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NOUS PRESIDENTS

2021
FEDERACIÓ CATALANA DE BILLAR
President actual:

Sr. Xavier Fonellosa i Casanovas

President sortint:

Sr. Josep Ramon Molina i Maspoch

FEDERACIÓ CATALANA D’ESQUÍ NÀUTIC I WAKEBOARD
President actual:

Sr. Xavier Cester i Villar

President sortint:

Sr. Manel Pintó i Badrenas

FEDERACIÓ CATALANA D’HÍPICA
President actual:

Sr. Raimon Miret i Cots

President sortint:

Sr. Emilio Zegrí i Boada

FEDERACIÓ CATALANA DE PÀDEL
President actual:

Sr. Felip Ródenas i Morera

President sortint:

Sr. Pere Hernández i Ripoll

FEDERACIÓ CATALANA DE SALVAMENT I SOCORRISME
President actual:

Sr. Frederic Tortosa i Rodríguez

President sortint:

Sr. Frederic Cercos i Corona

FEDERACIÓ ESPORTIVA DE SORDS DE CATALUNYA
President actual:

Sr. Santiago Poveda i Garcia

President sortint:

Sr. Benet Muñoz i Fernandez

FEDERACIÓ CATALANA DE TENNIS TAULA
President actual:

Sr. Agustí Masip i Estruch

President sortint:

Sr. Joan Arnau i Canalias
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2022
FEDERACIÓ CATALANA D’ATLETISME
President actual:

Sra. Mercè Rosich i Vilaró

President sortint:

Sr. Joan Villuendas i Bornau

FEDERACIÓ CATALANA DE NATACIÓ
President actual:

Sr. Ramon Bosch i Dalmau

President sortint:

Sr. Enric Bertran i Campañá

FEDERACIÓ CATALANA DE PATINATGE
President actual:

Sr. Benjamí Pons i Ciurana

President sortint:

Sr. Ramon Basiana i Vers
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Presidenta:

President:

Sra. M Dolors Luna i Santana

Sr. Guillermo Álvarez i Lerma
FEDERACIÓ CATALANA DE CICLISME

FEDERACIÓ CATALANA D’AGILITY
Presidenta:

President:

Sr. Joaquim Vilaplana i Boloix

Sra. Marta Menac i Ayats
FEDERACIÓ CATALANA DE COLOMS ESPORTIUS

FEDERACIÓ CATALANA D’ATLETISME
President:

President:

Sr. Juan Lozano i Camacho

Sra. Mercè Rosich i Vilaró
FEDERACIÓ CATALANA DE COLOMS MISSATGERS

FEDERACIÓ CATALANA D’AUTOMOBILISME
President:

President:

Sr. Xavier Freixas i Zendrera

Sr. Joan Ollé i Bartolomé
FEDERACIÓ CATALANA DE CRÍQUET

FEDERACIÓ CATALANA DE BÀDMINTON
President

President:

Sr. Amar Saeed Khan Bibi

Sr. Rafael Lucas i Ruíz
FEDERACIÓ DE CURSES D’ORIENTACIÓ DE

FEDERACIÓ CATALANA DE BALL ESPORTIU

CATALUNYA

President

President:

Sr. Josep Maria Moreno i Campos

Sr. Josep M Santiago i González

FEDERACIÓ CATALANA DE BASQUETBOL

FEDERACIÓ CATALANA DE DARDS

President:

President:

Sr. Ferran Aril i Duran

Sr. Josep Maria Salvadó i Val

FEDERACIÓ CATALANA DE BEISBOL I SOFTBOL

FC D’ESPORTS PER A PERSONES AMB

President:

DISCAPACITAT FÍSICA

Sr. Jordi Vallès i Mestres

President:

Sr. Josep Giménez i Maluenda

FEDERACIÓ CATALANA DE BILLAR
President:

Sr. Xavier Fonellosa i Casanovas

FEDERACIÓ CATALANA PER A DISMINUÏTS
PSÍQUICS (ACELL)

FEDERACIÓ CATALANA DE BITLLES
President:

Presidenta:

Sra. Marina Gómez Hernández

Sr. Joan Ricart i Aguilà
FEDERACIÓ D’ENTITATS EXCURSIONISTES DE

FEDERACIÓ CATALANA DE BOXA AMATEUR

CATALUNYA

President:

President:

Sra. Joan Fuertes i Feliu

Sr. Jordi Merino i Urbano
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FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS

FEDERACIÓ CATALANA D’HALTEROFÍLIA

President:

President:

Sr. Pepo Viñas Racionero

Sr. Francisco García i Rodríguez

FEDERACIÓ CATALANA D’ESGRIMA

FEDERACIÓ CATALANA D’HANDBOL

President:

President:

Sr. Miquel Ojeda i Ciurana

Sr. Jaume Fort i Mauri

FEDERACIÓ CATALANA D’ESPELEOLOGIA

FEDERACIÓ CATALANA D’HÍPICA

President:

President:

Sr. Lluís Domingo i Milà

Sr. Raimon Miret i Cots

FEDERACIÓ CATALANA D’ESPORTS D’HIVERN

FEDERACIÓ CATALANA D’HOQUEI

Presidenta:

President:

Sr. David Samper i Falgàs

Sr. Xavier Adell i Salvatella

FEDERACIÓ CATALANA D’ESQUAIX I RAQUETBOL

FEDERACIÓ CATALANA DE JUDO

President:

President:

Sr. Joan Casahuga i Closa

Sr. Fermín Parra i Berguices

FEDERACIÓ CATALANA D’ESQUÍ NÀUTIC i

FEDERACIÓ CATALANA DE KARATE

WAKEBOARD

President:

President:

Sr. Josep Bosch i Espinalt

Sr. Joaquim Xavier Cester i Vilar
FEDERACIÓ CATALANA DE KICK BOXING i MUAYI

FEDERACIÓ CATALANA DE FÍSIC - CULTURISME

THAI

President:

