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1. La problemàtica de la Seguretat Social 

2. Novetats fiscals i legislatives. 
 

 

 

 
CONTINGUT DE LA XERRADA 



ORIGEN DE LA QUESTIÓ 
 

• La consulta vinculant V0845-11. 

• Resposta d’Hisenda: 
–La remuneració dels membres de la Junta Directiva, 
són rendiments del treball. Retenció del 42%. 

– La remuneració d’àrbitres i tècnics també són 
rendiments del treball. 

– Exemptes de tributació les ajudes a esportistes d’alt 
nivell ajustades als programes de preparació del CSD i 
del COE. Límit de 60.000 €. Finançades pel CSD o COE. 

 



ORIGEN DE LA QÜESTIÓ 
 

– La resta d’ajudes a esportistes, relació laboral. 

– Els premis guanyats per participar en campionats, 
etc. són rendiments d’activitats econòmiques amb 
retenció del 21%. 

– Compensació despeses de desplaçament: exemptes 
fins a 0,19 €/km més pàrquings, peatges o l’import 
dels bitllets en cas de transport públic. 

– Despeses de manutenció i estància: exemptes fins a 
26,67 € o 53,34 €/dia. 

 

 



ORIGEN DE LA QÜESTIÓ 
 

– S’ha d’acreditar el dia i lloc del desplaçament, així 
com el motiu. 

– No es permet la compensació de despeses via 
lliurament de diners de lliure disposició. 

 

MALGRAT QUE EL TEMA VA COMENÇAR A HISENDA, 

AQUESTA NO HA ESTAT BELIGERANT 

 



LES INSPECCIONS 
• Problemàtica: inspeccions  a clubs i federacions. 
• Situacions problemàtiques: àrbitres, monitors,  
esportistes  pseudoprofesionals, compensacions de 
despeses a voluntaris. 
• El Grup de Treball a Catalunya 
• Acords: 

- Regularització voluntària sense sanció. 
- Sense inspecciones d’ofici. 
- El cas dels àrbitres 
- El cas dels monitors i tècnics. 

 
 



LES INSPECCIONS 

Punts conflictius: 
- L’aparició de més d’un pagador 

- Els pensionistes i aturats 

- Els funcionaris 

- Els menors 

 



ÚLTIMES DADES 

- Ampliació de la moratòria fins a l’octubre de 
2014. 

- Manifest de la UFEC i federacions esportives 
demanant una interpretació amplia del 
concepte de voluntari. 

- Estudi del govern de l’estat sobre 
l’enquadrament a la Seguretat Social dels 
col·lectius vinculats al món de l’esport. 

 



NOVETATS FISCALS I LEGISLATIVES 

- Nova llei de l’impost de societats. 

- Llei de transparència. 

- Llei i reglament de blanqueig de capitals i 
prevenció del terrorisme. 

 

 

 

 



NOVA LLEI DE L’IMPOST DE SOCIETATS 

- A partir de 2016 obligació de presentació de 
l’impost de societats. 

- La comptabilitat ha de separar ingressos i 
despeses exempts i no exempts. 

- Problemàtica ingressos exempts i no exempts. 

 

 

 



LLEI DE TRANSPARENCIA 

- Afecta a entitats que rebin més de 100.000 € 
de subvenció o més de 5.000 si superen el 
40% dels ingressos. 

- Obligació de publicar a la web l’informació. 

- Si no s’arriba a 50.000 € d’ingressos, es faran 
servir els mitjans electrònics de l’Administració 
de la que vinguin la major part d’ajudes. 

 

 



OBLIGACIONES IMPUESTAS POR LA LEY DE TRANSPARENCIA 

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 
 (art. 6) 

INFORMACIÓN ECONÓMICA, PRESUPUESTARIA Y ESTADÍSTICA 
 (art. 8) 

ESTRUCTURA 
ORGANIZATIVA 

FUNCIONES 
 

NORMATIVA  
APLICABLE 

CONTRATOS 
 

CONVENIOS 
 

SUBVENCIONES 
Y AYUDAS 
PÚBLICAS 

PRESUPUESTOS 
 

CUENTAS 
ANUALES E 

INFORMES DE 
AUDITORÍA 

 
RETRIBUCIONES 
ALTOS CARGOS 

 

Las que se 
especifican en los 
arts. 3 y 4 del R.D. 
1835/1991, de 20 
de diciembre, de 
Federaciones 
Deportivas 
Españolas y 
Registro de 
Asociaciones 
Deportivas. 

Ley 10/1990, de 15 de 
octubre, del Deporte. 

Real Decreto 
1835/1991, de 20 de 
diciembre, de 
Federaciones 
Deportivas Españolas. 

Resto normativa 
aplicable a cada 
entidad deportiva 
(Estatutos, 
Reglamentos, etc.). 

En el caso de las 
Federaciones 
Deportivas Españolas:  

Orden ECI/3567/2007, 
de 4 de diciembre, por 
la que se regulan los 
procesos electorales en 
las Federaciones 
Deportivas Españolas. 

Código de Buen 
Gobierno. 

Organigrama 
actualizado que 
identifique a los 
responsables de los 
diferentes órganos. 

Perfil y trayectoria 
profesional (C.V.) de 
los integrantes de sus 
órganos. 

Objeto y duración. 

Importe licitación y 
adjudicación. 

Procedimiento 
celebración. 

Instrumentos de 
publicitación. 

Número licitadores. 

Identidad del 
adjudicatario. 

Modificaciones del 
contrato. 

Desistimiento y 
renuncia. 

Porcentaje sobre 
total presupuesto 
de la entidad. 

RELACIÓN DE 
CONTRATOS 

RELACIÓN DE 
CONVENIOS 

Partes firmantes. 

Objeto y duración. 

Modificaciones. 

Partes obligadas.  

Obligaciones 
económicas 
convenidas. 

Subcontrataciones 
(adjudicatarios, 
procedimiento 
seguido e importe 
de la misma) 

Importe. 

Finalidad. 

Beneficiarios. 

Presupuesto aprobado 
en la Asamblea. 

Estado de ejecución 
trimestral. 

Copia cuentas 
anuales. 

Copia informes 
auditoría. 

Informes de 
auditoría y 
fiscalización de 
carácter 
complementario. 

Retribuciones  
anuales (en metálico 
y en especie) de los 
altos cargos y 
máximos 
responsables de la 
Entidad (Presidente, 
Secretario General, 
Gerente, Tesorero, 
Director Técnico y 
miembros de 
órganos que 
perciban 
retribuciones). 

Indemnizaciones 
percibidas con 
ocasión del 
abandono del cargo. 
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LLEI DE BLANQUEIG DE CAPITALS 

- Obligació d’identificar a les persones que 
aportin o rebin quantitats a títol gratuït a 
partir de 100 €, guardant la informació 10 
anys. 

- Obligació de comunicar les operacions 
dubtoses. 

- Implementar procediments per garantir la 
idoneïtat dels membres dels òrgans de govern 
i d’altres llocs de responsabilitat. 
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