat
passa a funcionar com una empresa de servei.
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5. CREAR UN CLUB O ASSOCIACIÓ ESPORTIVA
a) Aspectes generals a tenir en compte
Les persones que s’agrupin per crear un club o associació esportiva han de tenir els
mateixos objectius, que són el foment, el desenvolupament i la pràctica continuada
d’activitat física i esportiva.
Han de determinar l’òrgan de govern, de representació i d’administració, que haurà de
decidir el projecte del club o associació esportiva.
S’ha de ser conscient de les responsabilitats dels òrgans directius, que estan regulades a
l’estatut dels directius previst a la normativa esportiva vigent.
El club o l’associació que organitzi activitats per a persones que no siguin sòcies, no estan
alliberats de les seves obligacions fiscals i econòmiques.
Cal inscriure el club o associació al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat i
demanar a l’Agència Tributària el CIF que permeti començar l’activitat econòmica.
b) Obligacions d’un club o associació esportiva constituïda
b1) Generals:
 Tenir inscrits i actualitzats els membres de la junta directiva.
 Disposar d’un llibre de socis i sòcies.
 Diligenciar al Registre d’Entitats Esportives el llibre d’actes i el llibre de caixa que detalli
ingressos i despeses.
 Les entitats presenten la declaració de l’impost de societats han portar una comptabilitat
que permeti tenir una imatge fidel dels moviments i del patrimoni, amb un llibre diari, un
d’inventaris i un de comptes anuals.
 Aprovar anualment els comptes de l’associació (liquidació de l’exercici vençut i
pressupost de l’exercici següent), mitjançant l’Assemblea General.
 Comunicar al Registre d’Entitats Esportives a l’efecte de la seva inscripció qualsevol
modificació estatutària i canvi de junta directiva.
b2) A nivell fiscal i laboral, les entitats sense ànim de lucre, en el desenvolupament de
les seves activitats, estan sotmeses a una sèrie d’obligacions fiscals i, alhora, gaudeixen
de beneficis en relació amb les diferents administracions tributàries, l’Agència Estatal
d’Administració Tributària i l’Agència Tributària de Catalunya.
Cal tenir present que:
 El número d’identificació fiscal (CIF) es sol·licita a través de la declaració censal.
L'entitat que es troba en tràmit d’inscripció i necessita disposar del CIF, pot demanar-ne
un de provisional, que haurà de canviar pel definitiu un cop estigui inscrita en el Registre
d’Entitats Esportives. El CIF provisional té una validesa de 6 mesos.
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L’entitat necessita el CIF:
 Com a identificació de l'entitat per a les obligacions fiscals.
 Per obrir comptes bancaris.
 Per identificar documents amb transcendència fiscal.
El fet de demanar el CIF no implica en si mateix cap obligació fiscal, si la pròpia entitat
no comunica a l'Agència Tributària expressament que té obligacions d'aquest tipus.

● L'Impost Sobre el Valor Afegit (IVA) és un impost que grava el consum. Les entitats
sense ànim de lucre poden gaudir de determinades exempcions que s’han de sol·licitar
específicament a l’administració tributària (l'article 20.1.12è de la Llei de l'IVA, que
s'aplica a les quotes dels socis, i l'article 20.3, que implica el reconeixement del caràcter
social de l'entitat).
Quan l'entitat compleix amb les condicions per aplicar l'exempció en l'IVA o presta
exclusivament operacions exemptes, no ha de fer declaració per aquest impost, però
tampoc pot recuperar cap IVA del que suporti a les seves compres.

● L’Import sobre la renda de les persones físiques (IRPF) és un impost que grava les
rendes obtingudes per les persones físiques. Afectarà les entitats en cas de tenir
personal contractat, professionals que facturen o una persona física com a arrendadora,
i s’hauran de practicar-hi retencions a compte i procedir al seu ingrés. En el cas dels
treballadors en plantilla, cal aplicar les taules marcades anualment per Hisenda segons
el sou brut anual que percebrà aquesta persona per part de l’entitat.
