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POPOSTA D’ACORD PLE 19/03/2015 

 
MOCIÓ INSTITUCIONAL EN SUPORT A L’ESPORT CATALÀ  

 

El foment de l’educació física i l’esport, així com l'obligació de posar els mitjans necessaris per facilitar 

una adequada utilització de l’oci i el temps lliure constitueixen un mandat Constitucional als Poders 

Públics, a més d’una responsabilitat obligada de tots els qui treballem i vetllem pel benestar comú.  

 

Les activitats físiques i esportives constitueixen un element clau de l’educació, la cultura, la 

integració i la vida social en els nostres pobles, viles i ciutats, d’aquí el suport del món 

municipal. L’esport s’ha convertit en un fenomen social universal i, actualment, és per a la nostra 

societat un instrument d’equilibri i integració amb el món que ens envolta. La pràctica de l’esport 

contribueix a reduir desigualtats socials i culturals, així com a una millora de la salut i el benestar. 

L’esport és un element educatiu tant per a l’esportista d’elit com per a qui se'n serveix  per 

mantenir-se en forma. La promoció i el desenvolupament de les activitats esportives han de ser, i de 

fet són, d’interès general. 

 

Tot i així, l’esport, en el seu vessant més modest i de base, està veient en els darrers temps com es 

posa en greu perill la seva continuïtat i desenvolupament degut a certes accions legislatives i 

actuacions públiques de les diferents instàncies de govern. L’esport català en el seu conjunt: 

esportistes, voluntaris, clubs, consells, federacions, i la mateixa Unió de Federacions i el món 

municipal han denunciat públicament el passat 19 de març tots els greuges que s’estan perpetrant 

contra el sector i el seu teixit associatiu i ha advertit de les conseqüències que aquests perjudicis 

provocaran a curt termini.  

 

L’aplicació de l’esmentada Llicència Única, que pretén el finançament de les federacions 

estatals i l’alta competició en detriment de les federacions autonòmiques i l’esport de promoció; la 

Llei de l’exercici de les professions de l’esport que menysprea el paper de les federacions i 

menysté la qualitat dels professionals federatius en l’exercici de les seves tasques; la situació del 

voluntariat esportiu, que no reconeix la figura del pocket money i obvia la realitat dels més de 

400.000 voluntaris que, només a Catalunya, fan possible dia a dia la pràctica de l'activitat física al 

nostre país i suposa un estalvi de més de 200 milions d’euros a l’erari públic; la supressió de 

l’exempció en l’Impost de Societats per a entitats sense ànim de lucre que no ingressaven més 

de 100.000 euros anuals, que ara hauran de presentar l’impost i suposarà una burocratització i un 

augment dels costos de gestió de clubs i associacions que tampoc reportarà un augment de la 

recaptació fiscal; l’augment de l’IVA del 8% al 21% en els serveis directament relacionats amb la 

pràctica esportiva i l’educació física quan aquests siguin prestats per clubs no declarats de caràcter 

social, per empresaris individuals o per societats mercantils; l’exigència a participants en proves 

esportives a la carretera, tals com els triatlons o les curses ciclistes, d’una assegurança per 

Responsabilitat Civil equivalent a l’assegurança per a la conducció de vehicles a motor fixada en un 

mínim de 70 milions d’euros; l’aplicació de la recent modificada Llei de costes, que amenaça 

amb no solucionar la problemàtica dels clubs nàutics de platja catalans tan arrelats al territori, tot 

exigint que assumeixin uns costos de remodelació desmesurats i basats en criteris tècnics 

desconnectats de la realitat dels esports nàutics; la Llei contra el blanqueig de capitals, que ha 

establert uns deures i obligacions d’elevada fiscalització sense tenir en compte els efectes que això 

provoca en entitats petites en què els seus col·laboradors són únicament voluntaris que treballen de 

forma altruista pel foment de la pràctica esportiva.  

 

L’aplicació de cadascuna d’aquestes mesures i la suma d’elles suposen, en definitiva, un greu perjudici 

i risc al sector esportiu que acabarà per desarticular-se i desaparèixer per passar a estructures 

submergides al marge de qualsevol regulació esportiva.  
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Per tot això, i davant dels greuges als quals s’està sotmetent el conjunt del sector esportiu català, es 

proposa al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- Manifestar el suport de l’Ajuntament de Masquefa a l’esport català en el seu conjunt i al 

teixit associatiu vinculat a l’activitat física que formen esportistes, voluntaris, clubs, consells esportius, 

federacions esportives, la Unió de Consells Esportius de Catalunya i la mateixa Unió de Federacions 

Esportives de Catalunya. 
 

Segon.- Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a la retirada de l’esmentada Llicència Única. 
 

Tercer.- Instar al Parlament de Catalunya a permetre l’accés a l’exercici professional dels tècnics, 

instructors i entrenadors federatius. 
 

Quart.- Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a reconèixer la figura del pocket money en la 

regulació del voluntariat esportiu. 
 

Cinquè.- Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a la reincorporació a la Llei de l’Impost de 

Societats de l’exempció prevista per a entitats sense ànim de lucre amb els següents requisits: 

“a) Que els seus ingressos totals no superin els 100.000 euros anuals. 

b) Que els ingressos corresponents a rendes no exemptes sotmeses a retenció, no superin els 2.000 euros 

anuals. 

c) Que totes les rendes no exemptes que obtinguin estiguin sotmeses a retenció.” 
 

Sisè.- Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a recuperar el tipus reduït del 8% sobre l’Impost 

sobre el Valor Afegit per als serveis prestats a persones físiques que practiquin esport o educació 

física relacionats, sempre que tals serveis estiguin directament relacionats amb les esmentades 

pràctiques i siguin prestats per particulars, empreses o clubs no reconeguts com de caràcter social. 

 

Setè.- Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a incloure en l’annex II sobre marxes, proves 

esportives, marxes ciclistes i altres esdeveniments del Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre, 

la correcta remissió a la normativa esportiva en quant assegurança per danys i responsabilitat civil 

dels esportistes participants en proves esportives en carretera, quan aquests no impliquin la 

conducció de vehicles a motor. 
 

Vuitè.- Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a reconèixer la preexistència dels clubs nàutics de 

platja del litoral català i les seves particulars característiques esportives, socials i culturals i a facilitar 

la creació de zones poliesportives permanents a la platja. 
 

Novè.- Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a excloure com a subjectes obligats de la Llei 

contra el blanqueig de capitals i finançament del terrorisme a les entitats sense ànim de lucre que els 

seus ingressos no superin els 100.000 euros anuals. 
 

Desè.- Donar suport a l’esport català i el seu teixit associatiu difonent la campanya encetada pel 

món associatiu esportiu en contra dels greuges que pateix, que posen en risc la seva continuïtat. 
 

Onzè.- Donar trasllat dels acords d’aquest Ple al Govern de la Generalitat, a la Secretaria General 

de l’Esport, al Govern espanyol, al Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, al Consejo Superior de 

Deportes, als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, als Grups Parlamentaris del Congrés 

dels Diputats i del Senat, al Consell Esportiu, a la Unió de Consells Esportius de Catalunya, a 

l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya i a la Unió de 

Federacions Esportives de Catalunya.  


