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CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

De conformitat amb el que disposen els nostres Estatuts, i per acord del Consell Directiu, per la present es 
convoca a tots els presidents de les Federacions Esportives de Catalunya el dia 4 del proper mes de MAIG a 
la SALA d’ACTES dels instal•lacions de la EUNCET (Carretera de Terrassa a Talamanca km. 3, s/n, de Terrassa) 
a:

Les 15,30 h., en primera convocatòria, i a les 16,00 h., en segona, per tal de tractar els punts següents:

1r.- Lectura de les actes de l’Assemblea Ordinària i Extraordinària de la sessió anterior del dia 21 d’abril 
de 2017 i 6 de novembre del 2017.

2n.- Informe del president.

3r.- Aprovació, si escau, de la Memòria de les activitats de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya 
de l’exercici anterior.

4t.- Aprovació, si escau, de la liquidació de l’exercici econòmic vençut amb el tancament del balanç 
i compte de resultats, i aprovació del pressupost per a l’exercici econòmic següent. En aquest apartat, 
les demandes d’aclariment hauran de ser presentades per escrit amb vuit dies d’antelació a la data de 
l’assemblea.

5è.- Aprovació, si escau, del pla general d’actuació anual, d’acords de funcionament intern, dels programes 
d’activitats i els objectius corresponents a l’any 2018.

6è.-	 Resolució	de	les	propostes	que	almenys	el	10%	de	les	entitats	afiliades	hagin	presentat	en	el	registre	
de la UFEC per escrit en els deu dies naturals posteriors a la convocatòria  de l’Assemblea.

7è.- Elecció entre els i les membres de l’assemblea presents, de dues persones interventores per aprovar, 
per delegació, l’acta juntament amb el president i el secretari (article 66 del Decret 58/2010).

8è.- Torn obert de paraules.

  Gerard Esteva I Viladecans
Barcelona, 19 de març de 2018 President

Article 9è Estatuts, UFEC: “Els presidents i les presidentes de federacions membres de la UFEC, podran 
delegar els seus drets, inclòs el vot a l’Assemblea, per acord de la seva junta i comunicat de forma escrita, en 
una vicepresidenta o vicepresident de la federació respectiva”. De produir-se aquesta situació caldrà que el 
vicepresident assistent a l’assemblea presenti la credencial signada pel seu president.
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CONSELL DIRECTIU

President Sr. Gerard Esteva I Viladecans

Vicepresident Sr. Ramon Basiana I Vers

Vicepresident Sr. Enric Bertrán I Campañá

Vicepresident Sr. Carles Muñoz I Vázquez

Secretària Sra. Maribel Zamora I Gómez

Tresorer Sr. Xavier March I Mateu

Vocals Sr. Andreu Subies I Forcada

 Sr. Joan Fa I Busquets

 Sr. Josep Damià Bochaca I Tohà

 Sr. Òscar Cruz I Dalmau

 Sr. Joan Ollé I Bartolomé

 Sra. Francina Guardiola I Flix

 Sr. Pere Hernández I Ripoll

 Sr. Ramon Nogué Audinis

 Sr. Jordi Tamayo De Winne

Secretari General Sr. Josep M. Lluch I Pous
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NOUS PRESIDENTS

FEDERACIÓ CATALANA DE CICLISME
President actual: Sr. Joaquim Vilaplana
President: Sr. Josep Damià Bochaca i Tohà

FEDERACIÓ CATALANA PER A DISMINUÏTS PSÍQUICS (ACELL)
President actual: Sra. Marina Gómez Hernández
President: Sr. Francesc Martínez de Foix

FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS
President actual: Sr. Pepo Viñas Racionero
President: Sr. Antoni Ayza i Casamitjana

FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF
President actual: Sr. Ramon Nogué Audinis
President: Sr. Albert Duran i Biosca

FEDERACIÓ CATALANA D’HOQUEI
President actual: Sr. Xavier Adell Salvatella
President: Sr. Narcís Carrió i Barreras

FEDERACIÓ CATALANA DE KORFBAL
President actual: Sra. Kira Menén Balagueró
President: Sr. Francesc Serra i Carrera

FEDERACIÓ CATALANA DE LLUITA
President actual: Sr. Juan Carlos Ramos Sánchez
President: Sr. Josep Sanchís i Cussó

FEDERACIÓ CATALANA DE PITCH AND PUTT
President actual: Sr. Jordi Torrent i Marès
President: Sr. Victor Moscatel i Mendelsohn

FEDERACIÓ CATALANA DE TENNIS
President actual: Sr. Jordi Tamayo de Winne
President: Sr. Joan Navarro i Francisco

FEDERACIÓ CATALANA DE TIR AMB ARC
President actual: Sr. Antoni Mesas i Escribano
President: Sr. Francesc Altarriba i García
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RELACIÓ DE FEDERACIONS ESPORTIVES CATALANES

FEDERACIÓ AÈRIA CATALANA
President: Sr. Hèctor Rodríguez i Pascual

FEDERACIÓ CATALANA D’ACTIVITATS SUBAQUÀTIQUES
President: Sr. Salvador Punsola i Massa

FEDERACIÓ CATALANA D’AGILITY
Presidenta: Sra. Lucía López i Pérez

FEDERACIÓ CATALANA D’ATLETISME
President: Sr. Joan Villuendas i Bornau

FEDERACIÓ CATALANA D’AUTOMOBILISME
President: Sr. Joan Ollé i Bartolomé

FEDERACIÓ CATALANA DE BÀDMINTON
President Sr. Rafael Lucas i Ruíz

FEDERACIÓ CATALANA DE BALL ESPORTIU
President Sr. Sebastià Sendrós i Tolsau

FEDERACIÓ CATALANA DE BASQUETBOL
President: Sr. Joan Fa i Busquets

FEDERACIÓ CATALANA DE BEISBOL I SOFTBOL
President: Sr. Jordi Vallès i Mestres

FEDERACIÓ CATALANA DE BILLAR
President: Sr. Josep Ramon Molina i Maspoch

FEDERACIÓ CATALANA DE BITLLES
President: Sr. Joan Ricart i Aguilà

FEDERACIÓ CATALANA DE BOXA AMATEUR
President: Sr. Joan Antoni Fuertes i Feliu

FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA
President: Sr. Sergio Sánchez i Mateu

FC D’ESPORTS PER A CECS I DEFICIENTS VISUALS
President: Sr. Manel Eiximeno i Moreso
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FEDERACIÓ CATALANA DE CICLISME
President: Sr. Joaquim Vilaplana

FEDERACIÓ CATALANA DE COLOMS ESPORTIUS
President: Sr. Juan Lozano i Camacho

FEDERACIÓ CATALANA DE COLOMS MISSATGERS
President: Sr. Josep M Corona i Fayós

FEDERACIÓ DE CURSES D’ORIENTACIÓ DE CATALUNYA
President: Sr. Josep Maria Dedéu i Rosell

FEDERACIÓ CATALANA DE DARDS
President: Sr. Josep Maria Salvadó i Val

FC D’ESPORTS PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT FÍSICA
President: Sr. Josep Giménez i Maluenda

FEDERACIÓ CATALANA PER A DISMINUÏTS PSÍQUICS (ACELL) 
Presidenta: Sra. Marina Gómez Hernández

FEDERACIÓ D’ENTITATS EXCURSIONISTES DE CATALUNYA
President: Sr. Jordi Merino i Urbano

FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS
President: Sr. Pepo Viñas Racionero

FEDERACIÓ CATALANA D’ESGRIMA
President: Sr. Miquel Ojeda i Ciurana

FEDERACIÓ CATALANA D’ESPELEOLOGIA
President: Sr. Lluís Domingo i Milà

FEDERACIÓ CATALANA D’ESPORTS D’HIVERN
President: Sr. Òscar Cruz i Dalmau

FEDERACIÓ CATALANA D’ESQUAIX I RAQUETBOL
President: Sr. Joan Casahuga i Closa

FEDERACIÓ CATALANA D’ESQUÍ NÀUTIC i WAKEBOARD
President: Sr. Manel Pintó i Badrenas 

FEDERACIÓ CATALANA DE FÍSIC - CULTURISME
President: Sr. Enric Torrent i Méndez

FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL
President: Sr. Andreu Subies i Forcada
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FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL AMERICÀ
President: Sr. Juan José Ayuso i Romero

FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL SALA
President: Sr. Daniel Vives i Viola

FEDERACIÓ CATALANA DE GIMNÀSTICA
President: Sr. Xavier March i Mateu

FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF
President: Sr. Ramon Nogué Audinis

FEDERACIÓ CATALANA D’HALTEROFÍLIA
President: Sr. Francisco García i Rodríguez

FEDERACIÓ CATALANA D’HANDBOL
President: Sr. Jaume Fort i Mauri

FEDERACIÓ CATALANA D’HÍPICA
President: Sr. Emili J. Zegrí i Boada

FEDERACIÓ CATALANA D’HOQUEI
President: Sr. Xavier Adell i Salvatella

FEDERACIÓ CATALANA DE JUDO
President: Sr. Fermín Parra i Berguices

FEDERACIÓ CATALANA DE KARATE - PROCÉS ELECTORIAL
President: Sr. Josep Bosch i Espinalt

FEDERACIÓ CATALANA DE KICK BOXING i MUAYI THAI
President: Sr. Juan José Albuixec i Ferrándiz

FEDERACIÓ CATALANA DE KORFBAL
Presidenta: Sra. Kira Menén i Balagueró 

FEDERACIÓ CATALANA DE LLUITA
President: Sr. Juan Carlos Ramos Sánchez

FEDERACIÓ CATALANA DE MOTOCICLISME
President: Sr. Josep Maria Mañé i Navarro

FEDERACIÓ CATALANA DE MOTONÀUTICA
President: Sr. Miquel Mallafré i Torra

FEDERACIÓ CATALANA DE NATACIÓ
President: Sr. Enric Bertrán i Campañá
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FEDERACIÓ CATALANA DE PÀDEL
President: Sr. Pere Hernández i Ripoll

FEC DELS PARALÍTICS CEREBRALS
President: Sr. Carles Muñoz i Vázquez

FEDERACIÓ CATALANA DE PATINATGE
President: Sr. Ramon Basiana i Vers

FEDERACIÓ CATALANA DE PENTATLÓ MODERN
President: Sr. Jesús Sanz i Mur

FEDERACIÓ CATALANA DE PESCA ESPORTIVA
President: Sr. Albert Vidal i Arconada

FEDERACIÓ CATALANA DE PETANCA
President: Sr. Josep Orlando Díaz i González

FEDERACIÓ CATALANA DE PILOTA
President: Sr. Agustí Brugués i Puig

FEDERACIÓ CATALANA DE PIRAGÜISME
President: Sr. Joan Ignasi Rosell i Urrutia

FEDERACIÓ CATALANA DE PITCH & PUTT
President: Sr. Jordi Torrent i Marès

FEDERACIÓ CATALANA DE POLO
President: Sr. Francesc-Josep d’Abadal i de Lacambra

 
FEDERACIÓ CATALANA DE REM

President: Sr. Ivan València i Arévalo

FEDERACIÓ CATALANA DE RUGBI
President: Sr. Ignasi Planas i Rivas

FEDERACIÓ CATALANA DE SALVAMENT I SOCORRISME
President: Sr. Frederic Cercós i Corona

FEDERACIÓ D’ESPORTS PER A SORDS DE CATALUNYA
President: Sr. Benet Muñoz i Fernández

FEDERACIÓ CATALANA DE TAEKWONDO
President: Sr. Antoni Toledo i Munuera
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FEDERACIÓ CATALANA DE TENNIS
President: Sr. Jordi Tamayo de Winne

FEDERACIÓ CATALANA DE TENNIS DE TAULA
President: Sr. Joan Arnau i Canalias

FEDERACIÓ CATALANA DE TIR AMB ARC
President: Sr. Antoni Mesas i Escribano

FEDERACIÓ CATALANA DE TIR OLÍMPIC
President: Sr. Joan Rodríguez i Milán

FEDERACIÓ CATALANA DE TRIATLÓ
Presidenta: Sra. Francina Guardiola i Flix

FEDERACIÓ CATALANA DE TWIRLING
President: Sr. Rubèn Pueyo i Rodríguez

FEDERACIÓ CATALANA DE VELA
President: Sr. Xavier Torres i Isach

FEDERACIÓ CATALANA DE VOLEIBOL
Presidenta: Sra. Maribel Zamora i Gómez
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REPRESENTACIÓ DE LA UFEC A 
DIFERENTS ESTAMENTS
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REPRESENTACIÓ DE LA UNIÓ A DIFERENTS ESTAMENTS

Programa Arc

Comissió D’avaluació:
Sr. Gerard Esteva I Viladecans
President De La Unió De Federacions Esportives De Catalunya

Comissió Tècnica De Seguiment:
Sr. Jordi Sans I Juan
Director De La Unió De Federacions Esportives De Catalunya

Diplocat

Sr. Gerard Esteva I Viladecans
President De La Unió De Federacions Esportives De Catalunya

Comissió De Beques D’alt Rendiment

Comissió D’avaluació:
Sr. Gerard Esteva I Viladecans
President De La Unió De Federacions Esportives De Catalunya

Comissió Tècnica De Seguiment:
Sr. Jordi Sans I Juan
Director De La Unió De Federacions Esportives De Catalunya

Comissió Contra La Violència En Espectacles Esportius A Catalunya

Sr. Enric Bertrán I Campañá
Vicepresident De La Unió De Federacions Esportives De Catalunya

Comitè Organitzador Del Fòrum Olímpic De L’esport

Sr. Jordi Sans I Juan
Director De La Unió De Federacions Esportives De Catalunya

Plà Estrategic De L’esport Escolar De La Generalitat De Catalunya

Sra. Maribel Zamora (Secretària De La Ufec)
Sr. Joan Villuendas (Vocal De La Ufec)
Sr. Jordi Sans I Juan (Director De La Ufec)
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Pla Estratègic De L’esport Universitari De La Generalitat