President:

Sr. Enric Torrent i Méndez

Sr. Juan José Albuixec i Ferrándiz

FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL

FEDERACIÓ CATALANA DE KORFBAL

President:

Presidenta:

Comissió Gestora

Sra. Kira Menén i Balagueró

FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL AMERICÀ

FEDERACIÓ CATALANA DE LLUITA

President:

President:

Sr. Juan José Ayuso i Romero

Sr. Juan Carlos Ramos Sánchez

FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL SALA

FEDERACIÓ CATALANA DE MOTOCICLISME

President:

President:

Sr. Daniel Vives i Viola

Sr. Josep Maria Mañé i Navarro

FEDERACIÓ CATALANA DE GIMNÀSTICA

FEDERACIÓ CATALANA DE MOTONÀUTICA

President:

President:

Sr. Xavier March i Mateu

Sr. Miquel Mallafré i Torra

FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF

FEDERACIÓ CATALANA DE NATACIÓ

President:

President:

Sr. Ramon Nogué Audinis

Sr. Ramon Bosch i Dalmau
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FEDERACIÓ CATALANA DE PÀDEL

FEDERACIÓ CATALANA DE SALVAMENT I

President:

SOCORRISME

Sr. Felip Ródenas i Morera

President:

Sr. Frederic Tortosa i Rodríguez

FEC DELS PARALÍTICS CEREBRALS
President:

Sr. Carles Muñoz i Vázquez

FEDERACIÓ D’ESPORTS PER A SORDS DE
CATALUNYA

FEDERACIÓ CATALANA DE PATINATGE
President:

President:

Sr. Santiago Poveda i García

Sr. Benjamí Pons i Ciurana
FEDERACIÓ CATALANA DE SURF

FEDERACIÓ CATALANA DE PENTATLÓ MODERN
President:

President:

Sr. Carles López Domínguez

Sra. Susana Martínez i Martínez
FEDERACIÓ CATALANA DE TAEKWONDO

FEDERACIÓ CATALANA DE PESCA ESPORTIVA
President:

President:

Sr. Antoni Toledo i Munuera

Sr. Albert Vidal i Arconada
FEDERACIÓ CATALANA DE TENNIS

FEDERACIÓ CATALANA DE PETANCA
President:

President:

Sr. Jordi Tamayo de Winne

Sr. Jesús Pérez i Tortajada
FEDERACIÓ CATALANA DE TENNIS DE TAULA

FEDERACIÓ CATALANA DE PILOTA
President:

President:

Sr. Agustí Masip i Estruch

Sr. Agustí Brugués i Puig
FEDERACIÓ CATALANA DE TIR AMB ARC

FEDERACIÓ CATALANA DE PIRAGÜISME
President:

President:

Sr. Antoni Mesas i Escribano

Sr. Germán Jiménez Prats
FEDERACIÓ CATALANA DE TIR OLÍMPIC

FEDERACIÓ CATALANA DE PITCH & PUTT
President:

President:

Sr. Joan Rodríguez i Milán

Sr. Jordi Torrent i Marès
FEDERACIÓ CATALANA DE TRIATLÓ

FEDERACIÓ CATALANA DE POLO
President:

Presidenta:

Sra. Francina Guardiola i Flix

Sr. Francesc-Josep d’Abadal i de
FEDERACIÓ CATALANA DE TWIRLING

Lacambra

President:

Sr. Rubèn Pueyo i Rodríguez

FEDERACIÓ CATALANA DE REM
President:

Sr. Francisco Paz i Belmonte

FEDERACIÓ CATALANA DE VELA
President:

Sr. Xavier Torres i Isach

FEDERACIÓ CATALANA DE RUGBI
President:

Sr. Ignasi Planas i Rivas

FEDERACIÓ CATALANA DE VOLEIBOL
Presidenta:

Sra. Maribel Zamora i Gómez
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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
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
COMITÈ ORGANITZADOR DEL FÒRUM OLÍMPIC DE L’ESPORT
		
Sr. Jordi Sans i Juan
		Director de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya
OBSERVATORI DE L’ESPORT CATALÀ
		
Sr. Jordi Sans i Juan
		Director de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya
PREMIS DE CIVISME I ESPORT
		
Sr. Jordi Sans i Juan
		Director de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya
PLA ESTRATÈGIC DE L’ESPORT ESCOLAR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
		
Sra. Maribel Zamora
		
Vicepresidenta de la UFEC
		
		

Sr. Jordi Sans i Juan
Director de la UFEC

INDESCAT
		
		

Sra. Isabel Pérez i Espinosa
Secretària General de la UFEC

FOMENT
		
Sr. Gerard Esteva i Viladecans
		President de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya
GESTIONA
		
Sr. Josep Viladot i Voegeli
		Director General Grup Eurofitness
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CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
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 les federacions esportives de Catalunya membres el dia 2 del mes de juny
que tindrà lloc a la seu de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya,
Les 18 h, en primera convocatòria, i a les 18’30 h, en segona, per tal de tractar els punts
següents:
i.

Lectura de l’acta de l’Assemblea Ordinària de la sessió anterior del dia 26 d’abril de
2021.

ii.

Informe del president.

iii.

Ratificació dels nous membres del Consell Directiu de la Unió de Federacions.

iv.

Aprovació, si escau, de la afiliació d’UFEC a altres entitats.

v.

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

vi.

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.

vii.

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 2022.

viii.

Resolució, en el seu cas, 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.

ix.

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).

x.

Torn obert de paraules.

