
MOCIÓ PER A L’ACLARIMENT DE LA NORMATIVA LABORAL QUE AFECTA A LES 

PERSONES QUE COL·LABOREN AMB ELS CLUBS I ENTITATS ESPORTIVES, SENSE 

ÀNIM DE LUCRE, AIXÍ COM L'APLICACIÓ D'UNA MORATÒRIA SOBRE LES 

INSPECCIONS DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL,  

 

Exposició de motius 

Les actuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social de l'Estat realitzades en 

els últims mesos a les entitats esportives catalanes, adreçades no només a l'esport 

professional sinó també a l'esport de base i amateur, poden posar en risc la 

continuïtat d'aquestes entitats. 

Cal assenyalar, que el sistema esportiu català es sustenta en gran part en l'esport 

de base, infants i joves que realitzen activitats esportives en horari no lectiu. 

Aquestes activitats contribueixen a la seva formació personal i cívica, l'educació en 

valors, l'adquisició d'hàbits saludables, a la integració i a la cohesió social, pel que 

resulta important conservar-lo i impulsar-lo. 

El paper dels entrenadors i monitors dels equips no professionals és transcendental 

per a la supervivència de l'esport no professional, en la mesura que la seva 

dedicació és en gran part altruista i desinteressada. A canvi de la seva dedicació i 

compromís més enllà del que són estrictament les hores d'entrenament, reben dels 

clubs una compensació que els permet també cobrir les despeses que els ocasiona. 

En l'àmbit esportiu i, concretament, en l'esport amateur, la relació entre les entitats 

esportives i moltes de les persones que presten els seus serveis es una relació de 

voluntariat, atès que realitzen la seva tasca moguts més per la motivació, la passió 

i el compromís que per l'obtenció d'un benefici econòmic personal. Sense aquestes 

persones, moltes entitats serien inviables. 

El voluntariat en l’esport constitueix un aspecte important de la ciutadania activa i 

de la democràcia, en el que es reflexen valors com la solidaritat i la inclusió social i 

la no discriminació. Per tot això s’ha de reconèixer el elevat valor afegit del 

voluntariat en l’esport. 

De les actuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social estan derivant actes 

de liquidació i d'infraccions per uns imports que per a la majoria d'aquestes entitats 

esportives són del tot inassumibles, pel que poden veure obligades a desaparèixer, 

causant un dany de dimensions extraordinàries en el nostre sistema esportiu i, 

concretament, en l'esport de base i en els nostres joves. 

En aquest sentit cal assenyalar que les actuacions de la Inspecció de Treball i 

Seguretat Social no només han de tenir la funció punitiva, sinó que també han 

d'incorporar la funció informativa, i que ajudi a clarificar l'abast de la normativa. Si 

de l'anàlisi de les actuacions d'inspecció practicades a Catalunya s'arriba a la 



conclusió que la interpretació de la norma per part dels clubs i entitats esportives 

difereix de manera generalitzada respecte a la interpretació de la inspecció sobre la 

mateixa normativa, resulta prioritari aclarir la normativa i validar amb el sector, 

abans de passar a l'adopció de mesures sancionadores. 

Per això, La Unió de Federacions Esportives de Catalunya i les federacions 

adscrites, insta el Govern de l’Estat a analitzar els resultats de les inspeccions de 

Treball i Seguretat Social efectuades recentment a nombrosos clubs i entitats 

esportives, sense finalitat de lucre, principalment de Catalunya per tal de procedir 

a: 

-  Ampliar la moratòria en les actuacions inspectores als clubs i a les entitats 

esportives sense ànim de lucre, en l'àmbit de l'esport no professional, fins 

que s'hagi aclarit la normativa i establert un sistema especial de la Seguretat 

Social per a les mateixes, en l'àmbit del esport no professional. 

- Establir un sistema especial de la Seguretat Social, exempt de cotització, 

per als clubs i les entitats esportives sense ànim de lucre, que incorpori a 

aquelles persones que hi col·laborin i obtinguin una retribució que es pugui 

considerar marginal i no constitutiva de mitjà fonamental de vida, sempre 

que els ingressos no arribin al salari mínim interprofessional. 

- Instruir per mitjà d’una moció al Ple de la seu parlamentària corresponent 

la cristalització d’una interpretació àmplia del context legal vigent en virtut 

de la qual els treballs desenvolupats pel personal voluntari degudament 

registrats i protocolaritzats en el marc d’una entitat esportiva sense ànim de 

lucre de caràcter social afiliada a la Federació esportiva corresponent, que 

en cap cas impliqui la realització de tasques professionals i/o laborals i llur 

compensació assignada no superi en el còmput anual la quantia equivalent 

al Salari Mínim Interprofessional; siguin a tots els efectes exclosos del 

concepte legal de relació laboral i de rendiments del treball. 

- Reconèixer clarament la figura del voluntari, sense relació laboral, en el 

cas d'activitats esportives realitzades per clubs i entitats sense finalitat de 

lucre. 

- Atorgar caràcter informatiu i no sancionador a qualsevol acta oberta a 

entitats esportives sense ànim de lucre, en l'àmbit de l'esport no 

professional, quan hagi disconformitat entre les actuacions del club o entitat 

esportiva i la Inspecció del Treball i de la Seguretat Social, sempre que la 

tipologia d'aquestes disconformitats sigui coincident o habitual respecte a 

les detectades per la inspecció en altres clubs i entitats esportives, podent 

ser deguda a una insuficient claredat de la normativa aplicable. 