Sr. Gerard Esteva I Viladecans
President De La Unió De Federacions Esportives De Catalunya

Consell Municipal De L’esport De Barcelona

Sr. Gerard Esteva I Viladecans
President De La Unió De Federacions Esportives De Catalunya

Comissió Antidopatge Per La Salut De L’esportista

Sr. Jordi Sans I Juan
Director De La Unió De Federacions Esportives De Catalunya
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ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
21 D’ABRIL DE 2017
I
ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA 
6 DE NOVEMBRE DE 2017
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ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA DEL 21 D’ABRIL 2017
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MEMÒRIA DE L’ANY
2017
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MEMÒRIA DE L’ANY 2017

· 20a FESTA DE L’ESPORT

· MEDALLA DE CAMPIONS DE CATALUNYA 2016

· LLIURAMENT D’INSÍGNIES ALS EXPRESIDENTS DE FEDERACIONS CATALANES

· CAMPANYA AIXÍ JUGO

· ESTAT DE LES INSTAL•LACIONS

· UFEC GESTIÓ I SERVEIS SL

· COMISSIÓ D’INVERSIONS

· DIRECCIÓ

· SERVEI D’ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC

· SERVEI D’ASSESSORAMENT I SUPORT COMPTABLE

· SERVEI D’ASSESSORAMENT FISCAL

· SERVEI D’ASSESSORAMENT LABORAL

· SERVEI D’ASSESSORAMENT JURÍDIC

· SERVEI DE MÀRQUETING

· OFICINA D’ATENCIÓ ALS CLUBS

· ÀREA D’ACCIÓ SOCIAL

· EUNCET
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21A FESTA DE L’ESPORT CATALÀ

La Festa de l’Esport Català 2017 assolia la seva vint-i-unena edició el dia 23 de gener de 2018 

en el CaixaForum Barcelona, per primer any es va fer en aquest fantàstic auditori amb un 

sentit homenatge a la figura de Pompeu Fabra en el 150è aniversari del seu naixement i 

com a fundador de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya. Un any més, la festa va 

esdevenir un èxit de públic i de seguiment de mitjans, amb més de 350 persones assistents, 

representants del món esportiu, polític, cultural i social, que no es van voler perdre la gala 

anual de l’esport català, així com més de 30 mitjans de comunicació acreditats. 

Els guanyadors i guanyadores en  les diferents categories van ser els següents:
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 Premi al Millor Esportista Català

o MARC MÁRQUEZ (MOTOCICLISME)

 Premi a la Millor Esportista Catalana

o ONA CARBONELL (NATACIÓ)

 Premi a l’Esportista masculí amb més projecció

o ALEIX GÓMEZ (HANDBOL)

 Premi a l’Esportista femenina amb més projecció

o MARÍA VICENTE (ATLETISME)

 Premi a l’Equip que ha donat més èxits a l’Esport Català

o CLUB PATÍ VOLTREGÀ (HOQUEI PATINS FEMENÍ)

 Premi al Millor Entrenador o Entrenadora de l’any

o GERARD LÓPEZ (FUTBOL)

 Premi Llegendari

o JORDI VILLACAMPA (BASQUETBOL)

 Premi a l’Esperit Esportiu 

o ÒSCAR CADIACH (ALPINISME)

 Premi a la Millor Gestió Federativa

o FEDERACIÓ CATALANA D’ESPORTS DE PERSONES AMB DISCAPACITAT FÍSICA

 Premi Centenari

o JUNIOR FUTBOL CLUB

o CLUB TENNIS GIRONA 

o AGRUPACIÓ CICLISTA MONTJUÏC

o CLUB FUTBOL CALELLA

o FUTBOL CLUB BORGES

o CLUB TENNIS SANT GERVASI

o CLUB FUTBOL SANT JUST

o CLUB FUTBOL TORELLÓ
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MEDALLA DE CAMPIONS DE CATALUNYA 2017

El 2015 la Unió de Federacions Esportives de Catalunya i l’Escola Massana, Centre Municipal d’Art i 

Disseny, van signar un conveni de col•laboració per a la realització d’un concurs per al disseny de la 

Medalla de Campions de la UFEC. 

En total es van presentar 45 projectes dels alumnes del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Escultura de 

l’Escola Massana.

El tercer finalista va ser el projecte sense títol de Júlia Mata i Riera; 

i les segones posicions van ser per a ‘Lligams’, de Joan Molins Tura, 

i ‘la Guia’, de Montserrat Ayala Almada. El guanyador del disseny 

de la Medalla de Campions 2017 va ser el projecte ‘Victòria’, de 

Xim Izquierdo Rabassa. El disseny d’aquesta medalla representa 

l’assoliment de la victòria amb la imatge d’una línia que arriba més 

amunt que la resta, un conjunt de línies que intenten assolir el cim 

però només una aconsegueix la meta, la victòria.

Durant l’any 2017 la UFEC ha subvencionat a les federacions amb la Medalla de Campions, dirigida als 

campions de Catalunya absoluts. Han estat subvencionades i entregades a les federacions esportives, 

un total de 1.519 medalles.

LLIURAMENT D’INSÍGNIES ALS EXPRESIDENTS DE FEDERACIONS CATALANES

Abans de començar l’Assemblea, es va aprofitar l’acte per donar un merescut reconeixement a diferents 

presidents que van deixar el càrrec. D’una banda, a:

• Sr. Àngel Ibáñez Pané (aèria)

• Sr. Antonio Colorado Rodríguez (bàdminton)

• Sr. Francisco Piera Orozco (caça)

• Sr. Francisco Julian Masa Buendía (coloms esportius)
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• Sr. Antoni Moltó Arissa (tir olímpic)

• Sr. Josep Abad Pous (motociclisme)

expresidents de les Federacions catalanes pels anys dedicats a la millora de les seves respectives 

disciplines, en particular, i de l’esport català, en general; així mateix, es va presentar als nous presidents 

de federacions esportives, que assistien per primera vegada a l’Assemblea de l’entitat:

• Sr. Héctor Rodríguez (aèria)

• Sr. Rafael Lucas (bàdminton)

• Sr. Sergio Sánchez (caça)

• Sr. Juan Lozano (coloms esportius)

• Sr. Joan Rodríguez (tir olímpic). 

• Sr. Josep Maria Mañé (motociclisme)

• Sr. Lluís Domingo (espeleologia)

• Sr. Jaume Fort (handbol)

CAMPANYA AIXÍ JUGO

La UFEC ha seguit durant el 2017 potenciant la campanya “Així Jugo”. El 2017 es va fer una campanya que 

volia, mitjançant l’ús de les arts escèniques, conscienciar, prevenir i eradicar els mals comportaments  

en les activitats esportives.

Partíem de la concepció de l’esport com a eina educativa, basant-nos  en els objectius i valors que 

promou l’esport en si: 

-valors personals: educació, autosuperació, confiança...

-valors socials: treball en equip, respecte, cooperació... 

Els personatges:

• El pare/mare pseudoentrenador que sempre diu als nanos què cal fer

• El senyor/a que insulta tota l’estona l’àrbitre

• El senyor/a que es passa tot el partit criticant els nens/nenes que juguen

• El senyor/a que sempre defensa només el seu fill i que seria capaç de pegar aquell qui el critiqui
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• El nen/a que juga el partit

Hi van participar les federacions de futbol sala, natació (waterpolo), voleibol i hoquei herba.

ESTAT DE LES INSTAL·LACIONS
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L’any 2017, s’ha continuat amb la línia ascendent i de millora de resultats, a nivell global, s’ha augmentat 

un 3’91% les facturacions, degut en primer lloc a que s’ha augmentat un 4’74% els ingressos, amb un 

resultat final del 54’88% millor, respecte de l’any anterior, millorant-se els objectius que a nivell d’Unió 

de Federacions s’havien plantejat per a les gestió de les instal•lacions..

Tot seguit fem una breu descripció instal•lació per instal·lació.

Centre Municipal d’Esports Estació del Nord

Com sempre comentem, aquesta és una instal•lació totalment consolidada. Durant l’any 2017, tot i la 

gran dificultat que hi ha amb aconseguir que segueixi sent equilibrada, degut a la forta competència 

que s’ha establert a l’entorn de la nostra instal•lació, hem aconseguit tancar amb resultat positiu.

Complex esportiu municipal Fondo de les Creus - Arenys de Mar

Com ja venim comentant altres anys, aquesta instal•lació té una gestió totalment consolidada, tot i 

que els darrers anys havia sofert una continuada davallada d’abonats, degut a l’obertura de diferents 

instal•lacions del mateix perfil, aquest any, s’ha aconseguit frenar-la, inclús hem tingut un petit augment 

0’88%. És una instal•lació deficitària, que tot i els esforços que s’han dut a terme a nivell de contenir les 

despeses, no hi ha més marge. Aquesta és una instal•lació en la qual es podria pal•liar el seu dèficit, amb 

un augment de quotes, i situar-les més properes a les del seu perfil. Però tot i les múltiples reunions amb 

l’Ajuntament, aquest no ha donat l’acord pertinent. Segons l’acord que es va arribar amb l’Ajuntament, 

a curt termini es farà un nou concurs per actualitzar les condicions de la concessió.

Piscines Municipals Joan Serra - Sabadell

Aquest 2017, la la instal•lació ha tingut un augment de la facturació d’abonats en un 5’69%, que s’ha 

traduït en un augment dels ingressos del 5’14% tancant amb un resultat de 89.392’36€, fet que sembla 

que ha aconseguit contenir la competència dels low cost situats a l’entorn de la nostra instal•lació.
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Piscina Municipal - Salt

Un any més, aquesta instal•lació ha seguit la tònica de recuperació de l’any anterior; hi ha hagut un 

augment del 2’99% a nivell de facturacions d’abonats, inferior a lany anterior, però prou significatiu, que 

els ingressos augmentessin el 2’81%.

Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes – Sant Celoni

L’any 2017 la instal•lació ha continuat amb l’augment d’abonats, sent la facturació d’abonats d’un 5’74% 

superior a l’any anterior, això ens ha dut a augmentar un 8’45% d’ingressos respecte a l’any anterior. 

Tot plegat ens ha dut a tenir un resultat molt positiu, tancant l’any amb 173.827’44€ de resultat positiu.

UTE UFEC – FCBS Camp de Beisbol Carlos Perez de Rozas

Aquest ha estat el quart any que s’ha gestionat, conjuntament amb la Federació Catalana de Beisbol i 

Softbol, el Camp Municipal de Beisbol Carlos Pérez de Rozas, finalitzant aquest primer any sencer de 

gestió amb l’acompliment del pressupost previst. És una instal•lació subvencionada per l’Ajuntament de 

Barcelona, degut a la singularitat i especificat d’aquesta.

UFEC GESTIÓ I SERVEIS SL

Complex Esportiu Municipal d’Alella

Aquesta, ja és una instal•lació totalment consolidada. Un any més s’ha tornat a tancar amb un resultat 

de  65.714’08€ positius. Degut a que ha seguit augmentant la facturacions d’abonats que aquest any ha 

estat d’un 5’33% respecte de l’anterior. Aquest indicador, juntament amb l’augment de cursetistes, ha 

portat a un augment en els ingressos del 4’35%.
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COMISSIÓ D’INVERSIONS

Tal com va acordar l’Assemblea General de l’any 2000 i que es va ratificar en les següents, la Comissió es 

va constituir per estudiar les possibles inversions en instal•lacions esportives o en activitats econòmiques 

que la Unió cregués oportunes. Aquest any, al no haver-hi cap projecte nou, la comissió solament s’ha 

reunit per fer un seguiment de la gestió.

DIRECCIÓ

ÀREA ESPORTIVA

Durant l’any 2017 s’han realitzat reunions amb directors tècnics de federacions per parlar dels projectes 

de les federacions i tramitar subvencions.

S’han gestionat les subvencions pel que fa a vestimenta, medalla de campions, UFECtv, etc.

Vestimenta de les Seleccions Catalanes

Al marge de les peticions de les federacions, la Unió de Federacions vetlla per l’equipació de les nostres 

seleccions en els partits en els quals participen. D’aquesta manera, s’ha concedit, amb caràcter de 

subvenció a la federació, peces de roba oficial de la Selecció. Des de la direcció es coordina la comanda 

de les federacions i el seguiment fins al seu definitiu servei, així com la seva posterior liquidació.

Difusió de la imatge corporativa 

En totes aquelles activitats en les quals es veu implicada la UFEC, tant pel que fa a suport institucional 

com econòmic, es vetlla per la presència institucional de la Unió de Federacions a través de la seva 

imatge corporativa. 

- pancartes en els esdeveniments pertinents

- logotip de la UFEC en programes, cartells, díptics, etc.

En la mateixa línia, igual que en anys anteriors, s’ha elaborat una agenda en la qual, al costat del 
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tradicional organigrama de la UFEC, se sintetitzen les dades de les institucions catalanes, estatals i 

internacionals més rellevants en l’àmbit esportiu.

1.- TASQUES PROTOCOL•LÀRIES I REPRESENTATIVES

ESCRITS FORMALS

A més dels escrits inherents a la gestió interna, s’atenen les relacions institucionals de la UFEC. D’aquesta 

forma, s’elaboren tot un seguit d’escrits, cartes o comunicats que es deriven del propi àmbit d’actuació:

- escrits de felicitació o d’encoratjament, si s’escau (èxits esportius, iniciatives, nou càrrec, etc.)

- escrits i/o telegrames de condol 

- escrits de suport a projectes 

- escrits referents a Comitès d’Honor

- escrits de salutació del president de la Unió de Federacions per inserir en programes, revistes, 

llibres

- escrits ordinaris a les federacions catalanes i membres del Consell Directiu

ACTES DE REPRESENTACIÓ

La Unió de Federacions ha rebut, en el decurs de l’any 2017, un total de 129 invitacions a diferents 

actes federatius, dels quals 54 han comptat amb l’assistència del president de la UFEC, els membres del 

Consell Directiu o el director.