Barcelona, 2 de maig de 2022

GERARD ESTEVA i VILADECANS
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 produirse aquesta situació caldrà que el vicepresident o vicepresidenta assistent a l’assemblea presenti
la credencial signada pel president o presidenta.
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1. ACCIÓ INSTITUCIONAL

Durant el 2021 la Unió de Federacions Esportives ha realitzat diverses actuacions i campanyes
vinculades als seus objectius de defensa i millora del sector esportiu català, fortament
vinculades amb l’actualitat d’aquest darrer exercici. Les accions han estat canalitzades de forma
tècnica amb reunions periòdiques amb les gerències i secretaries generals de les federacions.
Així mateix, els posicionaments i acords treballats a les denominades reunions de gerents han
estat reportats de forma periòdica a reunions de presidències que adoptava el posicionament
escaient i interlocutaven amb els responsables polítics d’influència. Les accions en defensa del
sector s’han concretat aquest any en: tancaments del sector per la pandèmia, posicionament de
l’esport en les eleccions a la Generalitat de Catalunya, Jocs Olímpics d’estiu 2020 i candidatura
Pririneus Barcelona 2030.
Tot seguit en detallem les principals:
GENER

Campanya ‘Aviat no hi trobareu res’:
La UFEC, les federacions i una vintena d’esportistes d’elit i professional van demanar la represa
de les competicions esportives aturades des de feia mesos per la pandèmia.
FEBRER

Manifestació Virtual 11F
Federacions, clubs, indústria i professionals de l’esport ens vam manifestar virtualment a
través de les xarxes social per reivindicar el caràcter essencial de l’esport en plena campanya
electoral. El hastag #EsportEsEssencial va acumular més de 3.300 publicacions i 4.800
interaccions.
Debat electoral 14F: Vam organitzar un debat electoral virtual amb els partits polítics amb
representació al Parlament per conèixer els seu compromís amb l’esport. Vam elaborar un
document de propostes en quatre àmbits: finançament estable i autònom; fiscalitat; ocupació; i
digitalització del sector.
MARÇ

Llançament Lliga Catalana eSports: punt de partida del projecte innovador i pioner a tot al
món de les federacions esportives de Catalunya i de la Conselleria de Polítiques Digitals i
Administració pública, amb la col·laboració de Parlem Telecom. Tennis, golf, automobilisme,
escacs i beisbol inicien els primers tornejos.
La UFEC, en col·laboració amb l’EUNCET, va crear el Women Executive Sports Education, un
postgrau per apoderar les dones dirigents del món de l’esport. 10 dones van ser seleccionades
per impartir el curs, subvencionat per la UFEC, que es va estendre des d’abril fins al juny.
Llançament Esport+.tv: Les federacions i el Govern van posar en marxa l’OTT de l’esport català,
la plataforma de continguts digitals poliesportius. 12 federacions van apostar pel projecte, que
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vol instal·lar càmeres a 1.300 equipaments esportius i arribar a 1,5 milions d’usuaris al llarg
dels primers 5 anys. La plataforma aporta projecció al sector, més capacitat de creació de
recursos i un plus tècnic per a clubs i esportistes per millorar el seu rendiment.
MAIG

24a Festa de l’Esport Català
L’Auditori AXA va acollir l’edició anual de la Festa, on es van entregar els següents guardons:
Premi al millor esportista: Toni Bou
Premi a la millor esportista: Aina Cid
Premi a l’esportista amb més projecció femenina: Maria Costa
Premi a l’esportista amb més projecció masculina: Eduard Rousaud
Premi al millor equip català: FC Barcelona futbol femení
Premi al/a la millor entrenador/a: David Martín
Premi a l’esportista llegendari/dària: Víctor Tomàs
Premi a l’Esperit Esportiu: Astrid Fina
Entitats centenàries: Ripoll CF, Agullana CD, CF Bellpuig, CD Masnou, CF Puigvertenc, ATC Sant
Pol, UE Sant Sadurní, CF Torà, UD Viladecans, CE Portbou, CD Malgrat, CF Capellades, CT Lleida
i la FEEC
Premi a la Gestió Federativa: Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya
Reconeixement pòstum: Josep Lluís Vilaseca
JUNY

Web Catalans a Tòquio
La UFEC va crear el portal web per a la cobertura i seguiment de la participació catalana en els
pròxims Jocs Olímpics i Paralímpics de Tòquio 2021. El llançament es va fer a un mes de la cita,
amb la publicació de totes les fitxes dels esportistes participants, entrevistes, notícies i articles
d’experts amb les claus pels èxits dels catalans. Durant la celebració dels Jocs, es va fer un
seguiment diari amb la prèvia, el minut a minut, els resultats i les claus del dia.
SETEMBRE

Llançament nou curs Escola Directius de Clubs (EDIC)
Les federacions esportives i la UFEC van finançar a formació a 1100 clubs amb la tercera edició
del curs, que comptava amb un programa acadèmic de 13 càpsules formatives que incloïen
temàtiques diverses sobre la gestió d’entitats.
NOVEMBRE

Masterclass defensa personal
Amb motiu del Dia Internacional per a l’erradicació de la violència contra la dona, la UFEC,
en col·laboració amb la Federació Catalana de Kickboxing i Muay-Thaï (FCKBMT) i els Clubs
Eurofitness, van organitzar l’acte d’empoderament que incloïa una masterclass de defensa
personal oberta i gratuïta per a dones. Hi van assistir prop de 300 dones.
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2. DIRECCIÓ

ÀREA ESPORTIVA
Durant l’any 2021 la UFEC ha subvencionat a les federacions amb la Medalla de Campions,
dirigida als campions i campiones de Catalunya absoluts. Han estat subvencionades i
entregades a les federacions esportives, un total de 1.961 medalles.
L’autor de la medalla ha estat Gabriel Sanz i evoca el principi dinàmic de moviment, en oposició
al principi immòbil del repòs. Conté un “centrum” o “origo” que desplaça l’espai en voràgine.
Rota sobre el seu si en la deambulació de la seva derrota. Esdevé un signe solar, la roda solar
dels cicles vitals de llum i de foscor, del despertar i de la dormició del món natural.
Recordem els signes solars ancestrals del Pirineu, la sexifòlia o les esteles funeràries discoidals.
L’esforç de l’atleta com a ofrena, com a sincronia meteòrica amb l’impuls inextingible de la
matèria creada, rep un disc solar, un cercle de llum, per als que vencen vencent-se.

