
Moció en contra de la privatització de l’esport a Catalunya a través de la 
Proposició de Llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya  
 
El Parlament de Catalunya està treballant en la Proposició de Llei de l’Esport i 

l’Activitat Física de Catalunya que es va iniciar el mes de novembre del passat 2019. 
Aquesta proposició de llei neix a través de la Iniciativa Legislativa Popular presentada 
per la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC). La proposició pretén 
implantar un model de sistema esportiu articulat entorn d’una entitat privada de nova 
creació, la Unió d’Esports de Catalunya (UEC), amb un protagonisme absolut i amb 
una clara voluntat excloent, intervencionista i recaptatòria en vers l’esport, fet que 
provocarà una privatització i capitalització de l’esport a Catalunya. 
 
La plataforma civil “Esport Som Tots” ha presentat un manifest que posa en relleu 
diverses parts d’aquesta proposició legislativa que tindran com a resultat aquesta 
privatització. Alguns punts d’aquesta nova llei serien:  
 
- Cessió de competències a l’entitat privada Unió d’Esports de Catalunya, formada 

majoritàriament per les federacions esportives catalanes, les quals només 
representen un 25% de l’esport practicat a Catalunya. 

 
- Pèrdua de competències públiques en matèria d’esports: la Secretaria General de 

l’Esport i l’Activitat Física de la Generalitat de Catalunya perdrà les seves 
competències ja que quedarà supeditada a l’aprovació de la Unió d’Esports de 
Catalunya. 

 
- La ciutadania haurà de pagar més per fer esport: les persones practicants d’esport 

i d’activitats físiques hauran de tramitar i pagar una llicència esportiva general per 
a la realització d’activitats físiques i esportives organitzades, amb independència 
de la durada i de la tipologia de l’espai on es duguin a terme.  

 
- Es generarà un monopoli privat en la gestió de les llicències i assegurances 

obligatòries per a la pràctica esportiva: la UEC serà l’únic òrgan que podrà emetre 
llicències esportives. A més, l’esport escolar, universitari, de lleure, oficial, no 
oficial i mixt es considerarà federatiu i, per tant, requeriran d’una llicència.  

 
- Privatització del sistema públic de finançament: la UEC gestionarà el fons 

econòmic del foment de l’esport català. 
 
- Catalunya serà menys competitiva en l’organització d’esdeveniments esportius de 

massa: es crearà la “taxa esportiva”, que gravarà els actes com curses esportives, 
populars, solidàries, campionats i qualsevol esdeveniment esportiu. 

 

És cert que Catalunya necessita una actualització legislativa en l’àmbit esportiu, ja 
que la llei vigent data l’any 2000 i el panorama social i concretament esportiu ha 

canviat, però resulta evident que els punts abans esmentats només aconseguiran 
allunyar de la pràctica esportiva a les persones i posarà una barrera econòmica entre 
entitats públiques i privades i els usuaris de l’esport. 
 
Vistos els motius anteriorment esmenats es proposa l’adopció dels següents acords: 
 
ACORDS 

 
1. Manifestar el rebuig envers a la proposició de llei, fent especial èmfasi en els 

punts exposats que provocaran la privatització i capitalització de l’esport a 
Catalunya a través de la creació d’una entitat privada de gestió. 

 



2. Instar al Parlament de Catalunya a modificar la llei de l’esport i l’activitat física de 
Catalunya i no dur a aprovació la proposició actual. 

 
3. Que l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana s’adhereixi al manifest presentat 

per la plataforma “Esport Som Tots”, que aglutina gran part de la societat 
implicada en l’àmbit esportiu de Catalunya. 

 

Fer arribar aquest acord a la Presidència del Parlament de Catalunya i als grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya 