Tots els actes als quals s’ha assistit han comportat una gestió  protocol•lària prèvia (informació, 

documentació, confirmacions, etc.). Pel que fa als actes als quals no s’ha assistit, s’ha excusat la presència 

de la Unió de Federacions de manera formal, per escrit, a l’entitat i/o persona promotora. 
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SALA DAVID MONER

S’han fet un total de 56 actes a la sala David Moner de la seu de la Unió de Federacions Esportives de 

Catalunya, entre cessions per actes federatius i propis de la Unió.

Suport a actes federatius / actes institucionals

Pel que fa als actes generats des de les mateixes federacions, des de la UFEC s’ha donat suport 

protocol•lari (confecció de Comitès d’Honor, invitacions, cartes a personalitats, confirmacions, llotges, 

composicions de taules presidencials, ordres dels actes, convocatòries de premsa, difusió mediàtica 

posterior i el seu seguiment, etc.). 

També es col•labora amb altres entitats i/o institucions que, sense ser federacions, es troben íntimament 

relacionades amb el nostre àmbit d’actuació.

2.- RELACIONS AMB LES INSTITUCIONS

Generalitat de Catalunya

En l’àmbit protocol•lari, es vetlla per la correcta consecució dels actes. Així mateix, es coordina amb el 

Consell les convocatòries de premsa i l’ordre i la composició estructural de l’acte (parlaments, composició 

de la taula, etc.). D’aquesta manera es té cura de dotar el món federatiu del paper que li correspon.

L’Oficina de Protocol i Relacions Externes del Departament de Presidència resta en contacte amb la 

Direcció de la UFEC per a tots aquells temes que protocol•làriament s’han de cobrir en referència a 

l’àmbit federatiu (actes del president i govern de la Generalitat en què es convida a presidents de 

federació i Consell Directiu, adreces d’esportistes als quals s’ha de felicitar i especificació dels èxits 

assolits, etc.)

Ajuntaments, diputacions i clubs

De la mateixa manera que amb el Govern de la Generalitat, les relacions amb els diferents ajuntaments, 
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diputacions i clubs és totalment fluïda. D’aquesta forma, les activitats de les nostres federacions amb 

els ajuntaments dels municipis, a través dels diferents clubs i juntament amb les diputacions, que per 

raons esportives hi estan relacionades, compten amb el suport i la col•laboració de la UFEC.

3. ACCIONS DE COMUNICACIÓ

A. PREMSA ESCRITA

La UFEC disposa de diferents pàgines setmanals als diaris esportius (Sport, Mundo Deportivo i 

L’Esportiu), així com de pàgines mensuals al Diari de Girona i al Segre (Lleida). Des del departament de 

premsa s’elaboren i s’editen les notícies rebudes des de les 69 federacions esportives que formen part 

de la UFEC, a més de crear-ne de pròpies. Això ha suposat que al llarg del 2017 s’hagin publicat a les 

pàgines de la UFEC als diferents diaris 1.681 notícies, el que representa una inversió per part de la Unió 

de Federacions de 84.609 euros. 

Per altra banda, el 2017 s’han publicat articles sobre l’activitat de la UFEC a la revista trimestral sobre 

educació física i esports ‘Apunts’, de l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC).

B. ENTREVISTES

Durant el 2017 es van realitzar 43 entrevistes a presidents de federacions que es publicaven divendres 

a una de les pàgines de la UFEC al Mundo Deportivo. A més, aquestes entrevistes es publicaven també 

al Bloc de la UFEC i se’n feia difusió a les xarxes socials.

RECULL DE PREMSA

Durant tot el 2017 cada matí s’ha enviat un recull de premsa amb les notícies més destacades del dia 

tant en l’àmbit esportiu com en la resta de seccions. Aquest recull s’envia a través d’un enllaç a tots els 

presidents de les federacions esportives catalanes, que el poden obrir a través de qualsevol ordinador, 

tauleta o dispositiu mòbil. A més, també incorpora un índex per facilitar la lectura de les notícies que 

més interessin a cadascú. 
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C. ZONA UFEC

El programa de televisió Zona UFEC (www.youtube.com/UFECtv), produït per la Unió de Federacions i 

que s’emet a Esport3, realitza setmanalment reportatges dels esdeveniments federatius més rellevants 

que tenen lloc a Catalunya. En total, el 2017 s’han emès 152 reportatges, el que suposa una inversió per 

part de la Unió de Federacions de 42.560 euros. 

D. UFEC.CAT

La pàgina web de la Unió de Federacions (www.ufec.cat) funciona també com a plataforma per a la 

difusió de les notícies rebudes des de les diferents federacions esportives. 

L’apartat de notícies del web de la UFEC s’actualitza tres vegades a la setmana amb les notícies publicades 

a les pàgines de la UFEC als diferents diaris. Durant el 2017 la pàgina web de la UFEC ha tingut un total 

de 22.215 visites (18.518 visitants exclusius).

www.ufec.cat disposa d’una hemeroteca digital (www.ufec.cat/ca/hemeroteca.html) on es poden trobar 

totes les pàgines de la UFEC als diferents diaris. 

E. ANUNCIS ASSEMBLEES

Durant l’any 2017 s’han publicat 70 anuncis d’assemblees de diferents federacions a les pàgines de 

L’Esportiu de Catalunya amb l’acord que es va arribar des de la UFEC, suposant un estalvi estimat a les 

federacions de 21.000 €.

F. XARXES SOCIALS 

Durant el 2017, la UFEC ha continuat apostant per les xarxes socials i ha vist incrementat el nombre 

de seguidors en els diferents perfils. Així, el 2017 es va tancar amb 3.980 seguidors a Facebook (www.

facebook.com/ufeccat), 6.977 seguidors a Twitter (www.twitter.com/ufeccat), 242.002 minuts visualitzats 

i 720 subscriptors al canal UFECtv de Youtube (www.youtube.com/ufectv).

G. RELACIÓ AMB ELS MITJANS

El departament de premsa de la UFEC funciona també com a gabinet de premsa de la Unió de Federacions i 

de totes aquelles federacions que puntualment ho sol•liciten. Així doncs, des del departament de premsa 
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s’han elaborat i difós comunicats de premsa a petició de les federacions, a més d’oferir assessorament 

a aquelles que ho han requerit. Des del departament de premsa s’actualitza periòdicament la base de 

dades de mitjans per tal que la difusió de les diferents comunicacions sigui efectiva.

SERVEI D’ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC

MISSIÓ: Garantir la bona qualitat lingüística en català en l’àmbit de l’esport federat.

ÀMBIT: La pròpia UFEC, les federacions i els clubs.

ABAST: Total de correccions: 681.825 paraules / Total de traduccions: 248.888 paraules

S’atenen les peticions de correcció i traducció de tots els departaments de la UFEC, instal•lacions 

incloses, l’Oficina de Clubs i les federacions.

S’atenen les consultes lingüístiques puntuals, donant informació sobre eines informàtiques de suport a 

la redacció en català, sobre cursos de català i sobre el voluntariat lingüístic.

S’estableix i divulga la terminologia esportiva en català col•laborant amb el TERMCAT Es detecten 

neologismes esportius per incloure’ls a la base de dades terminològica del TERMCAT i s’actualitzen els 

diccionaris de terminologia esportiva.

Es col•labora amb l’INEFC traduint i revisant la revista Apunts (4 núm. l’any)

SERVEI D’ASSESSORAMENT I SUPORT COMPTABLE

Aquest servei està integrat dintre del propi departament de comptabilitat de la Unió. Després de 

quinze anys del seu inici, i havent assolit les federacions catalanes un molt elevat grau d’autonomia 

administrativa, pel que fa a les tasques de procés d’informació, la tasca d’aquest servei es concentra en 

l’assessorament i la resolució de problemes. En aquests moments, la  totalitat de les entitats usuàries 

del servei són autosuficients des del punt de vista operatiu. 
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Per aquest motiu, és en determinats períodes de l’any, especialment durant el primer semestre, com per 

exemple, amb l’arribada del tancament de l’exercici, l’elaboració dels comptes per presentar davant les 

respectives assemblees, o per complir els terminis de  rendició de comptes anuals, quan es concentra 

preferentment la demanda d’assistència. 

Una de les problemàtiques més importants detectada és la dificultat en l’acompliment de terminis de 

justificacions, deguda a l’especificitat de cada calendari esportiu, així com per la dificultat de fer front de 

manera anticipada a les despeses objecte de subvenció, que en alguns casos ha donat peu a processos 

de revocació de subvencions atorgades pel CCE.

Aquestes dificultats en la justificació així com els retards en el cobrament dels pagaments de les 

subvencions solen ocasionar, conseqüentment, importants problemes de tresoreria, de la mateixa 

manera que succeeix amb els retards en les liquidacions per part de l’Administració, que han de ser 

resolts, en bastants casos, de manera urgent, acollint-se a les bestretes, com es pot veure en l’apartat 

final d’aquest informe, fent ús de la pòlissa de crèdit que la Unió té oberta a tal efecte i que es gestiona 

des d’aquest servei.

Així mateix, des d’aquest departament es gestionen administrativament i econòmicament les 

subvencions atorgades a les federacions catalanes pels diferents programes.

La majoria de les consultes telefòniques que s’han atès des d’aquest servei, així com de moltes de 

les visites efectuades a les pròpies seus federatives, han tingut com a objectiu l’assessorament en la 

utilització de les eines informàtiques i en concret el  programa de gestió comptable de Suport Associatiu 

en aquelles federacions que en són usuàries,  també per a la resolució de dubtes estrictament 

comptables, així com l’estat dels cobraments de les subvencions atorgades.

El nombre d’entitats que ha fet ús d’aquest servei ha estat de 28 federacions, i a grans trets, aquest 

assessorament s’ha desenvolupat en tres eixos fonamentals:

1. Aspectes comptables: obertures i tancaments d’exercicis; comptabilització d’assentaments; 

assessorament i formació del personal administratiu; utilització de les eines informàtiques; consultes 
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tècniques en relació al pla de comptabilitat.

2. Documentació relacionada amb el Consell Català de l’Esport: presentació de comptes anuals; 

justificació de despeses subvencionades.

3. Consultes en general: ajut en l’elaboració i seguiment de pressupostos; organització 

administrativa; tresoreria.

Des del punt de vista de les actuacions directes, s’han atès 196 consultes telefòniques o a través de 

correu electrònic i s’han fet 15 visites a les pròpies seus federatives.

Tal com ja s’ha dit anteriorment, des d’aquest servei es coordinen les sol•licituds de bestretes de les 

subvencions atorgades pel Consell Català de l’Esport durant l’exercici, al qual s’han acollit les diverses 

federacions, fent ús de la pòlissa de crèdit contractada per la Unió per a tal finalitat, així com dels propis 

recursos financers. 

Al tancament de l’exercici 2017, les federacions amb imports per retornar (acumulades dels anys 

anteriors) són 11.

Amb un total pendent de retorn de 570.693,44 euros.

SERVEI D’ASSESSORAMENT FISCAL

L’any 2005 la Unió de Federacions Esportives de Catalunya va posar en marxa un servei d’assessorament 

econòmic en general i fiscal en particular. Aquest servei està atès per Roberto Malo, economista col•legiat 

número 10.535 del Col•legi d’Economistes de Catalunya i està a disposició d’aquelles federacions i clubs 

esportius que ho necessitin. És de caràcter totalment gratuït per les federacions.

Les actuacions concretes del Servei Fiscal són les següents:

1. Assessorament

Al Servei Fiscal s’adrecen tot tipus de consultes tributàries: Censals, IVA, Societats, retencions, etc. 

Aquesta faceta es presta mitjançant entrevistes personals, correus electrònics i trucades telefòniques. 

Donada la gran quantitat de consultes rebudes és impossible quantificar la xifra de respostes donada. 
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2. Elaboració d’informes

Des del Servei s’han elaborat guies fiscals específiques de tributació per federacions i clubs, s’han 

redactat notes de modificacions fiscals significatives, s’han fet informes per problemes concrets de 

federacions, etc.

3. Presentació de models tributaris

S’han elaborat i presentat tot tipus de models tributaris. Al disposar de signatura electrònica com a 

col•laborador social, es poden fer presentacions per internet en nom de tercers.

Les federacions, especialment les més petites, envien la informació per confeccionar els models de IVA 

(models 303 i 390), operacions intracomunitàries (349), operacions amb tercers (347), donacions (182), 

comunicacions censals (036), impost de societats (200), variacions al IAE (840), etc.

Al 2017 es van elaborar i presentar telemàticament 265 models fiscals, inclosos alguns tan complexos 

con els impostos de societats de nombroses federacions. També es van presentar pel registre telemàtic 

de la Agència Tributària 23 escrits de temes diversos.

4. Participació en activitats docents de les federacions

El Servei Fiscal, a petició de les corresponents federacions esportives, imparteix diverses matèries als 

cursos de monitor que organitzen.

5. Signatures electròniques

Davant l’interès de les administracions per impulsar que els tràmits administratius es facin 

telemàticament, un elevat número de federacions han tramitat la signatura electrònica per poder-ho 

fer. Des de la UFEC s’ha orientat a un bon número d’elles i s’han tramitat o renovat directament 46 

signatures electròniques.

6.	 Enllaç	amb	el	Consell	Català	de	l’Esport	en	temes	fiscals

Des de l’any 2014, el Servei Fiscal de la Unió està constituït com a òrgan d’enllaç entre el Consell Català 
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i les federacions esportives, per assessorar a les federacions en qüestions relatives a temes fiscals de 

les justificacions.

7. Xerrades divulgatives

Juntament amb el Servei Laboral s’han fet diferents xerrades per tot el territori català, exposant la 

problemàtica fiscal i laboral que afecta a clubs i federacions, així com resolent els dubtes al respecte.

8.	 Participació	a	les	Oficines	de	Clubs

L’any 2015 es van crear les Oficines de Clubs, gràcies a les quals els serveis de la Unió s’han ampliat als 

clubs esportius sense afany de lucre de Catalunya, sent el servei fiscal un dels que s’ofereixen. Al 2017, 

amb el servei totalment consolidat, s’han resolt una elevada quantitat de consultes i s’han mantingut 

nombroses reunions presencials.