Medalla de campiones i campions
absoluts 2021

Durant l’any 2021 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 i d’altres. 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.
Així mateix, 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.
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ÀREA DE PROTOCOL
S’han fet un total de 30 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.
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.
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 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.

La Unió de Federacions ha rebut, en el decurs de l’any 2021, un total de 109 invitacions a
diferents actes federatius, dels quals 46 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.

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 català de l’esport o altres estament de la Generalitat de Catalunya,
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.
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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, 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.
Degut a la pandèmia del coronavirus no s’han pogut dur a terme els actes previstos
seguents:
-

Assemblea presencial de la UFEC.
Diada de Sant Jordi.
Entrega insignies als expresidents de federació que han deixat el càrrec.

El dia 11 de setembre 50 persones representant a les federacions esportives catalanes
conjuntament amb la UFEC, vàren assistir a la entrega floral al monument de Rafael de
Casanovas.
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3. COMUNICACIÓ, MÀRQUETING I PREMSA

PREMSA ESCRITA
La UFEC disposa de diferents pàgines setmanals als diaris esportius (Sport, Mundo Deportivo i
L’Esportiu). Des del departament de premsa s’elaboren i s’editen les notícies rebudes des de les
71 federacions esportives que formen part de la UFEC, a més de crear-ne de pròpies. Això ha
suposat que al llarg del 2021 s’hagin publicat a les pàgines de la UFEC als diferents diaris 1.135
notícies.

RECULL DE PREMSA
Durant tot el 2021 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.

ZONA UFEC
El programa de televisió Zona UFEC, 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 2021 s’han emès 133 reportatges. Els reportatges es pengen al
canal youtube de la UFEC, que ha acumulat al llarg del 2021 un total de 91.235 visualitzacions i
compta amb prop de 2.000 subscriptors.

WEB CORPORATIU
La pàgina web de la Unió de Federacions 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 2021 la pàgina web de la
UFEC ha tingut un total de 31.247 visites (1.050 usuaris únics de mitjana mensual).

ANUNCIS D’ASSEMBLEES
Durant l’any 2021 s’han publicat 60 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 €.

XARXES SOCIALS
Durant el 2021, la UFEC ha continuat apostant per les xarxes socials i ha vist incrementat el
nombre de seguidors en els diferents perfils. Així, el 2021 es va tancar amb 6.805 seguidors a
Facebook (www.facebook.com/ufeccat), 10.470 seguidors
Twitter (www.twitter.com/ufeccat), 91.235 visualitzacions i 1835 subscriptors al canal UFECtv de
Youtube (www.youtube.com/ufectv), i 6.899 seguidors a Instagram.
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Dades principals dels comptes UFEC:
Twitter: 3.331.221 impressions acumulades; 1.604 tuits.
Facebook: 4.587.224 impressions; 804 posts; 1.622.115 abast de publicacions.
Instagram: 1.054.244 impressions; 79.676 abast de publicacions; 584 posts.

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 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.
El Departament elabora un clipping mensual de premsa on es recullen els principals impactes
en mitjans audiovisuals i escrits sobre les accions i projectes de la casa. El 2021 la UFEC ha
aconseguit un total de 345 impactes de premsa i comunicació.

BUTLLETÍ INSTITUCIONAL
El Departament de Premsa elabora un newsletter mensual amb les principals notícies sobre
l’entitat i el conjunt de l’esport català, així com enviaments puntuals sobre qualsevol projecte de
la casa o informació rellevant sobre l’esport català. El 2021 s’han enviat un total de 35 butlletins,
a un llista de contactes de 81.245 persones, amb una mitjana d’obertura d’un 36.48%.

MARQUETING
4.1. Objectiu: Recuperació d’abonats i Branding.
Durant aquest 2021 i després de la greu situació que haviem patit al món de l’esport i, en
concret, el fitness, aquest any ha sigut clau per a l’inici de la recuperació dels nostres clubs. Els
nostres dos grans objectius han sigut:
•
•

Recuperar clients.
Fomentar la marca.

I es que més enllà de la recuperació, després de la fusió de la Unió de Federacions Esportives
de Catalunya (UFEC) i la Unió Barcelonina d’Associacions Esportives (UBAE), operant sota la
marca Eurofitness, era fomentamental realitzar accions que ens ajudessin a crear un marc
comú i donar a conèixer a la població la nova marca i les seves peculiaritats.
Seguint els nostres objectius principals, el 2021 ha estat ple d’accions de fidelització així com
de recuperació d’ antics clients que van decidir finalitzar el seu copromís amb nosaltres degut
a la pandemia, per tant, el nostre objectiu principal ha sigut la recuperació de clients per tal
de seguir fomentant els hábits d’activitat i salut a les nostres poblacions. El balanç ha resultat
positiu, tant a nivell del grup Eurofitness com del club en concret, presentat una recuperació
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del 70% dels abonats respecte al 2019.
FINAL 19

