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La legislació estatal aplicable en matèria laboral i esportiva podria posar en risc la supervivència
de clubs i entitats esportives, i la permanència en ells d'entrenadors, esportistes i professionals
que volen donar la seva experiència a la formació en l'esport i tot el col·lectiu que de manera
altruista i voluntària realitza una magnífica labor entorn de l'esport de base.
El Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social ha portat a terme campanyes que, sota la denominació
de «Regularització laboral de l'activitat desenvolupada en els clubs i entitats esportives sense
ànim de lucre», ha posat en perill la supervivència de gran part l'esport de base.
A l’Estat espanya existeixen un total de 62.363 clubs de base, inscrits, que no són professionals.
Aquests clubs poden cada dia obrir les seves portes i apropar l'esport a la ciutadania perquè
compten amb la col·laboració desinteressada de molts voluntaris i voluntàries, que de manera
altruista i amb grans dosis d'il·lusió i passió per l'esport fan possible que milers de nois i noies
puguin entrenar. Els recursos d'aquests clubs solen ser bastant modests i les retribucions del
personal que col·labora es redueixen, en la majoria dels casos, a cobrir les despeses necessàries
per realitzar l'activitat.
El que pot provocar l’aplicació d’aquesta normativa és que la gran relació de voluntariat esportiu
sense ànim de lucre que fins ara exercia una funció fonamental i insubstituïble en els clubs i
associacions esportives de tot l’Estat espanyol, igual que en la resta de països de la Unió
Europea, quedi rebaixada exclusivament a una relació laboral, la qual cosa, entre altres perjudicis,
comportarà incrementar les despeses derivades de la pràctica esportiva de base, limitant la
important funció social d'interès general que exerceixen els clubs de base -el que irremeiablement
conduirà a la desaparició de molts d'ells- o, en el millor dels casos, els abocarà a l'empobriment. I
l'efecte immediat de tot això serà que limitarà a una part important de la població exercir el seu
dret a l'esport en condicions d'igualtat.
Article únic. Modificació de la Disposició Addicional setzena de la llei 14/2013 de 27 de setembre,
de suport als emprenedors i la seva internacionalització.
La Disposició Addicional setzena de la llei 14/2013 de 27 de setembre, de suport als emprenedors
i la seva internacionalització, queda modificada en els següents termes:
a) En el termini de sis mesos des de l'entrada en vigor d'aquesta norma, el Consell Superior
d'Esports i les Comunitats Autònomes, amb participació de les Federacions Esportives Nacionals i
Autonòmiques, i el teixit associatiu del sector, acordaran un Pla de Suport Econòmic i de Millora
de l’Esport Base, en la prestació de tot tipus de serveis esportius que desenvolupen els clubs i
entitats esportives sense ànim de lucre.
b) Aquest Pla de Suport Econòmic i Millora de l’Esport Base, contindrà i proposarà les alternatives
necessàries, per regular convenientment i d'acord amb la legalitat vigent en l'àmbit laboral i les
peculiaritats de cada modalitat esportiva, les activitats remunerades que es realitzen en el si dels
clubs i entitats esportives; així com les mesures oportunes per assegurar el manteniment de la
consolidada xarxa de voluntariat en l'esport, que realitzen una labor altruista i la compensació
econòmica que reben per les despeses que els ocasiona l'activitat desenvolupada, de cap manera
se poden considerar com a salari. L'esmentat pla també haurà de contemplar la formació
específica adequada dels voluntaris per a poder desenvolupar les seves tasques.
c) Establert aquest pla, es desenvoluparà la normativa de seguretat social a l'efecte de que les
quantitats pagades en compensació per les despeses en què incorrin els voluntaris en els clubs
de base no tinguin la consideració de salari. A aquests efectes, la normativa de seguretat social
determinarà les quantitats màximes que puguin percebre els voluntaris i a els que es pugui
adjudicar una presumpció de ser pagaments no salarials, excepte prova en contrari. Dirigir a la
Inspecció de Treball i Seguretat Social les oportunes instruccions perquè en les seves actuacions
apliquin aquests criteris.
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d) El Govern impulsarà un règim especial i els canvis normatius en matèria fiscal -impost de
societats i IVA- necessaris per trobar l'equilibri entre el compliment de les obligacions fiscals de les
entitats esportives de base i les característiques d'entitats gestionades en molts casos amb pocs
recursos i treball voluntari.

Disposició Transitòria única. Règim transitori
Fins al moment en què s'aprovin les mesures contemplades en la present llei queda en suspens el
pla d'inspeccions massives a l'esport basi que portin causa de la normativa modificada mitjançant
l'article 1 d'aquesta Llei.

Disposició derogatòria única
Queden derogades les disposicions d'igual o inferior rang que s'oposin a l'establert en la present
Llei.

Disposició Final. Entrada en vigor
Aquesta Llei entrarà en vigor amb la primera Llei de Pressupostos Generals de l’Estat que sigui
aprovada després de la publicació al BOE de la modificació de la llei 14/2013 de 27 de setembre,
de suport als emprenedors i la seva internacionalització.
Antecedents :
Constitució espanyola de 1978.
Estatut d'Autonomia dels Illes Balears.
Llei 10/1990, de 15 d'octubre, de l’esport.
Llei 14/2013 de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització.
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