9. Posada en marxa del programa de donacions “Catalunya Competeix”

Aprofitant que la Unió és beneficiària de la Llei de Mecenatge, el programa Catalunya Competeix 

busca aconseguir donacions de persones físiques i jurídiques pel món de l’esport, gaudint els donants 

d’importants desgravacions fiscals.

10.  Suport en la creació de Fundacions

Des de el Servei Fiscal s’han redactat cartes fundacionals, estatuts i plans de viabilitat de diferents 

fundacions que les federacions tenen previst crear. Una d’elles ja plenament operativa com és la pròpia 

Fundació de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya

En total, el Servei Fiscal de la UFEC, ha estat utilitzat per 51 federacions esportives: ACELL, Activitats 

Subaquàtiques, Aèria, Agility, Automobilisme, Bàdminton, Ball Esportiu, Basquetbol, Beisbol, Billar, 

Coloms Esportius, Coloms Missatgers, Curses d’Orientació, Dards, Entitats Excursionistes, Escacs, 

Esgrima, Espeleologia, Esports d’Hivern, Esports per a Persones amb Discapacitat Física, Esquaix, Esquí 

Nàutic, Físic-Culturisme, Futbol Sala, Gimnàstica, Halterofília, Hípica, Hoquei, Judo, Karate, Kick Boxing, 

Lluita, Motociclisme, Motonàutica, Natació, Pàdel, Paralítics Cerebrals, Patinatge, Pentatló Modern, 
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Petanca, Pitch & Putt, Piragüisme, Polo, Rem, Rugbi, Salvament i Socorrisme, Taekwondo, Tennis, Tennis 

de Taula, Tir amb Arc i Voleibol.

SERVEI D’ASSESSORAMENT LABORAL

L’objectiu d’aquest servei és prestar a totes les federacions un assessorament global, capaç de cobrir 

les gestions de periodicitat mensual, així com les diferents necessitats de les federacions i dels seus 

treballadors i treballadores, envers a l’Administració de la Tresoreria General de la Seguretat Social i a 

l’Agència Tributària. 

De la mateixa manera, s’ofereix suport jurídic laboral en qüestió de matèries d’extincions contractuals, 

expedients de regulació d’ocupació, conciliacions administratives i judicials, etc.

Aquest servei, la Unió l’ofereix de manera gratuïta per a totes aquelles federacions que tinguin menys 

de 15 persones de plantilla.

La relació d’entitats que gaudeixen d’aquest servei des del seu inici, són:

FC Bàdminton FC Judo FC d’Activitats Subaquàtiques

FEC Paralítics Cerebrals FC d’Esquaix FC Tennis Taula

FC d’Esquí Nàutic FC Motonàutica FC Rugbi

FC Rem FC Pesca FC Tir Olímpic

FC Tir amb Arc FC Bitlles i Bowling FCOC

FC Boxa Amateur FC Motociclisme FC Coloms Missatgers

FC Karate FC Escacs FC Hípica

FCE Discapacitat Física FC Patinatge FC Ball Esportiu

FC Pàdel FC Piragüisme FC Pitch&Putt

FC Korbal FC Esgrima FC Voleibol

FC Beisbol FC Ciclisme FC Caça

FC Agility FC Cesc i Deficients Visuals FC Salvament i Socorrisme
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FC Gimnàstica FC Esports Disminuïts Psíquics FC Billar

FC Dards FC Espeleologia FC Salvament i Socorrisme

FC Dards FC Halterofília FC Coloms Esportius

FC Gimnàstica F.C.E. Persones Discapacitat 
Intel•lectual-ACELL

FC Dards FC Espeleologia

Federació Aèria Catalana FC Handbol

Actualment, el servei laboral de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya porta a terme la gestió 

completa de personal de 370 treballadors i treballadores entre totes les federacions que han optat per 

aquest servei gratuït.

Així mateix, el servei laboral ha donat suport en consultes relacionades amb estrangeria, aplicacions 

de convenis, protecció de dades, procediments per iniciar l’activitat de les federacions en l’àmbit de la 

contractació de diverses federacions, sent aquestes:

- Federació Catalana d’Automobilisme

- Federació Catalana de Coloms Esportius

De la mateixa manera, des de l’any 2013 el servei laboral s’ha obert als clubs esportius catalans per tal 

de poder orientar i ajudar arrel de les inspeccions de treball que s’estaven produint.

Sent així, s’ha plantejat des de dues vessants diferents.

Per un costat, assessorament jurídic laboral en matèria d’enquadrament de les entitats i els seus 

col•lectius vinculats.

En aquest sentit, s’ha assessorat des del departament laboral a més 100 clubs esportius catalans, com 

per exemple:
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Club Natació Esplugues Unió Esportiva Cabrera

Club Esportiu Fem Esport Mataró C.E. Vincit

Club Esportiu Senglar Orientació Sant Cugat U.B. Catalonia

C.E.M. Bétulo Cambrils Club Natació

Club de Golf Llavaneres Club Atlètic Català

CP Riudoms Club de Patinatge l’Ametlla del Vallès

CP Bordeta Patinatge Artístic Sant Just 

Atlètic de Masnou Berga Tennis Club

CPA Sant Joan Despí Club Volei Sant Pere Pescador

AB Premià de Mar AE Futbol Sala Arrels

CPA Pineda Club d’Agility Dimonis de Bàscara

CPA Canyelles Club de Bàsquet La Salle Horta

Club Patí Anglès Club Pati l’Aldea 

Club Natació Sant Just Barcelona Club de Rem

Club Olesa Patí C.E. Penya Bons Aires 

A.E. Can Mas Ripollet Club Patinatge Artístic Diadema Corbera

Club Natació Cornellà C.E. Premià

Foment Deportiu Cassanenc Club Voleibol Sant Cugat

SAS Vilanova Associació Esportiva Josep Maria Gene

Club Bàsquet Vilanova del Vallès Club Bàsquet Coll

Club Patí Salou Club Esports Base Olèrdola

UD Torredembarra Club Patí Viladecans

Club Judo Arbúcies Club Tennis Reus Monterols

Club Futbol La Jonquera Associació Esportiva Deu Dits

Club Multisport Unió Bàsquet MiR

Club Hoquei Navarcles Club Juventus Mataró

Club Handbol Martorell Club Patinatge Castelldefels

Unió Excursionista de Catalunya d’Horta Club Patinatge l’Ametlla del Vallès

Club Nàutic Amposta Club Escacs Ripollet
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Club Futbol Montornès UG Badalona

Club Voleibol Sant Boi Club Handbol Terrassa

CB Llinars Club Patinatge Artistic Vacarisses

CB Grup Barna Club Patinatge Artistic Iluro

Círcol Catòlic de Badalona Club Gimnàstica Porqueres

S. E. Sant Joan de Mata Club Tennis Guíxols

Gimnàs Artístic Esportiu Rubí UCE Celrà

CPA Sant  Sadurní Atlètic Sant Just

Agrupació Patí La Verneda Club Karate Castelldefels

Club Gimnàstica Rítmica Amposta Patinatge Artístic Palau

Club Tennis Tarragona Club Patinatge Artístic Arenys de Mar

Club Esportiu Ritmica Torredembarra Club Aquatic Xaloc

Bàsquet Ateneu Montserrat Agrupació Excursionista Muntanya

Per un altre costat, el departament laboral ofereix un assessorament global, capaç de cobrir les 

gestions de periodicitat mensual, així com les diferents necessitats dels clubs i dels seus treballadors 

i treballadores, envers a l’Administració de la Tresoreria General de la Seguretat Social i a l’Agència 

Tributària.

Actualment, la relació de clubs esportius catalans que gaudeixen d’aquest servei d’assessorament 

laboral són:

CLUB NATACIÓ ESPLUGUES CLUB ESPORTIU VINCIT-PROVENÇALENC

C.E. FEM ESPORT MATARÓ AE ESCOLAR IES DOLORS MALLAFRE I ROS

PATINATGE ARTISTIC SANT JUST CLUB VOLEIBOL SANT PERE I SANT PAU

CLUB VOLEI SANT PERE PESCADOR CLUB PATI LA POBLA DE MAFUMET

CPA SANT JOAN DESPÍ CLUB VOLEIBOL SANT QUIRZE DEL VALLES

CLUB PATINATGE CASTELLDEFELS CLUB BASQUET TORELLO

UG BADALONA CLUB DE JUDO LA SALLE HORTA
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CLUB VOLEIBOL SANT CUGAT CLUB VOLEI BEGUES

CAMBRILS CLUB NATACIÓ CLUB ATLETISME TARRAGONA

CLUB VOLEIBOL SANT BOI CLUB AGILITY CANIC

CLUB PATINATGE ILURO CLUB JUDO DOJO SALOU

AGRUPACIÓ BASQUET PREMIA CLUB ESPORTIU GRANUEC

ATLETIC SANT JUST FUTBOL CLUB CASTELLDEFELS RUGBY UNION CLUB

CLUB PATINATGE ARTISTIC VACARISSES ASSOCIACIÓ ATLÈTICA XAFATOLLS DE PONENT

CLUB ESPORTIU SENGLAR ORIENTACIÓ CATALONIA HOQUEI CLUB

AGRUPACIÓ ESCURSIONISTA MUNTANYA CLUB PATI ALGUAIRE

CLUB AQUATIC XALOC CLUB PATIN DERTUSA DE TORTOSA

CLUB GIMNASTICA ARTISTICA PORQUERES CLUB PRO&AM

CLUB PATINATGE L’AMETLLA DEL VALLES AE ACTIVA T SANT ANDREU DE LA BARCA

PATINATGE ARTISTIC MAÇANET CLUB VOLEIBOL VALL D’HEBRON

CLUB ESCOLA HIPICA TARREGA CLUB PATI ALCOVER

CLUB TENNIS REUS MONTEROLS CLUB JUDO AMPOSTA

CPA ARENYS DE MAR CLUB NATACIÓ ARGENTONA

CLUB ESPORTIU TAIGA SE MAGORIA MERCAT NOU

VOLEIBOL SANT JUST CPA SAGNIER

ASS. OPTIM FOMENT DE L’ESPORT I LLEURE CLUB ESPORTIU TERRA NEGRE

CLUB GIMNASTIC RAPITENC GIMNASTICA ARTISTICA VILASSAR DE MAR

CLUB PATINATGE ARTISTIC PALAU CFB MARC BARTRA

ASSOCIACIÓ ENTITATS ESPORTIVES SANT JUST CLUB GIMNÀSTIC MONTGAT

CLUB BASQUET GUINARDO TORTOSA ATHLETIC CLUB JUDO JU-JITSU

CLUB PATI RIUDOMS CLUB PATI CRISTINENC

CLUB DE TENNIS ALPICAT CLUB DE TAICHI QI MOVIMENT BARCELONA

CLUB PIRAGÜISME SALT-TER CLUB DE TAEKWONDO PUNT ESPORT BALAGUER

CLUB VOLEIBOL PREMIA DE DALT CLUB HANDBOL VILAMAJOR

CLUB ESPORTIU VOLEIBOL L’HOSPITALET SUD CLUB DIADEMA CORBERA

CLUB ESPORTIU LES PANTERES GROGUES CLUB TWIRLING VIDRERES
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UNIÓ ATLÈTICA TERRASSA CE GIRONA EFS

CLUB MATADEPERA 88 HOQUEI CE SEAGULL BDN

CE RITMICA TORREDEMBARRA AE IES MONTSERRAT MIRO I VILA MONTCADA 

CLUB NATACIÓ SANT JUST CPA TORREDEMBARRA

CLUB VOLEI VILANOVA CLUB BIKETRIAL COSTA DAURADA TORREDEMBAR

AGRUPACIO EXCURSIONISTA TALAIA CLUB PATI CALAFELL

CLUB PATINATGE ARTISTIC PALLEJA CLUB PATI RAPITENC

ASSOCIACIO GRANOLLERS ESPORTIVA CLUB IMMERSIÓ BIOLOGIA

CLUB PATINATGE ARTISTIC PINEDA DE MAR APA FOLGUEROLES

CLUB PATINATGE ARTISTIC CALELLA CLUB RITMICA XALOC

CLUB BEISBOL BARCELONA TOMODACHI JUDO CLUB

UNIÓ EXCURSIONISTA CATALUNYA DE GRÀCIA CB ATENEU MONTSERRAT

CLUB PATÍ CATALÀ DE VELA BARCELONA CLUB ESGRIMA GRANOLLERS

CLUB JUDO VERNEDA CLUB ESGRIMA SALA ARMES GARRAF

CLUB TENNIS TAULA ELS AMICS TERRASSA CLUB JUDO VILAFRANCA

SAM CLUB NOU ART GIMNASTIC

PATI HOQUEI CLUB SANT CUGAT CP HOSPITALET DE L’INFANT

Actualment, el servei laboral de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya porta a terme la gestió 

completa de personal de 452 treballadors i treballadores entre totes les entitats esportives que han 

optat per aquest servei.

SERVEI D’ASSESSORAMENT JURÍDIC

En l’exercici 2017-2018, les qüestions plantejades per les federacions esportives catalanes en l’àmbit 

legal han anat diversificant la seva temàtica i als assumptes que de comú afecten a la gran majoria 

de Federacions i sobre els quals la UFEC ha exercit un paper de coordinació i defensa dels interessos 

federatius, a les quals cal sumar també altres qüestions no necessàriament derivades del dret esportiu. A 

les qüestions tradicionals que aquest servei ofereix assessorament, defensa i acompanyament: llicència 

única, llei de professions, processos electorals, revisió d’estatuts, revisió de reglaments, procediments 
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disciplinaris, transparència, etc.; s’hi han d’afegir de forma notable  altres temàtiques igualment 

derivades de les necessitats de les Federacions però més variades en la seva tipologia: contractació 

de proveïdors, lloguers, redacció de documents de préstecs, assessorament en plans d’autoprotecció, 

reclamacions per subvencions, intervenció en conflictes amb federacions internacionals, constitució 

de societats i associacions dependents i vinculades a les activitats federatives, etc. En l’àmbit de servei 

a federacions, aquest exercici ha suposat l’estructuració del servei de compliment normatiu que ha 

començat a funcionar amb disset sol•licituds. Aquest servei, en aquest sentit ha engegat el segell d’ Entitat 

Ètica Esportiva per acreditar les federacions que finalitzen el programa i assumeixen el compromís de 

gestionar-se sota criteris de bon govern, transparència i compliment.