FINAL 21

ARTESANIA

ART

2436

1597

BADALONA

BAD

2601

1773

CAN CUYAS

CUY

1284

851

CAN DRAGO

DRA

7725

5090

HORTA

HOR

2330

1442

ILIRIJA

ILI

1348

1304

MATARO

MAT

6282

4224

PERILL

PER

6446

3705

SANT CUGAT

CUG

6789

4027

SANT MIQUEL

MIQ

2820

1833

UBAE
ALELLA

40061
ALE

2622

25846
2126

ARENYS

ARE

1983

1576

ESTACIO NORD

EST

4147

3565

SABADELL

SAB

3329

2485

SALT

SALT

2929

2090

SANT CELONI

CEL

2705

2072

URBAN

URB

731

689

VALL HEBRON

VAL

1197

1209

UFEC
VILADECANS

19643
VIL

0

15812
795

4.2. Canvi d’imatge
El 2021 ha sigut un any de canvis, on poc a poc hem anat adaptant els espais, les decoracions e
il.lustracions a la nova marca, fet que no ha generat cap impacte directe sobre el client però sí
que han viscut una transició en el dia a dia del club.
4.3 Branding
Com a grup Eurofitness es va presentar una proposta que defineixi la marca i que ens ajudi a
fomentar els valors que defensem com a entitats, basant-nos com a marca en dos grans potes:
Sostenibilitat i Social. D’aquest gran paraigues aniran sorgint les diferents accions de marca,
on el client rebrà diferents impactes per donar a conèixer les propostes, els programes i les
intencions de l’entitat.
1r semestre
Dintre d’aquest gran marc, es divideix l’any en 2 semestres, el primer des d’inici d’any i fins
l’arribada de l’estiu, on celebrarem accions com:
-Dia Mundial del Càncer: vam col.laborar amb AECC amb la venda d’articles i el posterior
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donatiu a l’entitat.
•
•

Dia Mundial de la dona: vam crear un manifest Eurofitness per el dia de la dona.
Sant Jordi: Entregant una rosa i un llibre als nostres clients.

2n semestre
Durant el segon trimestre hem gaudit de días especials com el Dia Mundia de la Juventud,
també vam gaudir de setmanes amb activitats especials amb motiu del la setmana de l’activitat
física.
4.4 Accions
Seguint els dos objectius principals: recuperació d’abonats i fomentar la marca, hem estructurat
una dinámica de treball mensual on es realitzen 2 accions, la primera de captació i la segona de
fidelització, aquestes es diferencien basicament per els Canals utilitzats en cada cas i el target al
que s’envia la información.
Les accions de fidelització s’envien a través de Canals interns, com ara, el e-mail, l’APP i els
punts d’informació dels clubs. En la seva majoria es tracta d’accions reailtzades per als clients,
on s’oferten activitats especials o bé dies puntuals.
Les accions de captació en canvi, s’envien a través de Canals externs, com és el cas d’anunci
d’Instagram, pàgina web, google, MUPI o Bus.
Les accions de captació es van dividir en 4 Grans campanyes:
La primera, amb l’objectiu d’animar de nou als antics clients a fer esport amb motiu de
l’arribada de la primavera: (link)
Per l’estiu, vam realitzar una campanya de captació que no només anava dirigida als nostres
exclients sinó a tota la població per a que es dediquessin un moment per a elles, per a fer
esport i cuidar-se. El nom de la campanya que ens va acompañar fins el novembre era,“ÉS EL
TEU MOMENT”
Al Novembre amb motiu de la celebració mundial del Black Friday i en defensa dels valors
que fomentem com a marca, vam celebrar per primer cop el #BuyNothingDay, iniciativa
que fomenta l’activitat física durant tots els dies del mes, evitant fomentar l’activitat lligada
al descompte d’un únic dia. És per això que vam realitzar una campanya de captació i
conscienciació durant tot el mes de Novembre: (links)
Per últim, i el més especial de l’any, el desembre ve carregat de regals, sorpreses i molt més a
tots els nostres clubs. Vam realitzar diferents iniciatives, entre elles:
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-Regala Fitness. Tots els nostres clients o bé, els no clients podien regalar als seus estimats 3
mesos al nostres clubs, per cuidar-se i posar-se en forma amb els próposits d’any nou.
-Regal solidari amb la campanya de la Creu Roja
4.5 Xarxes Socials
Des de Febrer de 2021, les xarxes socials d’Uesports van deixar d’estar operatives, i es va
redirigir a tots els usuaris i seguidors a les xarxes @clubseurofitness
Per incentivar el canvi de xarxes i que comencin a ser seguidors de les noves xarxes socials,
vam realitzar un sorteig durant 2 setmanes, xarles en directes i sesions informatives de
contingut nutricional de la mà d’Alimmenta.
A partir d’aquell momento, s’han realitzat 3 post a la setmana, amb un total de 12 posts al mes
amb contingut molt divers de la mà dels nostres especialistes. Els posts están dividits en:
•

El repte! On hi ha 3 guanyadors i es reparteix una samarreta especial per als guanyadors:
(link)
Nutrició. Consells nutricionals de la mà d’Alimmenta: (link)
Tips per millorar les tècniques d’entrenament o consells per l’activitat: (link)
Olimfit. Plataforma a la que tenen accés tots els nostres usuaris per a que el seu
entrenament sigui hibrid i sense pauses, per realitzar-lo allà on siguin. (link)