En general, l’IRPF es liquida trimestralment, per períodes vençuts.

● L’Impost sobre societats (IS) és un impost que grava els beneficis obtinguts per les
persones jurídiques. És la figura tributària més similar a la que per a les persones
individuals representa l’impost sobre la renda de les persones físiques. L’article 9.3 de la
Llei 49/2002 indica que les entitats sense ànim de lucre estan parcialment exemptes. El
règim d’entitat parcialment exempta és un règim automàtic que no requereix
comunicació expressa davant l’administració tributària. Les rendes que es consideren
exemptes són les vinculades a les activitats que constitueixen l’objecte social de l’entitat.

● L’impost sobre activitats econòmiques (IAE) és un impost que grava amb caràcter
general l’exercici de qualsevol activitat econòmica. Les organitzacions han d’estar
donades d’alta com a mínim d’un epígraf de l’IAE mitjançant la declaració censal del
CIF. Les organitzacions amb un pressupost anual (basant-se en conjunt d’ingressos per
activitats desenvolupades) que sigui inferior a 1.000.000 euros n’estan exemptes,
només cal complir amb les formalitats documentals relacionades amb l’IAE.
b.3) Esportives. Tenir un projecte esportiu i determinar la filosofia d’entitat. Les entitats
esportives han de treballar amb un projecte esportiu que determini les característiques de
l’entitat.
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c) Passos a seguir per crear un club o associació (inscripció) i per crear una secció
esportiva (adscripció)
c.1) La inscripció d’un club o associació esportiva es fa al Registre d’Entitats
Esportives de la Generalitat de Catalunya. Per constituir un club és necessari:
Mínim 3 persones majors d’edat, que coneguin les responsabilitats de crear una nova
entitat i decideixin sobre el tipus d’entitat:
 Un club esportiu de règim general.
 Un club esportiu de règim simplificat (nombre de socis inferior a 100).
 Una associació esportiva escolar.
Documentació necessària per inscriure l’entitat esportiva:
 La sol·licitud d’inscripció.
 L’acta de constitució com a document privat en el qual les persones sòcies fundadores
acorden fundar i constituir l’entitat, aprovar els estatuts i escollir la primera junta
directiva, amb les dades i signatures.
 Els estatuts, amb la denominació de l’entitat, la data de constitució, la finalitat de l’entitat,
el domicili social, l’àmbit d’actuació, les modalitats esportives, els socis, els òrgans de
govern, representació i administració, el règim econòmic i documental, el règim
disciplinari i les modificacions estructurals i de liquidació.
 La relació de membres que forma la primera Junta directiva de l’entitat.
 Fotocopia del DNI dels socis fundadors o l’autorització per consultar les seves dades.
 Presentar aquesta documentació original i per duplicat, als llocs que preveu l’article 38.4
de la Llei 30/1992, a les representacions territorials de la Secretaria General de l’Esport
o al Registre d’Entitats Esportives del Consell Català de l’Esport, que s’encarregarà de
validar i inscriure la nova entitat.
 Quan l'associació estigui inscrita ja es pot obtenir el CIF definitiu a les delegacions de
l’Agència Tributària. El CIF és un document indispensable per emprendre l'activitat
econòmica de l'associació.
c.2) L’adscripció d’una secció esportiva d’una entitat no esportiva, que ja estigui
inscrita en un altre registre oficial, la fa el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat
de Catalunya. Podem trobar dos tipus de de seccions esportives:
 Secció esportiva d’una associació, fundació o d’altres.
 Secció esportiva escolar d’una AMPA.
Per constituir una secció esportiva és necessari, reunir els membres que constitueixen la
secció esportiva i conèixer les responsabilitats de crear aquesta secció dins de l’entitat no
esportiva o AMPA.
Documentació per adscriure una secció esportiva d’una entitat no esportiva:
 La sol·licitud d’adscripció.
 L’acord de creació de la secció.