Per altra banda, a nivell intern, l’exercici 2017-2018 pel servei jurídic de la UFEC ha estat intensament 

marcat per la continuïtat dels projectes de candidatura engegats amb la reelecció del Consell Directiu 

el setembre de 2016. El desenvolupament i seguiment d’aquests projectes ha requerit tasques de 

planificació, coordinació i execució des d’aquest servei; específicament destinats a:

· vertebrar la posada a disposició del TAEC per a les entitats, les empreses i els professionals, 

elaborant els mitjans de comunicació del Tribunal, les campanyes de difusió i els instruments per 

facilitar-ne l’accés als interessats.

· treballar en la revisió de la proposta de Codi de l’Esport per part les federacions i estructurar 

les fases del procediment de la Iniciativa Legislativa Popular que ha de seguir a l’aprovació del text 

definitiu.

· treballar conjuntament amb universitats amb programes de formació sobre matèries d’àmbit 

esportiu per a l’encaix de les col•laboracions amb la universitat EUNCET. A aquests projectes que 

s’engegaren amb la reelecció del Consell Directiu, s’hi ha afegit l’arrencada de l’Oficina del voluntariat; 

un projecte en el qual s’hi treballa per a la creació d’un site virtual des del qual les entitats esportives 

puguin gestionar el seu personal voluntari amb accés a models, normatives i registres on a través dels 

quals s’organitzin.

Cal a afegir a aquestes tasques, l’activitat pròpia que en l’àmbit legal la UFEC ve requerint: assessorament 

a les instal•lacions esportives pròpies, redacció i supervisió de contractes i convenis de préstec, 
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compravenda, lloguer, cessió, patrocini, col•laboració, coordinació de les trobades periòdiques de 

gerents, coordinació de la comissió mèdica de la UFEC, seguiment de la campanya contra els greuges 

de l’esport, suport jurídic a les oficines de club, etc. 

a) Assessorament a Federacions 

En el període 2017 – 2018, sobre les consultes que les Federacions han dirigit al Servei Jurídic de la 

UFEC, com anunciàvem abans, les principals temàtiques han estat:

1. Llicència única: en aquesta temporada 2017-2018, les consultes i els assessoraments requerits 

sobre llicència única han derivat en la relació de les Federacions catalanes amb les federacions 

espanyoles i les vicissituds que aquest nou sistema de llicències ha generat entre les federacions estatals 

i les federacions de Catalunya. Cal remarcar que aquest exercici ha vingut especialment marcat per la 

judicialització dels conflictes sobre llicència única entre federacions catalanes i federacions espanyoles, 

que marcats pel context polític actual, han derivat a instàncies administratives i judicials, allunyant-se 

d’una possible resolució 

2. Processos electorals: assessorament, confecció de documents per a processos electorals de 

les federacions esportives de Catalunya, assistència i suport en les jornades del calendari electoral i 

assistència a la Junta Electoral en reclamacions i recursos davant del Tribunal Català de l’Esport.

3. Revisió d’estatuts i reglaments disciplinaris i adequació a les disposicions del Decret 55/2012 que 

modifica el Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya.

4. Disciplina esportiva i competició: assessoria a comitès de disciplina i competició federatius, 

òrgan instructor de processos disciplinaris.

5. Llei catalana de Transparència: assistència a federacions en el compliment de la normativa sobre 

transparència.

6. Revocació de subvencions: assessorament i representació de Federacions esportives catalanes 

davant de processos administratius per a la revocació parcial o total de subvencions. 

7. Estatut jurídic de directius i règim d’incompatibilitats: assessorament en l’estatus jurídic dels 

dirigents esportius i el seu règim d’incompatibilitats.
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8. Participació en jornades de formació de les Federacions: confecció de programes i participació 

en jornades de formació pròpies de les Federacions sobre temàtiques de normativa esportiva.

9. Acompanyament i representació de Federacions esportives en instàncies jurisdiccionals: 

assessorament i representació de Federacions esportives en procediment judicials davant de la jurisdicció 

esportiva i de la jurisdicció ordinària per assumptes de caire esportiu de principal transcendència per 

les Federacions.

10. Competències de l’Assemblea: assessorament en la convocatòria d’Assemblees i els assumptes 

a sotmeteren a la seva aprovació.

11. Actuacions davant la Secretaria General de l’Esport i les Federacions esportives catalanes, en 

aplicació de la Llei de l’Esport i dels Decrets 55/2012 i 58/2010.

12. Revisió i en el seu cas elaboració de documentació legal generada per les federacions (protecció 

dades, drets imatge, convenis patrocini, reclamacions diverses, etc.).

13. Departament de compliment normatiu: coordinació dels agents d’elaboració dels programes de 

compliment normatiu a les Federacions sol•licitants, fent una auditoria d’anàlisi de riscos, de normativa 

aplicable i de protocols de compliment. 

14. Ponència i participació en sessions i seminaris relatius al dret esportiu.

Es tracta aquesta d’una relació dels principals assumptes d’interès i controvèrsia pels quals les 

Federacions han sol•licitat assessorament, sens perjudici d’altres temes que han estat també objecte 

de consulta.

CONSULTES FEDERACIONS

MITJÀ

Telefònica 288

Correu electrònic 323

Presencial  103

Instància  28

TOTAL    742
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b) Assessorament a la Unió

En la vessant interna del Servei Jurídic de la UFEC, com dèiem al començament, aquest exercici ha vingut 

fortament marcat per la implantació i desenvolupament dels projectes de candidatura engegats l’exercici 

anterior: Codi de l’Esport, Fundació UFEC, Tribunal d’Arbitratge Esportiu de Catalunya. A aquests nous 

projectes, s’hi ha l’inici del desenvolupament de l’oficina del voluntariat esportiu i les accions pròpies del 

funcionament diari de la UFEC: direcció del procés electoral de la UFEC, suport jurídic a instal•lacions 

pròpies, supervisió i elaboració de documentació contractual per a cessions, convenis de col•laboració, 

lloguers, préstecs, compravendes, patrocinis, etc; coordinació de les trobades periòdiques de gerents, 

coordinació de la comissió mèdica de la UFEC, suport en el servei jurídic d’oficines de club, seguiment 

de la campanya contra els greuges de l’esport català.

1. Revisió del Codi de l’Esport de Catalunya i estructuració del procediment d’Iniciativa Legislativa 

Popular: obertura de nous terminis d’esmenes i al•legacions de les federacions, modificació de la 

proposta i estructuració xel procediment de iniciativa legislativa popular.

2. El Tribunal d’Arbitratge Esportiu de Catalunya: el present exercici ha vingut marcat per les tasques 

de difusió i adaptació de les estructures del tribunal per a la posada a disposició dels seus serveis a les 

entitats i professionals del sector. 

3. Coordinació de la col•laboració entre EUNCET i universitats i centres d’estudi de Catalunya amb 

programes de formació amb vessant jurídico-esportiva.

4. Seguiment dels greuges de l’esport i anàlisi de les situacions que se’n deriven.

5. Suport i assistència en aspectes jurídics propis dels centres esportius la gestió dels quals 

correspon a la UFEC.

6. Suport en el servei jurídic ofert per l’Oficina de clubs de la UFEC.

7. Elaboració i revisió de la documentació legal requerida en el desenvolupament ordinari 

de l’activitat de la Unió: contractes de lloguer, cessió, compromisos de confidencialitat, patrocinis, 

compravendes, préstecs, convenis de col•laboració, bases de concursos, etc.
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SERVEI DE MÀRQUETING

El Servei de màrqueting de la Unió de Federacions gestiona el màrqueting i la comunicació de les 

cadenes de gimnasos Uesports, Urbanesports i les filials comercials del grup de la Unió de Federacions 

Esportives de Catalunya. Incloent com a servei cobrir les necessitats de les federacions i els serveis de 

l’entitat.

- Promoure i definir campanyes i programes interns que tinguin per objectiu representar a totes les 

federacions.

- Servei d’assessorament i coordinació estratègica de màrqueting i imatge de les seves filials i 

departaments.

- Coordinació de la comunicació i estratègia de la cadena de gimnasos Uesports i Urban esports.

Projectes interns en marxa

• Implementació de la imatge i estratègia de SomProfessionals.

• Suport de màrqueting al Tribunal d’arbitratge.

• Supervisió de la implementació del web UFEC en anglès.

• Difusió i estratègia de comunicació dels programes socials de la UFEC.

• Desenvolupament de la identitat i la comunicació de la Fundació UFEC.

• Coordinació, disseny i publicitat de la Campanya Codi de l’esport.

• Disseny de la publicació UFECXics.

Oficina	d’atenció	als	clubs

• Llançament nova identitat Oficina de clubs amb treball de campanya de Mk Directe a BCN i Mk. 

Digital a la resta de territoris.

• Retolació Oficines de clubs amb la nova identitat.

• Merchandising Oficina de clubs.

• Desenvolupament i disseny de campanyes de Mk Directe i Mk Digital de l’Oficina de clubs.

• Nova web per resoldre incidències del servidor i implementar la nova identitat.
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Unifedesport

• Pla de Mk. Unifedesport.

• Nou butlletí Unifedesport.

Urbanesports

• Treball comunicació Urbanesports. 

• Branding, merchandising Uesports i Urban.

• Treball de retolació Urban.

• Web Urban esports.

o Desenvolupament i implementació d’identitat gràfica

o Gestió d’estructura, continguts de la nova web 

o Gestió de publicitat per a la difusió per al llançament de la cadena

• Comunicació i llançament del nou centre.

Mk Directe i Comunicació web instal•lacions:

Actualització de continguts, publicació de promocions i difusió d’accions.

Plataforma comunicació per correu electrònic:

• 6 butlletins la primera setmana de cada mes.

• Disseny, contingut, maquetació, programació i resultats.

• Actualització de base de dades Mailchimp de cada instal•lació setmanal.

• 6 campanyes de benvinguda cada dilluns.

Mk Sreet i PLV per Promocions:

Idea de la campanya, estratègia de mitjans, gestió de mitjans de comunicació i publicació.

Difusió de promocions: 

• Programació de les promocions al gestor CRM.

• Gestió i coordinació de publicitat (canals i espais local). 

• Ampliant la publicitat offline a les instal•lacions (ràdio, mupis, bus...)

• Facebook Ads: crear, segmentar, creuar amb Instagram, seguiment i resultats.
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UESPORTS

Mk directe i Comunicació 

web instal•lacions:

Actualització de continguts, publicació de promocions i difusió d’accions.

Comunicació per correu electrònic:

• 6 butlletins la primera setmana de cada mes.

• Disseny, contingut, maquetació, programació i resultats.

• Actualització de base de dades Mailchimp de cada instal•lació setmanal.

• 6 campanyes de benvinguda cada dilluns.

• Gestió de correus electrònics a BBDD per a noves promos.

Comunicació per televisors, cartelleria i xarxes:

• Comunicació d’accions de captació, fidelització, serveis i activitats especials als 6 centres.

• Disseny, contingut, maquetació, programació i resultats.

Desenvolupament d’oferta per empreses amb documentació i material per als cap d’operacions.

Mk street i PLV per Promocions:

Idea de la campanya, estratègia de mitjans, gestió de mitjans de comunicació i publicació.

Desenvolupament d’oferta per empreses amb documentació i material per als cap d’operacions.

Difusió de promocions: 

• Gestió i coordinació de publicitat (canals i espais local). 

• Ampliant la publicitat offline a les instal•lacions (ràdio, mupis, bus...)

• Facebook Ads: crear, segmentar, creuar amb Instagram, seguiment i resultats.

• Correu electrònic a públic objectiu.

• Anàlisi de la repercusió de cada campanya amb les estadístiques.
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Analítica:

• Dossier setmanal de resultats per instal•lació facebook.

• Descarregar informes de resultats de cada instal•lació.

• Gràfiques comparatives de cada instal•lació.

• Estudi de mercat anual i Pla anual de màrqueting (accions de captació i fidelització).

 

Treballs per millorar el reconeixement de la marca. Branding:

• Supervisió continua.

• Gestió i personalització de tour virtual a Google.

• Disseny, revisió i col•locació de la senyalística.

• Banderoles i rètols de marca i accions per instal•lació.

• Redisseny, producció i col•locació dels panells de la graella d’activitats.

• Merchandising de la marca i redisseny de les comunicacions (banderoles, roll-up, cartelleria a 

50x70).

Augmentar la interacció amb els abonats:

• Implementació i comunicació dels serveis de salut i fisioteràpia.

• Estratègia de contingut audiovisual i canal de notícies a la web.

• Gestió de contingut (youtube, instagram, flickr).
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Accions	de	fidelització	diferencials

• Quota Duo

• Conveni Bicing

• Conveni refugis FEEC

• Conveni Instituts Odontològics

• Promo 11+1 captació MGM

• Càpsules vídeos

• Concurs i sorteig a xarxes

• Esdeveniments (photocall carnestoltes, festa terrasses)

OFICINA D’ATENCIÓ ALS CLUBS

Des de l’any 2015, la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona 

amb la col•laboració de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) han posat en funcionament 

les oficines d’Atenció als Clubs i entitats esportives per oferir assessorament en diferents àmbits per tal de 

cobrir les necessitats dels clubs i entitats esportives davant la situació que es troben actualment.

Aquest servei d’assessorament gratuït va adreçat a totes les entitats i clubs esportius de Catalunya i de 

la ciutat de Barcelona amb caràcter universal.

Es poden fer consultes presencials, telefòniques i via correu electrònic.

Presencialment amb atenció personalitzada a les oficines que es posa a disposició dels clubs arreu del 

territori.