•
•
•
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4. SERVEI JURÍDIC

El servei jurídic de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) presta assessorament
legal a totes les federacions afiliades a la Unió en totes aquelles qüestions i assumptes que els
hi afecten i que per la seva naturalesa d’àmbit jurídic necessiten d’aquest Servei.
Aquest assessorament legal d’una banda consisteix en assessorar a les federacions en totes
aquelles qüestions directament derivades del funcionament d’una federació i relacionades
amb el dret esportiu, com poden ser els procediments electorals, la celebració d’assemblees
generals, la revisió i modificació d’estatuts i reglaments federatius, els procediments
disciplinaris, etc.
D’ençà de la situació creada per l’expansió de la Covid-19 les federacions, en l’exercici de les
seves funcions i competències, han hagut d’anar adaptant-se a les circumstàncies concretes
derivades de cada moment i normativa vigent aplicable. Lògicament, les activitats federatives
(competicions, entrenaments, reunions dels seus òrgans i comitès, etc.) també ha hagut
d’adaptar-se a aquest nou escenari i a aquests efectes des del servei jurídic de la UFEC s’ha
col·laborat de manera constant amb les federacions per posar-les en coneixement de les
normatives aplicables a cada moment, amb les restriccions pertinents, així com en la creació i
validació dels protocols federatius per a la pràctica esportiva i de competició, seguint els criteris
establerts al Pla d’acció pel desconfinament esportiu de Catalunya, aprovat pel PROCICAT.
A aquests efectes, la UFEC ha exercit un paper de coordinació i de defensa dels interessos
federatius.
I d’altra banda, a aquests darrers assumptes també cal sumar altres qüestions no
necessàriament derivades del dret de l’esport; altres temàtiques en les quals per l’activitat
concreta de cada federació també puguin necessitar d’un assessorament legal. Entre
aquestes hi trobem, per exemple, i com veurem explicat amb més detall més endavant: la
redacció d’informes jurídics, la redacció de convenis de col·laboració entre les federacions i
altres entitats, elaboració de contractes, reclamacions per subvencions, assessorament en
procediments judicials de diversa naturalesa, recursos a comitès federatius d’àmbit estatal, al
Tribunal Administrativo del Deporte y al Consejo Superior de Deportes.
La UFEC a través del seu Servei Jurídic ha col·laborat també en la implementació de Programes
de Compliment Normatiu (“Compliance”) a les federacions que els hi ha interessat adoptar
aquets protocols, així com ha assessorat els seus comitès de Compliance per al correcte
desenvolupament d’aquests.
A continuació s’exposen amb més detall l’assessorament jurídic prestat per la UFEC, tractant
d’explicar-ho per les diferents temàtiques i tot fent referència a exemples concrets, que
s’acompanyaran sovint en l’Annex adjunt d’aquesta Memòria.
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PROCEDIMENTS ELECTORALS
Aquest 2021 s’han dut a terme diversos processos electorals en les federacions esportives
de Catalunya, tenint en compte que el mandat de les federacions acaba normalment alhora
ja que els mandats son de 4 anys, però amb la situació anòmala en aquest cas causada per
la COvid-19 i pel qual moltes federacions van haver de fer aquestes eleccions més tard del
normal, ja que amb les mesures vigents no era possible iniciar eleccions.
Així doncs el servei jurídic de la UFEC ha assessorat, de diferent manera, en els corresponents
procediments electorals les següents federacions: Automobilisme, l’ACELL, Esquaix i Raquetbol,
Ball Esportiu, Bitlles i Bowling, Criquet, Dards, Gimnàstica, Kick-Boxing, Korfbal, Lluita, Pàdel,
Patinatge, Taekwondo, Tennis, Tennis Taula, Entitats Excursionistes i Esports per a Cecs.
Aquest assessorament consisteix en l’elaboració i revisió del reglament i del calendari electoral,
de l’assessorament en totes aquelles qüestions que siguin competència de la junta electoral
(reclamacions al cens, a la presentació de candidatures, etc.) així com en alguns casos assistir
a les reunions de la junta electoral exercint de secretaris o als actes de votacions com a
observadors, també l’assessorament a la comissió gestora encarregada del funcionament de la
federació durant aquest període.

NORMATIVA COVID-19
La UFEC, com s’ha comentat abans, ha col·laborat en la creació de tots els protocols federatius
aprovats pel Consell Català de l’Esport. Aquesta col·laboració ha consistit en primer lloc la
creació d’un model de protocol a partir del qual les federacions poguessin crear el seu de
propi recollint les especialitats del seu esport, ha revisat i validat tots aquests protocols, i els
ha tramés al Consell Català de l’Esport per a la seva aprovació definitiva i la corresponent
publicació. També ha assessorat en algunes modificacions fetes a aquests protocols.
També ha anat informant de les modificacions (previstes a les Resolucions de Salut que s’han
anat publicant al DOGC periòdicament) per tal que en tots els casos la pràctica de l’esport
federativa complís fil per randa amb les restriccions i mesures vigents en cada moment.
També s’ha assessorat de manera particular a les federacions en tots aquells dubtes que la
normativa pel Covid-19 ha pogut generar. Entre aquests, hi trobem les següents qüestions:
necessitat de declaracions responsables, ús de mascaretes i concepte de contacte estret,
celebració d’assemblees generals de manera telemàtica (aspecte introduït en la normativa
esportiva pel Decret 20/2020, de 26 de maig), aspectes relacionats amb la mobilitat dels
esportistes federats (preparació de certificats), i l’assessorament en la celebració de
competicions online i internacionals.

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2022

36

ASSESSORAMENT A COMITÈS FEDERATIUS
El servei jurídic de la UFEC assessora, essent-ne un membre en ocasions, als comitès federatius
de competició i disciplina, així com dels d’apel·lació. Aquest servei és molt rellevant en tant
que en ocasions els comitès de disciplina (o jutges únics) disposen del coneixement tècnic
de les competicions però no tenen el coneixement jurídic per dur a terme amb garanties un
procediment sancionador. Així les coses en el període esmentat el servei jurídic ha assessorat
els comitès de competició i disciplinaris de les federacions de: Ball Esportiu, Beisbol i Softbol,
Bitlles i Bowling, Caça, Coloms Missatgers i Gimnàstica, Korfbal.
D’altra banda també ha assessorat a federacions o membres d’aquestes en procediments
sancionadors en comitès disciplinaris federatius d’àmbit estatal, en concret davant la Real
Federación Española de Deportes de Invierno, de la Real Federación Española de Beisbol y
Sofbol i de la Real Federación Española de Columbofilia. També ha assessorat en procediments
davant del TAD (federació de coloms missatgers) o del CSD (federació de voleibol).
També ha assessorat a altres comitès de diferent índole, com és el cas del Comitè de
Compliance, del qual el servei jurídic de la UFEC n’és el secretari, redactant les actes i assistint a
les reunions que es celebren amb caràcter trimestral, així com exerceix la revisió dels protocols
així com es tracta de millorar la formació relativa al coneixement dels esmentats protocols.

