
 

 

NATURALESA DE LEA RELACIÓ JURÍDICA DEL PERSONAL QUE PRESTA 

SERVEIS EN LES ENTITATS ESPORTIVES DE CATALUNYA 

1. Guia per a entitats esportives 

El Consell Català de l’Esport, del Departament de Presidència, amb aquesta Guia, orienta i assessora 

en la creació, funcionament, deures i obligacions de les entitats esportives de Catalunya. Es pot 

trobar a la pàgina web de la Secretaria General de l’Esport (SGE): http://esports.gencat.cat/ca/ 

Les Representacions Territorials de la SGE a les comarques de Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona i 

Terres de l’Ebre, estan al servei de les entitats esportives de cada territori, per acompanyar-los i 

orientar-los en qualsevol àrea i matèria relacionada amb l’activitat física i l’esport. 

2. Recursos al servei de les entitats sense ànim de lucre 

La Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària, de Departament de Benestar Social i Família, posa a 

l’abast de totes les entitats sense ànim de lucre, recursos i serveis d’assessorament gratuïts per 

ajudar-les en el seu dia a dia. 

Aquests serveis permeten fer consultes sobre els aspectes jurídics, la gestió econòmica, 

comptable i fiscalitat; la formació; i els projectes TIC a les entitats; a través d’un 

assessorament en línia, que es pot trobar a: http://www.voluntariat.org/Formulari-dassessorament 

Es posa també a l’abast de les entitats esportives, tot allò relacionat amb les entitats i les 

persones voluntàries. La norma de referència és la Carta de Voluntariat de Catalunya, que estableix 

el model català de voluntariat, els drets i deures de la persona de l’entitat voluntària. La signatura 

del Full de Compromís suposa l’assumpció d’una responsabilitat comuna entre la persona voluntària i 

l’entitat.  Les entitats de voluntariat poden censar-se al Cens d’entitats del Voluntariat de Catalunya 

Es pot consultar tota la informació a l’espai: www.voluntariat.org 

3. Regularització laboral en el món de l’esport 

La Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball, del Departament d’Empresa i 

Ocupació, posa a l’abast de totes les entitats esportives, les guies i els models per a la contractació 

laboral. Es poden consultar a: 

http://empresaiocupacio.gencat.cat/ca/treb_ambits_actuacio/treb_relacions_laborals/treb_gestio_rel

acions_laborals_empresa/treb_contractacio/emo_contractes 

A més, els convenis col·lectius sectorials de l’àmbit de l’esport, es poden consultar al cercador: 

http://empresaiocupacio.gencat.cat/ca/treb_ambits_actuacio/treb_relacions_laborals/treb_consell_re

lacions_laborals/treb_recursos/treb_cercador_de_convenis 
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La informació en relació a altes i cotitzacions a la Seguretat Social es poden consultar a: 

 Obligacions de cotitzar 

http://www.ser-

social.es/Internet_1/Trabajadores/CotizacionRecaudaci10777/Areainformativa/Laobligaciondecoti

z4903/index.htm#documentoPDF 

 Tarifa Plana: 

http://www.empleo.gob.es/es/destacados/home/tarifaplana/tarifaplana.pdf 

 Bonificacions: 

http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/146061.pdf 

Informació del Consejo Superior de Deportes (CSD) sobre la proposta de regularització laborals 

als clubs i associacions esportives: 

http://www.csd.gob.es/csd/documentacion/01GabPr/Noticias/empleo-y-educacion-proponen-

regularizar-la-relacion-laboral-en-clubes-y-asociaciones-deportivas-sin-animo-de-lucro/ 

4. Adreces d’interès 

Representacions Territorials de la 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 

 

 Consell Català de l’Esport 

Av. Dels Països Catalans 40-48, 08950 Esplugues de Llobregat 

Tel. 93 480 49 00 

 

 Direcció General d’Acció Cívica Comunitària: 

Passeig del Taulat 266-270, 08019 Barcelona 

Tel. 93 483 10 00 

 

 Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball: 

Carrer de Sepúlveda 148-150, 08011 Barcelona 

Tel. 93 228 57 57 
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