Trucant al telèfon exclusiu d’assessorament a les entitats i clubs.

Per correu electrònic a les adreces de cadascuna de les oficines.

Les oficines d’Atenció als Clubs estan obertes de dilluns a divendres matins de 9 a 14’30 i tardes de 16 

a 19h excepte els divendres de 9 a 15 h.
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FEDERACIÓ ESPORTIVA CLUBS ATESOS 2017 CONSULTES REALITZADES

Federació d’Activitats Subaquàtiques 16 47

Federació Aèria Catalana 15 34

Federació Catalana d’Agility 3 3

Federació Catalana d’Atletisme 39 157

Federació Catalana d’Automobilisme 1 1

Federació Catalana de Bàdminton 3 22

Federació Catalana de Ball Esportiu 7 16

Federació Catalana de Basquetbol 63 242

Federació Catalana de Beisbol i Softbol 3 18

Federació Catalana de Billar 3 9

Federació Catalana de Bitlles i Bowling 24 33

Federació Catalana de Boxa Amateur 1 2

Federació Catalana d’Esports per a Cecs 1 2

Federació Catalana de Ciclisme 33 133

Federació Catalana de Coloms Missatgers 1 1

Federació Catalana de Curses d’Orientació 
de Catalunya

8 34

Federació Catalana de Dards 1 1

Federació Catalana de Persones amb 
Discapacitat Física

2 7

ACELL 8 28

Federació Catalana d’Escacs 7 28

Federació Catalana d’Esgrima 8 32

Federació Catalana d’Espeleologia 6 13

Federació Catalana de Esports d’Hivern 15 48

Federació d’Entitats Excursionistes de 
Catalunya (FEEC)

60 162

Federació Catalana de Físic-Culturisme 2 5

Federació Catalana de Futbol 110 421

Federació Catalana de Futbol Americà 12 32
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Federació Catalana de Futbol Sala 9 37

Federació Catalana de Gimnàstica 24 116

Federació Catalana de Halterofília 1 6

Federació Catalana de  Handbol 18 40

Federació Catalana de Hípica 14 65

Federació Catalana d’Hoquei 17 68

Federació Catalana de Judo i D.A 24 110

Federació Catalana de Karate 12 27

Federació Catalana de Kick Boxing 1 1

Federació Catalana de Korfbal 4 22

Federació catalana de Lluita 1 2

Federació Catalana de Motociclisme 10 22

Federació Catalana de Motonàutica 4 6

Federació Catalana de Natació 23 77

Federació Catalana de Pàdel 14 32

Federació Catalana de Paralítics Cerebrals 4 6

Federació Catalana de  Patinatge 63 305

Federació Catalana de  Pesca Esportiva i 
Càsting

7 10

Federació Catalana de  Petanca 10 16

Federació Catalana de Pilota 3 6

Federació Catalana de  Piragüisme 2 4

Federació Catalana de Rem 13 51

Federació Catalana de Rugbi 7 25

Federació Catalana de Salvament i 
Socorrisme

3 4

Federació Catalana de Taekwondo 8 4

Federació Catalana de Tennis Taula 8 18

Federació Catalana de Tennis 28 68

Federació Catalana de Tir amb Arc 10 37
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Federació Catalana de Tir Olímpic 1 4

Federació Catalana de Triatló 17 48

Federació Catalana de Twirling 3 7

Federació Catalana de Vela 7 19

Federació Catalana de Voleibol 16 44

TOTAL 838 2838

 
Taller/ Càpsula Temàtica

Nº de Tallers/ 
Càpsules 
realitzats

Poblacions Assistents

Taller Fiscalitat de les 
entitats esportives 11

Tàrrega, Lleida, 
Mollerussa, 
Tarragona, 

Barcelona, Girona, 
Tortosa, Móra 

d’Ebre

118

Taller
Actualització 

jurídica dels clubs i 
entitats esportives

4 Barcelona, 
Tarragona, Alcanar 47

Taller
Organització 

d’esdeveniments 
esportius

1 Mollerussa 12

Taller
Jornada tècnica 
per a entitats 

esportives
21

Figueres, 
Balaguer, La Seu 

d’Urgell, Banyoles, 
Arenys, Tàrrega, 

Lleida, Bisbal 
de l’Empordà, 

Sabadell, 
Mollerussa, 

Vielha, Vic, Olot, 
Tremp, Pont de 

Suert, Barcelona, 
Almenar, Cervera 

Girona

195

Taller Laboral 3 Amposta, Gandesa 35

Càpsula Psicologia de 
l’Esport 4

Tortosa, 
Tarragona, Girona, 

Barcelona
48
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ÀREA D’ACCIÓ SOCIAL

• Execució d’INSERsport 2017 (projecte de formació i inserció laboral a través de l’esport) amb 85 

joves, 7 federacions i 20 Ong’s. Coordinació entre les entitats i les federacions, coordinació de voluntaris/

es, preparació de la campanya de llançament amb màrqueting i comunicació, tutories als i a les joves, 

etc.

• Preparació d’INSERsport 2018 amb la participació de 14 federacions esportives i més de 30 Ong’s 

i administracions.

• Creació de la borsa de voluntariat pel projecte INSERsport.

• Pla de Fundraising. Recerca de fons per a la realització del projecte INSERsport l’any 2018; 

subvencions públiques, empreses, grans donats, etc.

• Execució del projecte ASPIRE (integració de persones refugiades a través de l’esport). Reunió 

amb tots els partners a Barcelona 13 organitzacions de 9 països diferents.

• Membre de la ENGSO, European Non-Governmental Sports Organisation.

• Seguim executant el projecte subvencionat per la King Baudouin Foundation, Els infants de la 

Barceloneta fem esport al mar!, en què 40 nens i nenes en risc d’exclusió social d’aquest barri practiquen 

pàdel surf, fan els deures amb ajut de persones voluntàries i reben  tallers d’educació mediambiental. 

• Recerca de subvenció europea per fer una comitiva de 20 presidents de federacions esportives 

per anar a Brussel•les a l’Infoday (dia d’informació del Programa Erasmus + Sport) i visitar el Parlament 

Europeu.

• Incorporació de 2 alumnes en pràctiques de psicologia de la UB.

• Creació de sinergies amb els nostres homòlegs del nord d’Europa. 

• Creació del  Pla estratègic de la Fundació UFEC 2017-2019.



COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS
2017
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COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS DE L’ANY 2017 (abans d’impostos)

El tancament econòmic de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya corresponent a l’any 2017 ha 

donat un resultat positiu de 228.910’42.- €, amb una generació d’ingressos propis de 9.524.994.77.- €. 

Tot, fruit de la bona gestió de la pròpia Unió, així com de les explotacions de les diferents instal•lacions 

esportives que es gestionen. Per aquest motiu el Consell Directiu, reunit el 19 de març de 2018, ha 

acordat per unanimitat l’aplicació d’aquest resultat a fons social.
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UNIÓ DE FEDERACIONS ESPORTIVES DE CATALUNYA, CONSOLIDAT
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CENTRAL
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COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL ESTACIÓ DEL NORD



Assemblea General Ordinària
Memòria 2017

pàg.77

COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL FONDO DE LES CREUS – ARENYS DE MAR
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 PISCINES MUNICIPALS JOAN SERRA - SABADELL
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 PISCINES COBERTA - SALT
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CENTRE MUNICIPAL D’ESPORTS SOT DE LES GRANOTES – SANT CELONI



Assemblea General Ordinària
Memòria 2017

pàg.81

BARCELONA INTERNATIONAL SAILING CENTER (BISC)
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OFICINES DE SUPORT ALS CLUBS
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UTE UFEC – FCBS CAMP DE BEISBOL CARLOS PEREZ DE ROZAS – BARCELONA



BALANÇ DE SITUACIÓ
2017
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BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2017

UNIÓ DE FEDERACIONS ESPORTIVES DE CATALUNYA, CONSOLIDAT
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PRESSUPOSTOS
2018
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PRESSUPOSTOS PER A L’ANY 2018

Un any més, s’han elaborat els pressupostos, tal com venim fent els darrers anys, s’han dut a terme 

seguint criteris totalment realistes, tenint en compte que es ve d’una situació actual en què ens trobem, 

i que s’ha de ser prudent.
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PLA GENERAL D’ACTUACIÓ 
2018
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PLA GENERAL D’ACTUACIÓ PER A L’ANY 2018

Acords de funcionament intern

22a Festa de l’Esport

Lliurament d’insígnies a expresidents i expresidentes de federacions catalanes

Presentació a concursos per a la gestió d’instal·lacions esportives

Direcció esportiva

Servei de màrqueting

Servei d’assessorament lingüístic

Àrea d’acció social

Servei d’assessorament i suport comptable

Servei d’assessorament laboral

Servei d’assessorament jurídic

Tribunal d’arbitratge taec

Fundació UFEC

Congrés el club del futur

Olimpíades populars

Iniciativa legislativa popular
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ACORDS DE FUNCIONAMENT INTERN

Com cada any, hi ha projectes ja iniciats o que tenen una periodicitat constant, per aquest motiu el 

Consell Directiu proposa aprovar els acords següents:

· Que el Consell Directiu pugui obtenir préstecs i crèdits fins a 3.000.000.- € per donar bestretes 

de subvencions a les federacions catalanes.

· Que el Consell Directiu pugui sol•licitar a entitats bancàries o de crèdit fins a 12.000.000.- €, a 

través de la mateixa Unió o de les societats que pugui constituir, per dur a terme inversions per a nous 

projectes de gestió i construcció d’instal•lacions esportives, amb el condicionant que les propostes han 

de ser estudiades per la Comissió d’Inversions i han de ser ratificades pel Consell Directiu.

· Que el Consell Directiu pugui autoritzar avalar operacions fins a 12.000.000.- €, que s’hagin fet 

a través de les societats amb participació de la Unió, amb el condicionant que les propostes han de ser 

estudiades per la Comissió d’Inversions i han de ser ratificades pel Consell Directiu.

· Que el Consell Directiu pugui constituir societats mercantils i/o associacions d’interès econòmic 

per a projectes de gestió d’instal•lacions esportives, serveis per a instal•lacions esportives i construcció 

d’instal•lacions esportives, i de qualsevol altre objectiu d’aquestes societats que puguin beneficiar a la 

Unió, amb el condicionant que les propostes han de ser estudiades per la Comissió d’Inversions i han 

de ser ratificades pel Consell Directiu.

· Que el Consell Directiu pugui, en cas que es cregui convenient, dur a terme una ampliació de 

capital de les seves societats mercantils i/o associacions d’interès econòmic que hagin constituït o que 

hi participin.

· Que per a totes aquestes operacions i projectes es donin els poders necessaris i així facultar al 

president de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, en nom i representació de la Unió, per tal 

de poder signar, prèvia aprovació del Consell Directiu, els documents, contractes públics i privats que 

calguin per dur a terme aquests projectes.
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22a FESTA DE L’ESPORT

Una vegada consolidat aquest acte dins el calendari esportiu, i per a la 22è edició, es continuarà 

treballant per la millora d’aquest gran esdeveniment.

LLIURAMENT D’INSÍGNIES A LES I ALS EXPRESIDENTS DE FEDERACIONS CATALANES

Dins de l’assemblea de la UFEC, es durà a terme l’acte de lliurament d’insígnies d’argent als expresidents i 

expresidentes de federacions catalanes per mostrar el reconeixement de tot l’esport federat a aquestes 

persones que desinteressadament han treballat en pro del seu esport en cadascun dels casos. Alhora, 

es farà la presentació a la assemblea dels nous presidents i presidentes de les federacions esportives 

catalanes.

PRESENTACIÓ A CONCURSOS PER A LA GESTIÓ D’INSTAL•LACIONS ESPORTIVES

Com ja és habitual, la Unió estudiarà aquelles opcions que surtin al marcat dins de la prudència que cal 

en aquests casos, sempre respectant l’acord d’assemblea pel qual qualsevol projecte ha de ser estudiat 

per la Comissió d’Inversions i ratificat pel Consell Directiu.

En aquest punt, cal dir que, si es donés el cas, en alguns d’aquests concursos la Unió es presentarà 

a través d’ella mateixa o bé a través de les societats que s’hagin constituït per a aquestes finalitats, 

seguint els acords presos per l’Assemblea.

DIRECCIÓ ESPORTIVA

-Comissió tècnica de seguiment ARC.

-Gestió de les subvencions de vestimenta, aplicacions informàtiques, medalles de campions, 

UFECtv, etc.

- Berenars-diàlegs amb representants esportius (trimestral).

- Històric Festa de l’Esport Català
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- Llibre d’Or de l’Esport Català

- Revista ‘SomEsport’

-Potenciació de la campanya “AIXÍ JUGO”, en favor dels valors de l’esport.

-Congrés de la UFEC.

RELACIONS INSTITUCIONALS

1.- TASQUES PROTOCOL•LÀRIES I REPRESENTATIVES

Se seguirà potenciant el lloc i la posició que ocupa la institució en la societat esportiva catalana actual, 

tot preveient de forma escaient la representació física i corporativa en els esdeveniments esportius i 

socials que com a tal li pertoquin. D’aquesta forma es pretén preservar i potenciar la projecció interna 

i externa de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya.

- Genèriques: Es mantindran totes les actuacions protocol•làries com fins al moment (escrits 

de felicitació, salutació, suport, etc.), així com les comunicacions específiques amb les federacions 

catalanes, tant en l’àmbit global com individual.

-  Bases de dades: Pel que fa a la Base de Dades, i per tal  que permeti una més àmplia comunicació 

amb els particulars o institucions que siguin d’interès esportiu i social per a la UFEC, se segueix treballant 

en la seva actualització i ampliació amb un nou programa, si s’escau, i d’aquesta manera trametre les 

activitats de la Unió de Federacions al màxim nombre d’interessats.

-  Difusió de la imatge corporativa: La imatge de la UFEC ha de tenir presència en tots aquells 

espais i àmbits que li pertoquin, i s’ha de vetllar per la seva correcta utilització i ubicació.