ASSESSORAMENT EN PROCEDIMENTS ADMINISTRATIUS I JUDICIALS
Les federacions esportives catalanes en ocasions es veuen demandades per actes en la seva
activitat privada no esportiva o en la necessitat d’emprendre accions legals per defensar els
seus interessos. En aquests casos, tot i no estar relacionats amb la pràctica esportiva ni amb
les competicions, també el servei jurídic de la UFEC les assessora i en ocasions s’encarrega
de la defensa legal. És el cas, per exemple, de la Federació ACELL, que està immersa en un
procediment en l’ordre civil contra una empresa de neteja, el de la Federació de persones amb
discapacitat física, que va ser demandada pel procediment de judici monitori per l’impagament
d’unes quotes de l’assegurança, la Federació de Hockey que va presentar als jutjats de Girona
una demanda de judici monitori per una quantitat que li era deguda, o l’assessorament en unes
diligències prèvies a la Federació Catalana d’Esquaix.
Fora de l’àmbit civil, el servei jurídic també s’ha encarregat de la defensa dels interessos
de dues federacions en l’àmbit contenciós administratiu. En representació de la Federació
de Coloms Missatgers, front el Jutjat Central del Contenciós-Administratiu, s’ha interposat
demanda per impugnar l’aprovació per part del CSD del reglament aprovat per la Comissió
Delegada de la Federación Española de Columbofília, i de la Federació de Gimnàstica en un
procediment davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en una qüestió derivada
de la impugnació d’una resolució del Tribunal Català de l’Esport relacionada amb la normativa
federativa de gimnàstica sobre el vincle d’origen dels esportistes.
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També, a nivell administratiu, el servei jurídic de la UFEC assessora a les federacions esportives
de Catalunya en la sol·licitud de subvencions, així com ha preparat les al·legacions a diverses
revocacions de subvencions resoltes contra algunes federacions (ACELL, Halterofília, Bitlles i
Bowling, Lluita, Pàdel) en defensa dels seus legítims interessos.

INFORMES JURÍDICS
Una altra servei que es presta des del departament jurídic de la UFEC és la elaboració
d’informes jurídics sobre qüestions que afecten a les federacions, com en el seu moment va
ser la qüestió de la llicència única. Durant aquest període cal destacar l’informe jurídic sobre
l’Avantprojecte de Ley del Deporte, compartit amb totes les federacions esportives amb la
finalitat que poguessin comunicar-nos tots aquells aspectes que consideressin rellevants
d’incorporar a l’escrit d’al·legacions al citat Avantprojecte que la UFEC va presentar al Consejo
Superior de Deportes, en defensa dels interessos de l’esport català federatiu.
Sobre altres informes elaborats per encàrrec de federacions, convé destacar els següents:
informe per la Federació de Basquetbol sobre la disciplina del 3x3, informe sobre les
competències pròpies de la Federació de Patinatge en relació a la regulació del casc necessari
per a poder competir en les competicions que organitza, informe per la Federació de Surf en
relació a la legalitat de la pràctica esportiva del Surf en platges amb bandera vermella (aspecte
que finalment ha estat modificat per l’ajuntament de Barcelona per permetre dita pràctica, i
informe per la Federació d’Automobilisme sobre la legalitat del Reglament aprovat per la Real
Federación Española de Automobilismo, reglament que finalment ha acabat essent impugnat
judicialment.

ALTRES ASSESSORAMENTS
Finalment, en aquest darrer apartat hi podríem trobar tota la resta de consultes jurídiques
que constantment les federacions efectuen a aquest Servei Jurídic. D’altres assessoraments
prestats a les federacions esportives de Catalunya han consistit en, per exemple: la redacció
de convenis de col·laboració (Salvament i Socorrisme, Espeleologia, Paràlisi Cerebral, etc.),
assessorament en qüestions relacionades amb la llicència d’àmbit estatal i autonòmic (Surf,
Ball Esportiu, Beisbol, etc.), redacció d’articles per a la modificació d’estatuts federatius (Entitats
Excursionistes, Activitats Subaquàtiques, Pàdel, Agility, etc.) la redacció de contractes, com
per exemple de patrocini publicitari (Beisbol), revisió de convenis i contractes amb clubs i/o
l’administració (diputacions, ajuntaments, etc), així com consultes sobre el funcionament de les
assembles generals, i d’altres derivades del desenvolupament ordinari d’una federació.
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5. 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 Lluita
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 Gimnàstica

FC Esports Disminuïts Psíquics
FC Dards
FC Espeleologia
FC Salvament i Socorrisme
FC Dards 		
FC Halterofília		
FC Billar
FC Gimnàstica
F.C.E. Persones Discapacitat Intel.
lectual-ACELL
FC Dards
FC Espeleologia
FC Salvament i Socorrisme
FC Aèria
FC Handbol
FC Automobilisme
FC Lluita

