
 

 

 

 

Departament d’atenció a les entitats esportives del Baix Llobregat  

 

D’ençà dels últims 40 anys les administracions públiques i les entitats esportives, han teixit un 

sistema esportiu, d’àmbit principalment d’àmbit local, que ha dotat als nens, a les nenes, als joves 

i a altres sectors de la societat, d’instal·lacions i de programes d’iniciació, de perfeccionament 

esportiu i de lleure.    

Clubs de futbol, de bàsquet, d’atletisme, de voleibol, de patinatge, de natació i de tants altres 

esports han ocupat les instal·lacions esportives dels municipis per fomentar l’activitat física, 

l’esport i altres activitats esdevenint veritables impulsors d’hàbits saludables i de bons valors per al 

creixement de l’individu i de les societats modernes. 

Conscients d’aquesta realitat i de la importància de llur tasca, els diversos governs nacionals i 

estatals amb capacitat legislativa, han fet possible que les entitats esportives sense ànim de lucre 

poguessin gaudir d’un nivell d’exempció fiscal avantatjós, juntament amb altres arranjaments 

normatius, que altres organitzacions com, per exemple, les societats mercantils o fins i tot els 

ajuntaments, no n’han gaudit.  

Tot i que aquest esperit de suport a les entitats esportives sense ànim de lucre i de recolzament a 

les seves iniciatives segueix viu i esdevé un pilar important de la nostra societat, la realitat és que 

no és percebut per tothom igual, sobretot pels directius i membres de les juntes directives que, de 

forma voluntària i totalment altruista, dirigeixen els clubs esportius amb pocs recursos i, en 

ocasions, també, amb pocs coneixements.  

L’avançament constant de la societat cap a cotes més altes de desenvolupament, de benestar i de 

complexitat social impulsen iniciatives legislatives concretes que, totes juntes, dificulten la gestió 

del dia a dia a les organitzacions i als directius que les gestionen.  

Avui en dia, la gestió de les entitats esportives sense ànim de lucre requereix d’una estructura 

voluntària i col·legiada que assumeixi la direcció i la presa de decisions del dia a dia, però també, 

d’una estructura de voluntaris i, cada cop més, de professionals que executin les línies directrius 

establertes pels òrgans de poder superiors, d’una manera eficient, eficaç, econòmica i sota els 

paràmetres del compliment normatiu vigent.  

L’increment de la pressió normativa per garantir la professionalitat dels tècnics esportius, la 

protecció de les dades de la nostra massa social, l’estatus, drets i deures dels professionals i dels 

voluntaris o altres aspectes lligats al compliment de les obligacions fiscals i comptables, està 

contribuint a l’increment de la qualitat del servei però, també, al cost del mateix.  

La pressió sobre les famílies que consideren que l’activitat física i l’esport esdevé una activitat 

formativa imprescindible per al desenvolupament físic, psicològic, moral i social dels seus fills i 

filles és considerable i es tradueix en un increment del preu i de les quotes d’accés a la pràctica 

esportives dels seus fills i filles.  



 

 

 

Sense cap tipus de dubte un dels agents que millor pot garantir un increment progressiu i raonable 

del cost que les famílies han d’invertir en el desenvolupament esportiu d’infants, joves i adults és 

l’entitat esportiva, ja que el seu caràcter social i sense ànim de lucre li permet assolir uns nivells 

d’exempció fiscal i altres privilegis, com el fet de poder desenvolupar programes amb voluntaris, 

accedir a subvencions, o a tractes especials amb l’administració per a l’ús de les instal·lacions 

esportives de titularitat municipal, que altres agents no tenen.  

Conscients de la dificultat operativa i del repte estratègic que suposa l’increment de la pressió 

normativa, la professionalitat que requereix el servei i l’increment de l’exigència que l’usurari, des 

del Consell Esportiu del Baix Llobregat hem cregut convenient endegar un programa de suport a 

les entitats i clubs esportius sense ànim de lucre, amb l’objectiu de formar-les i d’informar-les i, 

també, de recolzar als ajuntaments i a les àrees d’esports municipals que, des de fa ja alguns anys, 

estan desenvolupant programes de suport a les entitats del seu territori.  

El servei, que s’anomenarà: “Departament d’atenció a les entitats esportives del Baix Llobregat” 

tindrà la seva seu a les oficines del Consell Esportiu del Baix Llobregat, Parc de Torreblanca 

Carretera N-340 de Sant Feliu de Llobregat i comptarà amb la col·laboració de diversos 

professionals especialistes en l’àmbit jurídic, econòmic, financer, comptable, fiscal i laboral que 

assessoraran de manera gratuïta a totes aquelles entitats, associacions o clubs esportius que 

desenvolupin programes esportius sense ànim de lucre, en col·laboració amb els seus municipis i 

que tinguin seu a qualsevol municipi de la Comarca.  

El servei comptarà amb el correu electrònic daee@cebllob.cat per adreçar qualsevol tipus de 

consulta o per demanar cita amb algun tècnic, també amb el telèfon 936 85 20 39 (telèfon 

provisional) i amb el següent horari d’atenció presencial i gratuïta: dilluns i dimecres de 15.30 a 

19.30 i dimarts i dijous de 9.00 a 13.00h (aquest horari pot variar en funció de la demanda). 

A més del servei d’assessorament gratuït el Departament d’atenció a les entitats esportives del 

Baix Llobregat (DAEE) acompanyarà el procés d’actualització i de regularització laboral, 

comptable, fiscal i d’altres aspectes normatius a totes aquelles entitats que ho sol·licitin i, en breu, 

establirà un programa de formacions i de diversos actes que ajudin a les entitats a informar-se 

d’aspectes importants de la seva gestió i a relacionar-se amb altres entitats i/o agents.  

El servei d’assessorament gratuït s’iniciarà a partir del dilluns 16 de setembre de 2019, però a 

partir del 2 de setembre el correu electrònic romandrà operatiu per a totes aquelles entitats o 

persones que vulguin fer-lo servir per demanar informació, per donar-se a conèixer o, simplement, 

per demanar hora. Tindran prioritat en l’ús d’aquest servei aquelles entitats esportives que 

participen en els diferents programes promoguts i coordinats pel Consell Esportiu (Jocs Esportius 

Escolars, Pla Català de l’Esport, etc.)   

Esperem que aquest projecte que iniciem amb il·lusió des del Consell Esportiu del Baix Llobregat 

compleixi la funció per la qual s’ha concebut i ajudi a normalitzar la gestió del dia a dia de les 

nostres entitats i dels programes de suport que des dels ajuntaments es fan cada any per recolzar 

l’activitat i els programes esportius de la Comarca.  
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