Actes de la UFEC: Paral•lelament als actes als quals la Unió de Federacions assisteix, ja sigui en la figura 

del seu president o en la d’un dels membres de Consell Directiu, en el si de la institució es generen uns 

actes que li són propis i que requereixen un procediment i una estructura molt més elaborada.

Suport a Actes Federatius: La Unió de Federacions continuarà donant suport a les federacions i a les 

diferents institucions/entitats esportives en tots aquells actes que ens requereixin i que siguin fruit 

de la seva pròpia activitat, ampliant-ne el volum de col•laboració en la mesura del que sigui possible. 

Aquest suport es materialitza tant en l’àmbit protocol•lari com en el mediàtic.

2.- RELACIONS AMB LES INSTITUCIONS
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Des de la Unió de Federacions se seguirà vetllant per la bona entesa amb totes les institucions públiques 

i privades, amb les quals pel seu caràcter social i esportiu ens relacionem, així com es facilitarà les 

relacions de les federacions amb aquestes.

3. ACCIONS DE COMUNICACIÓ

Els objectius del Departament de Premsa i Comunicació per aquest 2018 se centren a emprendre noves 

accions comunicatives per aconseguir la màxima visibilitat de la UFEC i les Federacions Esportives 

Catalanes i donar a conèixer totes les seves accions i serveis. Per fer-ho, se seguirà apostant pels mitjans 

de comunicació tradicionals i pels nous mitjans en línia.

A. PREMSA ESCRITA

Continuar introduint millores en les pàgines de la UFEC als diferents diaris esportius per tal de fer-les 

més atractives i poder donar un millor servei envers les federacions. 

B. ZONA UFEC

Es vol dotar el Zona UFEC d’un contingut diferent, més humà i que arribi a l’espectador. Per això, dins 

del format habitual de cada reportatge, volem incloure històries més humanes sobre l’esport i els seus 

protagonistes.

C. UFEC.CAT

L’objectiu per aquest 2018 és continuar augmentant en nombre de visites. A més, es vol introduir nou 

contingut.

D. XARXES SOCIALS 

Seguint amb l’aposta de la Unió de Federacions per les diferents xarxes socials, l’objectiu és seguir 

creixent en seguidors per tal d’aconseguir visualitzar el màxim possible tot el contingut relacionat amb 

la UFEC i les Federacions Esportives Catalanes.

E. RELACIÓ AMB ELS MITJANS

Seguir mantenint una relació directa i fluida amb els mitjans de comunicació per donar a conèixer la 

realitat de l’esport federat a Catalunya a través de reportatges, entrevistes, etc.
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SERVEI DE MÀRQUETING

El Servei de màrqueting de la Unió de Federacions gestiona el màrqueting i la comunicació de les cadenes 

de gimnasos Uesports, Urbanesports i les filials comercials del grup de la Unió de Federacions Esportives 

de Catalunya. Incloent com a servei cobrir les necessitats de les federacions i els serveis de l’entitat.

- Promoure i definir campanyes i programes interns que tinguin per objectiu representar a totes les 

federacions.

- Servei d’assessorament i coordinació estratègica de màrqueting i imatge de les seves filials i 

departaments.

- Coordinació de la comunicació i estratègia de la cadena de gimnasos Uesports i Urban esports.

Federacions i clubs

Assessorament de màrqueting i comunicació per a federacions i clubs.

Disseny de cartells, logotips, material corporatiu i d’esdeveniments.

Suport per la gestió de webs i xarxes d’esdeveniments puntuals.

Projectes interns en marxa

01. Voluntariat

Supervisió de l’estructura de la nova web.

Redisseny del logotip i plantilles de documentació.

Disseny de butlletí i presentacions.

02. Segell entitat ètica

Disseny del logotip i documentació.

Disseny de la placa i embalatge.

03. Congrés CLUBS DE FUTUR

Disseny de la imatge i suports de documentació.

Plantilla de presentació.

04. TAEC

Desenvolupament i gestió contingut de la plataforma TAEC.

05. INSERsport

Presentació, web i suport de comunicació per a INSERsport.
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Suport a esdeveniments puntuals i departament de Comunicació i premsa institucional:

Coordinació i disseny del logotip, i documentació per a la Festa de l’Esport i resta d’accions del 

departament.

Imatge i plataforma Any Fabra.

Disseny de projecte de revista i proposta d’actualització de bloc.

EMPRESES DEL GRUP

Oficina d’atenció als Clubs

Enviament de comunicacions amb butlletins.

Canvis a la web i actualitzacions.

Disseny, contingut, maquetació, programació de campanyes de difusió i productes com UFEC CLUBS 

amb anàlisi de resultats.

Actualització i manteniment de base de dades.

Supervisió de l’activitat a xarxes.

Unifedesport

Actualització i estructura de la nova web.

Redisseny del logotip, identitat corporativa i documentació.

Disseny de butlletí i presentacions.

Mk directe planificat per accions.

Fundació UFEC

Actualització, gestió i estructura de la nova web.

Disseny del logotip, identitat corporativa i plantilles de documentació.

Disseny de butlletí i presentacions.
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Euncet

Suport per al disseny i concepte de campanya del Grau d’Esport.

Suport per a l’oferta a clubs i federacions mitjançant el projecte UFEC ACADEMY.
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Uesports

Continuitat amb la gestió i control de decisions.

Mk directe i Comunicació 

web instal•lacions:

Actualització de continguts, publicació de promocions i difusió d’accions.

Comunicació per correu electrònic:

• 6 butlletins la primera setmana de cada mes.

• Disseny, contingut, maquetació, programació i resultats.

• Actualització de base de dades Mailchimp de cada instal•lació setmanal.

• 6 campanyes de benvinguda cada dilluns.

• Gestió de correus electrònics a BBDD per a noves promos.

Comunicació per televisors, cartelleria i xarxes:

• Comunicació d’accions de captació, fidelització, serveis i activitats especials als 6 centres.

• Disseny, contingut, maquetació, programació i resultats.

Desenvolupament d’oferta per empreses amb documentació i material per als cap d’operacions.
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Mk street i PLV per Promocions:

Idea de la campanya, estratègia de mitjans, gestió de mitjans de comunicació i publicació.

Desenvolupament d’oferta per empreses amb documentació i material per als cap d’operacions.

Difusió de promocions: 

• Programació de les promocions al gestor CRM.

• Gestió amb GPA per alta en línia i app. 

• Gestió i coordinació de publicitat (canals i espais local). 

• Ampliant la publicitat offline a les instal•lacions (ràdio, mupis, bus...)

• Facebook Ads: crear, segmentar, creuar amb Instagram, seguiment i resultats.

• Correu electrònic a públic objectiu “Interessats instal•lacions”.

• Anàlisi de la repercussió de cada campanya amb les estadístiques.

Analítica:

• Dossier setmanal de resultats per instal•lació facebook.

• Descarregar informes de resultats de cada instal•lació.

• Gràfiques comparatives de cada instal•lació.

• Estudi de mercat anual i Pla anual de màrqueting (accions de captació i fidelització).

Treballs per millorar el reconeixement de la marca. Branding:

• Supervisió continua.

• Gestió i personalització de tour virtual a Google.

• Protocols i qüestionari de satisfacció.

• Disseny, revisió i col•locació de la senyalística.

• Banderoles i rètols de marca i accions per instal•lació.

• Redisseny, producció i col•locació dels panels de la graella d’activitats.

• Marxandatge de la marca i redisseny de les comunicacions (banderoles, roll-up, cartelleria a 

50x70).
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Augmentar la interacció amb els abonats:

• Disseny de pack promocional per aniversaris. 

• Implementació i comunicació dels serveis de salut i fisioteràpia.

• Estratègia de contingut audiovisual i canal de notícies a la web.

• Gestió de contingut (youtube, instagram, flickr).

Accions	de	fidelització	diferencials

• Quota Duo.

• Convenis i acords amb empreses.

• Promocions i captació MGM.

• Càpsules vídeos.

• Concurs i sorteig a xarxes.

• Esdeveniments (photocall carnestoltes, festa terrasses).

Urban esports 

• Desenvolupament i implementació d’identitat gràfica.

• Gestió d’estructura, continguts de la nova web.

• Gestió de publicitat per a la difusió per al llançament de la cadena.

Mk directe i Comunicació web instal•lacions:

Actualització de continguts, publicació de promocions i difusió d’accions.

Plataforma comunicació per correu electrònic:

• 6 butlletins la primera setmana de cada mes.

• Disseny, contingut, maquetació, programació i resultats.

• Actualització de base de dades Mailchimp de cada instal•lació setmanal.

• 6 campanyes de benvinguda cada dilluns.
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Mk street i PLV per Promocions:

Idea de la campanya, estratègia de mitjans, gestió de mitjans de comunicació i publicació.

Difusió de promocions: 

• Programació de les promocions al gestor CRM.

• Gestió alta en línia i app. 

• Gestió i coordinació de publicitat (canals i espais local). 

• Ampliant la publicitat offline a les instal•lacions (ràdio, mupis, bus...).

• Facebook Ads: crear, segmentar, creuar amb Instagram, seguiment i resultats.
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SERVEI D’ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC

El Servei continuarà proporcionant a les federacions i als clubs els recursos lingüístics necessaris per 

tal d’ajudar a perfeccionar els escrits, donant a conèixer les diferents eines de consulta i correcció que 

es tenen a l’abast (correctors, diccionaris virtuals, bases de dades terminològiques, etc.) i millorar el 

coneixement lingüístic del personal federatiu i tècnic i motivar-lo, tot donant-li suport perquè utilitzin 

habitualment el català en les seves activitats i no canviï de llengua innecessàriament.

Campanyes: 

• Any Fabra: divulgació de la figura de Pompeu Fabra com a dirigent esportiu

• Jocs del Mediterrani: actualització diccionaris per a l’edició dels Jocs del Mediterrani
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ÀREA D’ACCIÓ SOCIAL

Objectius 2018:

• Executar INSERsport 2018

• Preparar INSERsport 2019 sumant 5 federacions més al projecte

• Aconseguir finançament pel projecte a través de la creació d’un pla de Fundraising

• Seguir executant el projecte europeu Erasmus Plus Sport ASPIRE per la inclusió de persones 

refugiades a través de l’esport

• Presentar-nos com a partners a la convocatòria Erasmus Plus Sport en 3 projectes europeus

•  Presentar-nos com a líders a la convocatòria Erasmus Plus Sport 

• Seguir executant i coordinant el projecte “Els infants de la Barceloneta fem esport al mar!” per 

potenciar l’esport de pàdel surf i fer els deures.

• Redacció de la memòria del projecte
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SERVEI D’ASSESSORAMENT I SUPORT COMPTABLE

Seguir solucionant les consultes que de les federacions en relació a l’aplicació del nou pla general de 

comptabilitat, vigent des d’aquest 2018 i la seva adaptació per a federacions esportives.
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SERVEI D’ASSESSORAMENT LABORAL

L’objectiu de cara a l’any 2018 és continuar el creixement del departament podent ampliar a més 

federacions el servei laboral gratuït o, en condicions molt favorables per aquelles que superin els 15 

treballadors.

L’any 2017 va acabar amb la centralització dels aspectes laborals a UFEC en un total de 51 federacions 

esportives. 

En aquest any 2018, l’objectiu seria acabar centralitzant un total de 55 federacions i, en relació als 

propers anys, continuar el creixement.

La raó d’aquest intent de creixement intensiu és el convenciment des de la UFEC que seria bo per a 

les federacions, a més de l’estalvi econòmic que implica, una unificació en formes de treballar i de 

plantejaments en les relacions laborals envers els seus treballadors i treballadores, sobretot, en tot allò 

relacionat en les relacions laborals amb el personal tècnic esportiu atès el règim laboral especial que li 

és aplicable.

D’altra banda, i pel que fa als clubs esportius catalans, l’objectiu per l’any 2018 és duplicar el nombre de 

clubs que gaudeixen d’aquest servei.

De la mateixa manera, es vol ampliar el ventall de serveis que s’ofereixen, començant a fer feines de 

consultoria estratègica de RRHH en matèria de selecció, polítiques retributives, formació, etc.
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SERVEI D’ASSESSORAMENT JURÍDIC

Pel proper període 2018-2019, els objectius del Departament jurídic de la UFEC es fixen en les següents 

línies de treball:

1. Millorar el suport i assessorament a federacions, establint indicadors de revisió periòdica i 

seguiment que se sumin als assessoraments que es fan segons demanda de les mateixes federacions 

interessades.

2. Sectoritzar les reunions de gerents per fer-les més operatives, garantint unes sessions plenàries 

mínimes, i establint un canal de comunicació real entre els gestors de les federacions i la UFEC per 

vehicular les problemàtiques comunes en la gestió.

3. Assessorar la campanya d’Iniciativa Legislativa Popular.

4. Fer el llançament i posada en marxa de l’Oficina del Voluntariat Esportiu de Catalunya. 

5. Dur a terme jornades específiques amb els gestors de les federacions per a la reflexió i treball 

sobre el canvi de model  i la transformació de les estructures federatives.
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TRIBUNAL D’ARBITRATGE TAEC

El TAEC va néixer com una institució arbitral que aspira a donar solució àgil, econòmica i especialitzada 

als conflictes del sector; que eviti la judicialització de l’esport; i que posi a l’abast de clubs, federacions 

i entitats esportives els millors especialistes en la resolució dels conflictes del nostre àmbit. Per aquest 

any 2018, es pretén:

• Desenvolupar la implantació del TAEC mitjançant quatre estratègies:

a. Servei de mapeig dels conflictes

b. Campanya de difusió a entitats, empreses, professionals i despatxos d’advocats

c. Escola de formació per a àrbitres i mediadors

d. Base de dades online de jurisprudència del Tribunal Català de l’Esport
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FUNDACIÓ UFEC

Amb la creació d’aquesta fundació, la UFEC i les federacions pretenen aconseguir l’entrada de recursos 

privats en els diferents projectes esportius del país gràcies als al•licients dels avantatges fiscals que 

tenen les fundacions. La Fundació UFEC és una entitat sense ànim de lucre, nascuda amb l’objectiu 

principal de donar suport i promoure l’esport de club del nostre país. 