 El reglament de funcionament de la secció esportiva.
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 La relació de membres i òrgan directiu de la secció esportiva.
 El certificat del registre on està constituïda legalment l’entitat no esportiva, que acrediti
que entre els seus objectius hi ha el foment i la pràctica de l’esport sense afany de lucre.
 Fotocòpia del DNI dels responsables de la secció, o l’autorització per consultar les seves
dades.
Les seccions esportives de les AMPES han de presentar els certificats d’acreditació del
representant de l’AMPA, del representant del consell escolar i de l’alumne o exalumne.
Presentar aquesta documentació original i per duplicat, als llocs que preveu l’article 38.4
de la Llei 30/1992, a les representacions territorials de la Secretaria General de l’Esport o
al Registre d’Entitats Esportives del Consell Català de l’Esport, que s’encarregarà de
validar i adscriure la nova entitat.
La inscripció d’un club i l’adscripció d’una secció esportiva no té cap taxa
associada.

6. FUNCIONAMENT I PROJECTE ESPORTIU
L’òrgan suprem de govern dels clubs o associacions esportives és l’assemblea general,
formada per totes les persones associades de ple dret, que té la funció d’aprovar la gestió
de la junta directiva o del president/a, les modificacions dels estatuts, el finançament de
l’entitat, els reglaments interns, i altres qüestions que no estiguin atribuïdes a cap altre
òrgan de l’associació.
Els clubs de règim general tenen una junta directiva com a òrgan de govern, gestió,
administració i representació de l’entitat, formada pels càrrecs del president/a, el
secretari/ària i el tresorer/a i també poden tenir els vicepresidents i els vocals que calguin.
Les funcions de la junta són les de promoure, dirigir i executar les activitats esportives,
com també gestionar el funcionament de l’entitat segons els acords de l’assemblea.
Els clubs de règim simplificat no tenen junta directiva, el president/a n’assumeix la
representació i l’administració. L’assemblea general ha de designar un secretari/ària, que
redacta i signa les actes de les reunions conjuntament amb el president/a i es fa
responsable de la custòdia i el manteniment dels llibres d’actes, socis i comptabilitat.
Els clubs i associacions esportives han de treballar en un projecte esportiu que determini
les característiques de l’entitat, i aquest projecte ha de tenir en compte:
 Els objectius de l’entitat
 La coordinació esportiva de l’entitat i l’organigrama tècnic
 La filosofia i el pla d’activitats
 L’organització de les activitats,
 La metodologia, el seguiment i l’avaluació del projecte
 Els valors transversals lligats a l’esport
 Les assegurances (d’accidents i de responsabilitat civil) de les persones participants i
organitzadores
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7. RÈGIM ECONÒMIC
El finançament d’una entitat esportiva és un dels factors més importants en la gestió de
les entitats. Les entitats esportives que tenen èxit són les que aconsegueixen la
sostenibilitat del seu projecte econòmic amb fons propis, sense dependre econòmicament
dels recursos aliens de les administracions públiques o d’altres.
Les entitats estan sotmeses al règim de pressupost i patrimoni propi. El pressupost de
l’entitat esportiva ha d’estar equilibrat entre les entrades (ingressos) i les sortides
(despeses) de diners previstos per a tot un exercici.
Dins del règim comptable, les entitats esportives han de diligenciar el llibre de caixa que
detalli ingressos i despeses.
Les entitats esportives es poden finançar amb recursos propis que genera la dinàmica
associativa i amb recursos aliens de fons privats o de les administracions públiques.
Recursos propis:
 Quotes de socis, amb un import a pagar en funció del grau de vinculació que la persona
té envers l’associació.
 Venda de serveis, els ingressos de diners que s’obtenen a través de l’oferta de serveis o
activitats a tercers.
 Altres activitats per recaptar fons, a través de rifes, festes, concursos, participacions de
loteries, publicitat en revistes. Totes aquestes activitats han de formar part del programa
de l’entitat i han de quedar reflectides a la comptabilitat.
