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La Generalitat i el Govern Central han decretat noves 
lleis que afecten directament a les entitats esportives i 
fan necessària una adaptació a nivell fiscal, econòmic, 
jurídic i esportiu.

Marc legal: Decret 58/2010, Decret 55/2012, Decret 
34/2010, Real Decreto 1110/2015, llei del voluntariat.    

Preàmbul



0. Introducció

� Des del Patronat creiem oportú obrir un 
procés d’acompanyament a les entitats 
per assessorar-les i ajudar-les en 
aquestes adaptacions. 

� Que l’entitat esportiva estigui regularitzada 
i adaptada a la llei és d’interès general i 
afecta als seus directius, socis, 
esportistes, pares i també
l’administració pública.



1. Documentació obligatòria

� Acta fundacional
� Estatuts de l’entitat acords a la modalitat (clubs de règim 

simplificat, de règim general, associacions esportives escolars, secció
esportiva d’una entitat no esportiva)

� Reglament de funcionament intern
� Llibres obligatoris:

� Llibre de persones sòcies
� Llibre de persones voluntàries
� Llibre d’actes (s’ha de diligenciar)
� Llibre de comptabilitat (s’ha de diligenciar)

� Certificat de renovació de la junta directiva i 
inscripció al Registre d’Entitats Esportives de la Secretaria 
General de l’Esport.

� Assegurances 
� Altra documentació (convenis, contractes, voluntariats, 

antecedents penals, etc.)



2. Assegurances obligatòries

� Assegurança de Responsabilitat Civil. 
� Assegurança d’Accidents

� Fitxa esportiva
� Federativa
� Escolar
� Activitat física

� Assegurança col�lectiva o innominal per 
aquelles persones sense fitxa esportiva

� El Patronat demanarà un declaració
responsable al president del club per 
certificar la situació dels esportistes de la 
seva entitat. 



3. Certificat d’antecedents penals

� Obligatori.

� Es pot demanar de manera col�lectiva 
mitjançant una autorització de cada 
persona a un responsable de l’entitat.

� El PAME demanarà una Declaració
Responsable al president del club que 
determini la seva situació legal de tot 
seu cos tècnic. 



4. Obligacions laborals

� Les entitats sense afany de lucre, per 
a l’Administració pública, són com 
qualsevol altra empresa, però amb 
certs beneficis fiscals

� Tota persona que realitza alguna 
activitat en benefici de l’entitat, ha de 
ser declarada i ha de tenir una 
vinculació contractual regulada.



� Els monitors, coordinadors, etc. hauran de 
ser contractats per l’entitat.

� En cas de ser voluntaris, aquests no podran 
percebre una quantitat fixa, i només podran 
cobrar dietes i desplaçaments degudament 
justificats. A més, hauran d'aparèixer al 
llibre de voluntaris. Caldrà signar un 
conveni de voluntariat entre les dues parts. 



� Tots els monitors i coordinadors 
hauran d’estar en possessió de la 
titulació esportiva adient i en regla, i 
estar registrats al Registre de 
Professionals de l’Esport de Catalunya 
(Decret 68/2009 i llei 3/2008).



5. Obligacions Econòmico-fiscals

� Disposar d’un Codi d’Identificació
Fiscal.

� Declaració mitjançant model 347

� Obligacions fiscals: IVA (factures, 
declarar-les, etc.)



� Comptabilitat segons la Llei 4/2008 amb
llibre de caixa (entitats que no presenten 
impost de societats)

� Comptabilitat de doble partida (ingresos i 
despeses de rendes exemptes i no 
exemptes)

� Cal un programa de comptabilitat adaptat
al Pla General de Comptabilitat de les 
associacions i fundacions de Catalunya
(Decret 259/2008)



Més info a:

� xarxanet.org

� esport.gencat.cat

� Consell Català de l’Esport

� mjusticia.gob.es

---------------------------------------------

� A la nostra web trobareu molta
informació i l’anirem ampliant per tal 
de què ho tingueu tot a un click.