MISSIÓ

La Fundació UFEC té per objectius donar suport a clubs i federacions esportives en els seus projectes 

per tal d’enfortir el sector esportiu català així com aconseguir que l’esport sigui més igualitari i arribi a 

tots els col•lectius.

VISIÓ

Volem ser un referent europeu d’organització dedicada als agents esportius de l’esport federat i a la 

societat en general, així com millorar les condicions de vida dels col•lectius més desfavorits a través 

de l’esport i aconseguir la paritat en tots el àmbits del camp esportiu, en la professionalització i en la 

pràctica.

VALORS

Compromís social: ens involucrem en el benestar de la comunitat mitjançant programes de formació 

esportiva i suport a agents esportius.

Responsabilitat en el foment de l’esport, en els seus agents i en la implicació amb tots els col•lectius.

Respecte cap a les persones i entitats que participen en els nostres programes i propostes.

Coherència entre el que creiem, el que promovem i els programes que realitzem.

Aliances entre el tercer sector social i l’esportiu per tal d’enfortir el resultat de la millora dels col•lectius 

més vulnerables.
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OBJECTIU 2018 • PROJECCIÓ

01. Execució per part de la UFEC del projecte INSERsport amb fons aconseguits per la UFEC i per la 

Fundació UFEC.

02. Donar visibilitat al projecte amb campanyes de màrqueting impactants i aconseguir més socis per 

a la Fundació.

03. Preparar el lideratge d’un projecte Erasmus Plus; recerca de partners, redacció del projecte, preparar

burocràcia.

04. Formar part de noves plataformes europees.

05. Projecció de la Fundació, en l’àmbit català, estatal i europeu.

06. Incorporació de dos alumnes del pràcticum de psicologia de la UB per ajudar en la conducció de 

grups de joves i per sistematitzar les dades.

07. Varietat de projectes de federacions i clubs penjats a la web.

08. Donar suport a federacions i clubs del projecte Impulsa’ns.

09. Proposta d’incorporació INSERsport 2019 a 10 noves federacions i a més municipis.

10. Treballar pel posicionament d’INSERsport com el projecte de formació esportiva i inserció laboral 

més important d’Europa.

11. Executar la campanya de fundraising (captació de fons).

12. Presentació com a partners a 3 projectes Erasmus Plus.

Participació com a partners en projectes europeus aprovats al 2017 i al 2018.

13. Presentació del projecte a noves convocatòries.

14. Posicionar la Fundació com a referent en el suport a federacions i clubs en els seus projectes.

15. Enfortir les federacions en influència i fons per a la realització dels projectes.

16. Preparació i realització del viatge a Brussel•les per l’Info day amb l’objectiu d’animar les federacions 

a presentar-se als programes Erasmus Plus Sports. Recerca de subvencions per a aquest viatge.

17. Donar suport a les federacions en la realització dels projectes europeus.

18. Crear un projecte de Team Building per aconseguir finançament per a la Fundació.

19. Projecte de reunions a Europa o Llatinoamèrica amb entitats homòlogues, ONG’s i governs per 

ampliar el nostre camp d’acció. Subvenció de la Focir i la Generalitat.
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20. Seguir influint en polítiques esportives i socials europees.

21. Disseny de campanyes de màrqueting per a la incorporació de dones en els càrrecs directius, juntes 

i patronats dels agents esportius, així com per una participació més nombrosa de dones 

CONGRÉS EL CLUB DEL FUTUR

Vivim en un entorn en què els clubs s’han d’adaptar constantment a noves maneres de gestionar, lleis 

comptables, fiscals, noves tecnologies, fidelització de socis, competència... 

Vivim immersos en l’era del Màrqueting intel•ligent i digital, en temps d’innovació  constant i xarxes 

socials.

És per això que és vital, per a la subsistència dels clubs i el seu creixement, disposar d’eines per tal de 

planificar i analitzar el propi club, la competència, les noves tendències i models de negoci.

Per aquest motiu la Unió de Federacions Esportives de Catalunya vol organitzar, durant el darrer 

trimestre del 2018, un Congrés que debati quin ha de ser el Club del Futur, on els temes a tractar poden 

ser, entre d’altres:

• Les entitats esportives com empreses de serveis. 

• Transformació digital del món de l’esport.

• Esport i finances.

• Relacions laborals o voluntariat.

• Lideratge orgànic.

• Màrqueting digital aplicat a l’esport.

• Fiscalitat, legalitat.

• Psicologia de l’esport.



Assemblea General Ordinària
Memòria 2017

pàg.113

OLIMPÍADES POPULARS

La Unió de Federacions Esportives de Catalunya està treballant la proposta d’organitzar unes Olimpíades 

Populars amb l’objectiu de fomentar la participació ciutadana en l’esport. En aquest sentit, i seguint 

algunes referències existents a Europa, com la TURNFEST a Alemanya, tot i que és un concepte d’aquest 

és més obert. Comenta les condicions estratègiques del projecte, així com els elements principals i la 

bona acceptació que han tingut les administracions en un primer moment

L’Olimpíada Popular, promoguda per l’UFEC, es un concepte innovador per fomentar la pràctica de 

l’esport, la salut i la diversió col•lectiva, amb l’objectiu de:

1. Desenvolupar un concepte innovador i integrador per consolidar el posicionament, d’una banda, 

de Barcelona com a Ciutat Olímpica I participativa, i, de l’altra, de Catalunya com a terra d’esports

2. Aprofitar aquesta plataforma per fer conèixer diferents esports a un públic més ampli i en un 

entorn lúdic i festiu.

3. Crear un esdeveniment per a la població, però també, per atreure participants d’altres territoris, 

i així, generar un impacte internacional

4. Crear un espai de reflexió de l’esport que culminarà en un congrés internacional de l’esport

I te com a línies estratègiques:

· Promocionar les disciplines de cada federació

· Prioritzar la participació més que la competició

· Fer viure l’esdeveniment a la ciutat generant un esperit de festa familiar i ciutadana

· Fomentar el contacte entre participants i espectadors

· Crear un impacte internacional destinat a atreure esportistes que vulguin viure un moment únic

· Fer una reflexió col•lectiva integrant atletes; educadors; actors socials i públics

L’objectiu és de dur a terme una gran festa el 2026, però abans de l’edició completa, s’organitzarà cada 

any, una sessió mes limitada i centrada sobre un tema (Exemples: rem, esports d’hivern, esports de 

mar, etc.) i un lloc precís.
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INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR

Seguint amb el projecte de l’elaboració del Codi de l’Esport, el qual ja es va portar al Parlament, com a 

proposta de llei, i per tal tingui més força i possibilitats de tirar endavant, la manera de fer-ho és fer-ho 

mitjançant una Iniciativa Legislativa Popular, aquesta proposta, ja aprovada per l’Assemblea anterior, 

segueix diferents fases, que son: la primera fase comença per la presentació a la mesa i recollida de 

signatures, que es divideix en la presentació de la iniciativa a la mesa del Parlament; llavors hi ha d’haver 

la resolució de la Mesa; i finalment, la recollida de signatures, un mínim de 50.000 en 120 dies, que són 

prorrogables en 60 dies més. Aquestes han d’anar en uns plecs de signatures, i validades per  fedataris 

públics que faran la comprovació de les signatures, i finalment es lliurament a la mesa del Parlament.

La segona fase és la tramitació parlamentària, que comença amb la publicació al BOPC i designació 

de la Comissió; a continuació es passa a la tramitació en Comissió Parlamentaria; finalitzant amb la 

compareixença al plenari, votació, i publicació al DOGC.

Hi ha previst que durant el segon trimestre del 2018 iniciar aquest procés, per tal que es pugui concloure 

el procés abans de finalitzar l’any.
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Annex informatiu 
UFEC GESTIÓ I SERVEIS SL
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UFEC GESTIÓ I SERVEIS SL

Complex Esportiu Municipal d’Alella

Aquesta, ja és una instal•lació totalment consolidada. Un any més s’ha tornat a tancar amb un resultat 

de  65.714’08€ positius. Degut a que ha seguit augmentant la facturacions d’abonats que aquest any ha 

estat d’un 5’33% respecte de l’anterior. Aquest indicador, juntament amb l’augment de cursetistes, ha 

portat a un augment en els ingressos del 4’35%.

Consolidat

El tancament econòmic consolidat de la UFEC GESTIÓ I SERVEIS SL corresponent a l’any 2017, ha estat 

equilibrat, segons el previst en el pressupost.
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COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS DE L’ANY 2017

UFEC GESTIÓ I SERVEIS SL

CONSOLIDAT
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COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL D’ALELLA
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SERVEIS CENTRALS
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BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2017

UFEC GESTIÓ I SERVEIS SL

CONSOLIDAT
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PRESSUPOSTOS PER A L’ANY 2018

UFEC GESTIÓ I SERVEIS SL



Annex informatiu 
GESTUFEC SL
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COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS DE L’ANY 2017

GESTUFEC SL
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BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2017

GESTUFEC SL
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PRESSUPOSTOS PER A L’ANY 2018



Annex informatiu 
URBAN ESPORT SL
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COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS DE L’ANY 2017

CONSOLIDAT

urban 
esports
TRAINING & FUNCTIONAL CENTER
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URBAN ESPORT SL - SABADELL urban 
esports
TRAINING & FUNCTIONAL CENTER
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URBAN ESPORT SL - GIRONA urban 
esports
TRAINING & FUNCTIONAL CENTER
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BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2017

URBAN ESPORT SL
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ANNEX INFORMATIU – UNIFEDESPORT CORREDORIA 
D’ASSEGURANCES SA
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EXERCICI 2017

Després d’un parell d’anys de consolidació dels canvis i processos i amb un 2016 en creixement, 

el 2017 ha finalitzat amb un increment de primes de més de 2.600.000€, situant el total de primes 

mediadas per sobre dels 10.000.000€, i amb una aplicació d’extorns federatius per import de 180.000€ 

aproximadament.

2017 ha estat el segon any de col•laboració i co-broqueratge amb MARSH & McLENNAN, que finalitza 

a maig de 2018.

Allianz, Mutuacat i Fiatc han estat les companyies punteres en les assegurances d’accident esportiu de 

les federacions. MGS i Markel, han donat cobertura especialment a clubs (accidents i responsabilitats 

civils).

L’acció comercial adreçada al sector extra-federatiu, ha estat positiva i en creixement, cercant productes 

àgils, ràpids i eficaços.

Unifedesport ha propiciat, un any més, un patrocinador per la Festa de l’Esport: AON (Broker 

multinacional).

ACCIONS 2018

• Acord de CO-BROQUERATGE amb AON: Acord de col•laboració transversal amb ampliació de 

nínxol de mercat. Resta confirmar Pla de Negoci

• Apertura de mercat assegurador: Noves companyies asseguradores i de reassegurança

• Millora de la informació sinistral a les federacions (implementació de nous processos al 

departament de sinistres)
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• Visualització d’UNIFEDESPORT (imatge, comunicació, xarxes) en col•laboració amb Dep. de 

Màrqueting

o Calendarització de Campanyes : 

· ACC. Campus

· ACC. Curses

· ACC i RC Voluntariat

· RC CLUBS

· RC Directius

· Multirisc Instal•lacions i Oficines (sector esportiu)
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COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS DE L’ANY 2017
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BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2017

UNIFEDESPORT CORREDORIA D’ASSEGURANCES SA
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ANNEX INFORMATIU
EUNCET Business School
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EUNCET BUSINESS SCHOOL

És un Centre Universitari de Negocis que va néixer el 1980 amb la intenció de formar persones i equips 

directius que potenciessin les petites i mitjanes empreses. EUNCET, com a escola universitària, va 

néixer el 1996 quan va passar a ser un centre adscrit a la Universitat Politècnica de Catalunya. L’any 

2017 s’incorporen com a socis Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) i Eurofitness, que 

junt amb LEITAT, són el actuals propietaris de l’escola.

Metodologia docent està orientada a l’aprenentatge i al desenvolupament de les competències 

professionals, i junt a uns programes d’estudis rigorosos, incorporem les noves formes d’aprendre, 

com el Learning by Playing,  simuladors de negoci  que afegeixen valor a la formació que les persones i 

les empreses, per adaptar-se millor  a les necessitats d’aquest canviant món empresarial.

FORMACIÓ UNIVERSITARIA

· Grau en Màrqueting i Comunicació Digital, el Grau en Administració i Direcció d’Empreses (ADE), 

en dues modalitats: la presencial i la semipresencial.

· Màster Universitari en Administració i Direcció d’Empreses i Màsters en Direcció de Màrqueting

FORMACIÓ EXECUTIVA

· MBA: Master in Business Administration

· MBI :  Master in Business Innovation

· Màster en Management Empresarial: 

· Màster en Direcció Comercial i Màrqueting:

· Màster en Direcció d’Operacions i Logística

· Màster en Lideratge Orgànic i Transfologia
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ALTRES

· Cursos in-company

· Estades acadèmiques estudiants estrangers

· Seminaris Secundaria

· Cursos de idiomes

· Jornades

ESTUDIANTS MATRICULATS
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EXTENSIÓ UNIVERSITARIA

Mobilitat Internacional: Conveni amb 25 universitats de 18 països: Alemanya, Finlàndia, França, 

Grècia, Holanda, Itàlia, Polònia, Portugal, Suècia, Panamà, Mèxic, Argentina, Brasil, Colòmbia, Bolívia, 

Xina, Taiwan, Corea del Sud, Tailàndia.

Borsa de Treball: Servei dirigit a professionals i Alumni amb l’objectiu de facilitar-los la cerca de feina 

o pràctiques i noves oportunitats professionals.

Pràctiques d’Empreses: Més de 34.000 hores de pràctiques durant el curs 16-17.

Inserció Laboral: El 98% dels graduats tenen feina relacionada amb la seva formació. Més de 500 

empreses col·laboren amb l’EUNCET.
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BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2017

EUNCET