 Marxandatge, venda de productes concrets lligats a la imatge de l’associació o produïts
en activitats que porta a terme l’associació.
Recursos aliens:
Provinents de fons privats:
 Donacions, aportacions de diners o material no periòdiques ni fixes que fan persones no
sòcies.
 Patrocinadors, aportacions d’una empresa que fa publicitat.
 Crèdits, es pot recórrer a una entitat financera per demanar un préstec, amb una bona
previsió de la capacitat econòmica per tal retornar-lo.
Provinents de l’Administració pública:
 Subvencions econòmiques per a la realització d’un programa, projecte o activitat.
 Convenis o pactes entre l’associació i l’Administració, l’Administració dóna una quantitat
econòmica a canvi de serveis o activitats concretes.
 Patrocinis de l’Administració a un projecte, amb diners o oferint altres serveis, com la
impressió de tríptics, publicitat, personal.
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8. RECURSOS HUMANS
Les persones associades són l’actiu principal d’una entitat i la raó de ser de la seva
existència.
Els recursos humans de les entitats esportives són molt variats i amb perfils molt
diferents. Els podem classificar en dos grans grups: les persones voluntàries, aquelles
que fan un servei al club de forma desinteressada sense cap tipus de retribució, i les
remunerades, aquelles que reben una compensació econòmica per la seva feina.
El voluntariat és una figura útil en moltes entitats esportives; s'entén com a voluntari la
persona que efectua una prestació lliure de serveis a l’entitat, sense contraprestació
econòmica, a la qual únicament se li poden rescabalar les despeses que li ha ocasionat
l’activitat.
El personal remunerat de les entitats esportives ha de tenir una relació laboral amb
l’entitat. Entre aquest personal podem trobar els que estan directament relacionats amb
l’execució de l’activitat esportiva (monitors, entrenadors i directors tècnics, formats i que
compleixin amb la Llei 3/2008), els encarregats de la gestió de l’activitat (gerents,
directors, coordinadors) i els càrrecs que es poden considerar no esportius, de caire més
transversal i operatiu (recepció, administració, comptabilitat, consergeria, personal de
manteniment, responsable de comunicació).
Les juntes directives de les entitats esportives exerceixen el seu càrrec de forma gratuïta,
aquest càrrec directiu es incompatible amb la prestació de serveis professionals sota
relació laboral, civil o mercantil de la mateixa entitat.
Les entitats esportives que tenen personal contractat o necessiten cobrir algun lloc de
treball per al desenvolupament de les seves activitats, han d’assegurar la viabilitat
econòmica que cobreixi les despeses del contracte de treball (nòmina, Seguretat Social,
IRPF, etc.), estudiant la millor forma de relació laboral. Al crear un nou lloc de treball cal
definir les seves característiques i el perfil i l’experiència necessària per ocupar-lo. El
personal escollit haurà de complir amb la normativa que regula el sector.
Tot el personal tècnic que treballi professionalment en una entitat esportiva, ha d’estar
donat d’alta al Registre Oficial de Professionals de l’Esport (ROPE) de la modalitat
esportiva que desenvolupi, segons la Llei de les professions de l’esport.

9. REPTES DE CREIXEMENT
La societat actual avança a un ritme que exigeix que les persones i les organitzacions
s’adaptin als canvis. Alguns dels principals reptes de les entitats esportives tenen a veure
amb situacions econòmiques, relacions entre membres del club o una oferta d’activitats
sostenibles i segures. La resolució d’aquests problemes determina el creixement de les
entitats.
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Tot seguit llistem una sèrie d’actuacions que poden ajudar al creixement de les entitats
esportives:
 Campanyes de captació i fidelització de socis.
 Pressupostos adequats a la realitat.
 Calendaris d’activitats atractius, amb conciliació de la vida laboral i familiar,
diversificació d’ofertes.
 Organització d’esdeveniments esportius de caire local, nacional i/o internacional.
 Foment de la participació activa de la dona, i oferta d’activitats per incrementar la seva
pràctica.
 Reconeixements i aniversaris de les entitats.
 Col·laboracions amb campanyes institucionals.
 Difusió de les activitats a través de les xarxes socials i butlletins electrònics.
 Cooperació amb altres entitats esportives
 Selecció del personal.

10. MODIFICACIÓ ESTRUCTURAL I DISSOLUCIÓ D’UN CLUB O
ASSOCIACIÓ ESPORTIVA
Per adoptar acords de modificació estatutària (transformació, fusió, escissió i dissolució
d’una entitat), és necessari que a l’assemblea general convocada amb aquest efecte hi
siguin presents la meitat dels socis/es de ple dret. Si es produeix aquest quòrum s’ha de
prendre l’acord per majoria dels assistents. Si no hi ha el quòrum l’acord requereix la
majoria de 2/3.
Una vegada pres qualsevol dels acords de modificació estructural o pres l’acord de
dissolució, s’han de comunicar al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de
Catalunya a l’efecte de la seva inscripció.
Les causes de dissolució poden ser diverses. Si hi ha romanent en el patrimoni, revertirà
a la col·lectivitat i a tal efecte s’ha de comunicar al Registre d’Entitats Esportives de la
Generalitat de Catalunya, perquè acordi la destinació dels béns per al foment i
desenvolupament de les activitats fisicoesportives. En cap cas no es poden adjudicar als
associats o a altres persones físiques determinades, ni a entitats amb ànim de lucre.
Quan les disposicions estatutàries respecte als béns sobrants no es puguin complir,
caldrà que es destinin a altres entitats sense ànim de lucre que tinguin finalitats anàlogues
a les de l’associació dissolta, amb preferència de les que tenen domicili en el mateix
municipi i, si no n’hi ha, a les de la mateixa comarca.
Cal no oblidar que una vegada hi hagi la resolució del Registre conforme s’ha procedit a
inscriure la dissolució de l’associació, cal donar de baixa el NIF a Hisenda mitjançant un
model 036 i comunicar la dissolució a la resta de registres i organismes en els quals
l’entitat estigui inscrita.
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11. ENLLAÇOS D’INTERÈS
Per més informació o qualsevol dubte, us podeu adreçar a:
Secretaria General de l’Esport:
● Representació Territorial a Barcelona
Rambla de Guipúscoa, 23-25, 5è E i F , 08018 Barcelona
Tel. 93 303 59 90
● Representació Territorial a Girona
Plaça de Pompeu Fabra 1 (Ed. Sta. Caterina), 17002 Girona
Tel. 872 97 50 00
● Representació Territorial a Lleida
Carrer de Lluís Companys 1, 25003 Lleida
Tel. 973 03 22 5
● Representació Territorial a Tarragona
Carrer Major 14, 43003 Tarragona
Tel. 977 25 15 00
● Representació Territorial a les Terres de l'Ebre
Carrer de Montcada 23, 43500 Tortosa
Tel. 977 44 82 30
● Consell Català de l’Esport:
Av. dels Països Catalans 40-48, 08950 Esplugues de Llobregat
Tel. 93 480 49 00
Adreça web; http://www20.gencat.cat/portal/site/sge/
Bústia electrònica:
https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/generic/conqxsGeneric.do?webFormId=31&topicLevel2ByU
RL.id=1163&topicLevel3ByURL.id=

Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària:
Passeig del Taulat 266-270, 08019 Barcelona
Tel. 93 483 10 00
Adreça web;
http://benestar.gencat.cat/ca/el_departament/funcions_i_estructura/organismes/direccio_g
eneral_daccio_civica_i_comunitaria/
Correu electrònic: dgacc.benestar@gencat.cat
Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball:
Carrer de Sepúlveda 148-150, 08011 Barcelona
Tel. 93 228 57 57
Adreça web; http://www.gencat.cat/empresaiocupacio
Bústia electrònica;
https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/generic/conqxsGeneric.do?topicLevel1.id=1791&topi
cLevel2.id=1885&selectedInteractionType=2&webFormId=231&set-locale=ca_ES
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12. DOCUMENTACIÓ DE REFERÈNCIA
Departament de la Presidència, Consell Català de l’Esport.
Llei de l’esport - Decret legislatiu, 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de
la Llei de l’esport,
http://esports.gencat.cat/web/.content/home/secretaria_general_de_lesport/normativa/text
_unic_llei_esport/text_unic_de_la_llei_de_l_esport.pdf
Tipus d’entitats esportives Decret 58/2010, 4 de maig, de les entitats esportives i el decret
55/2012, de 29 de maig que modifica alguns aspectes del decret 58/2010,
http://esports.gencat.cat/ca/secretaria_general_de_lesport/normativa/entitats_privades/
Localitzar una entitat esportiva a traves del Registre d’entitats esportives de la Generalitat
de Catalunya,
http://www15.gencat.cat/ceeree/AppJava/cercaEntitatEsportivesAction.do
Documentació i tràmits de les entitats esportives (estatuts, funcionament, obligacions),
http://esports.gencat.cat/ca/serveis_i_tramits/registre_dentitats_esportives/documentacio_
necessaria/
Responsabilitats dels òrgans directius, Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats
esportives de Catalunya i la Llei 4/2008 , de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de
Catalunya referent a les persones jurídiques,
http://esports.gencat.cat/web/.content/home/secretaria_general_de_lesport/normativa/entit
ats_privades/d5628_d58_040510_entitatsesportcat.pdf
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaljuridic/menuitem.d15a4e5dfb99396dc366ec10b0
c0e1a0/?javax.portlet.tpst=ba5f51819ed19d6c56159f10b0c0e1a0&javax.portlet.prp_ba5f5
1819ed19d6c56159f10b0c0e1a0=action%3Dfitxa%26documentId%3D490798%26mode%
3Dsingle%26
Llei 3/2008 de l’exercici de les professions de l’esport i el registre de professionals de
l’esport,
http://esports.gencat.cat/web/.content/home/secretaria_general_de_lesport/normativa/llei_
exercici_professions_esport/llei_de_l_exercici_de_les_professions_de_l_esport.pdf
http://esports.gencat.cat/web/.content/home/secretaria_general_de_lesport/normativa/adm
inistracio_publica/d5370_decret68-09_regprofesport_pdf.pdf

Departament de Benestar Social i Família, Direcció General d’Acció Cívica i
Comunitària.
Aspectes relacionats amb el voluntariat, www.voluntariat.org.
Assessorament a les entitats sense ànim de lucre que disposen de persones voluntàries,
http://www.voluntariat.org/Formulari-dassessorament
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Departament d’Empresa i Ocupació, Direcció General de Relacions Laborals i
Qualitat en el Treball
Guies i els models per a la contractació laboral,
http://empresaiocupacio.gencat.cat/ca/treb_ambits_actuacio/treb_relacions_laborals/treb_
gestio_relacions_laborals_empresa/treb_contractacio/emo_contractes
Convenis col•lectius sectorials de l’àmbit de l’esport,
http://empresaiocupacio.gencat.cat/ca/treb_ambits_actuacio/treb_relacions_laborals/treb_
consell_relacions_laborals/treb_recursos/treb_cercador_de_convenis
Obligacions de cotització a la Seguretat Social,
http://www.segsocial.es/Internet_1/Trabajadores/CotizacionRecaudaci10777/Areainformativa/Laobligacio
ndecotiz4903/index.htm#documentoPDF
Informació del Consejo Superior de Deportes (CSD) sobre la proposta de regularització
laboral als clubs i associacions esportives,
http://www.csd.gob.es/csd/documentacion/01GabPr/Noticias/empleo-y-educacionproponen-regularizar-la-relacion-laboral-en-clubes-y-asociaciones-deportivas-sin-animode-lucro/
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