Actualment, el servei laboral de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya porta a terme
la gestió completa de personal amb una mitjana de 481 treballadors i treballadores en còmput
mensual entre totes les federacions que han optat per aquest servei gratuït, en aquest cas, 44
federacions per l’any 2021. Així mateix, s’han gestionat uns costos totals anuals en total de més
de 7,56 milions d’euros respecte les federacions esportives.
L’àrea laboral de la Unió ha prestat assistència, assessorament i totes les gestions relacionades
amb la gestió laboral i assessorament jurídic laboral. De la mateixa manera, ha prestat serveis en
matèria de processos de selecció i formació en matèria laboral per formacions federatives.
El servei laboral ha donat suport, assessorament i acompanyament en tot allò relacionat amb les
actuacions derivades d’Inspecció de treball, sigui per actuacions de control o sigui via denuncia
d’alguna part.
Respecte els serveis prestats, aquests estan valorats segons les tarifes marcades per un total de
119.430,00 euros, IVA inclòs.
Aquests serveis estan bonificats al 100% per la Unió de Federacions Esportives de Catalunya.
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6. SERVEI D’ASSESSORAMENT I SUPORT COMPTABLE

Des d’aquest departament es coordina l’administració en els termes documentals
administratius, de facturació i gestió amb proveïdors, clients i bancs. Així com la comptabilitat
del grup d’entitats UFEC i també la justificació de subvencions a les diferents institucions
públiques concedents.
A més a més, es dona suport i assessorament a les diferents federacions catalanes, tot
acompanyant-les en el procés diari administratiu, comptable i financer.
Els propòsits de cara al 2022 es centren en consolidar els processos protocol·laritzats del
departament, tot procurant un alt grau de professionalització i polivalència de l’equip.
De entre els objectius previstos i assolits durant el 2021, pel que fa els processos diferenciats:
“Suport administratiu i comptable” i “justificació de subvencions”, cal a dir, que s’ha engegat
un procediment de resposta constant i atenció preferent a les federacions, donant resposta
sobretot als següents temes:
1. Aspectes comptables: Obertures i tancaments d’exercicis; comptabilització
d’assentaments; assessorament i formació del personal administratiu; utilització de les
eines informàtiques; consultes tècniques en relació amb el 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.
**El nombre d’entitats que ha fet ús d’aquest servei ha estat de 43, i a grans trets, aquest assessorament s’ha desenvolupat en tres
eixos fonamentals: 337

Així també, a l’inici del segon trimestre, s’ha previst un taller formatiu per les federacions, que
s’indica a continuació:
• Taller: Comptes Anuals i tancaments.
I, es prepara per al tercer trimestre el següent:
• Taller: Com preparar i documentar el “sanejament d’actius” o “baixa d’immobilitzat”.
A nivell de departament, es prioritza per la coordinació de la informació centralitzada, de manera
que qualsevol membre de l’equip pugui disposar de la informació necessària per donar continuïtat
al treball diari, de forma continuada i sense que s’hagi d’aturar qualsevol tasca iniciada o prevista.
La distribució de tasques principals s’organitza setmanalment i coordinant diàriament entre tot
l’equip l’evolució de les mateixes. Així, en cas que una tasca es resolgui abans del previst o s’allargui
una mica més es comparteix la informació per a poder unificar esforços en el punt que sigui
necessari.
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En quant a la digitalització del departament, s’ha enfocat l’exercici en dimensionar l’automatització
de les eines ja existents i dotar de contingut els formularis de treball diari, per a fer més senzills
i disponibles els models de documents de presentació de treball. Es cerquen formats que
puguin servir com a eina de treball, per a que pugui ser aprofitable per a qualsevol requeriment
procedimental formal.
Pel que fa l’assessorament a entitats, s’ha donat atenció a les consultes presentades per les
federacions bé siguin de caràcter comptable, administratiu o de justificació de subvencions, de
manera àgil.
En l’exercici 2021 s’han atès 337 consultes, algunes d’elles com a resposta al mateix tema tot
ampliant per part de l’entitat consultant els aspectes definits o que hagin sorgit durant la consulta.
De manera més específica, s’han realitzat 7 reunions amb federacions més específiques, per a
tractar algun tema comptable o de subvencions més específics.

El període de tancament de l’exercici, és el que resulta especialment més intens a efectes de
consultes per part de les federacions, bàsicament corresponent amb el tancament de l’exercici i
l’elaboració dels comptes anuals a presentar davant de les respectives assemblees.
Una de les problemàtiques detectades més importants de les federacions ha estat la dificultat en
tresoreria, que ha repercutit molt directament en l’activitat regular de les entitats; Comportant una
major disposició de la pòlissa de crèdit en quant a import i al temps de disposició.
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. L’import total disposat ha estat de 1.751.177.- euros, i les federacions beneficiaries,
durant aquest any 2021 un total de 2.
Al tancament de l’exercici 2021, les federacions amb imports per retornar (acumulades dels anys
anteriors) han estat 15. Amb un total pendent de retorn de 1.382.645,87€ euros.
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7. 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 ha estat atès per
Roberto Malo, economista col·legiat número 10535 del Col·legi d’Economistes de Catalunya, i
economista forense 3507, i actualment està atès per Júlia Cubel, advocada especialitzada en
dret tributari, i està a disposició d’aquelles federacions i clubs esportius que ho necessitin. És
de caràcter totalment gratuït per les federacions esportives.
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.
2. 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 2021 es van elaborar i presentar telemàticament 393 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 varis escrits de temes diversos.
Models presentats
2015

167

2016

228

2017

265

2018

336

2019

399

2020

432

2021

393
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3. 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
varies signatures electròniques. Al 2021, s’ha consolidat el servei de recolzament en la
tramitació de signatures electròniques als clubs.
4. Enllaç amb el Consell Català de l’Esport en temes fiscals i econòmics en general
Des de l’any 2014, el Servei Fiscal de la Unió està constituït com a òrgan d’enllaç entre el Consell
Català i les federacions esportives, per assessorar a les federacions en qüestions relatives a
temes fiscals de les justificacions.
5. 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 2019, s’han resolt una elevada quantitat de consultes i s’han mantingut
nombroses reunions presencials.
6. Posada en marxa del programa de donacions “Catalunya Competeix”
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 noves persones jurídiques, com societats mercantils, Fundacions
i UTE’s
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, al 2021, el Servei Fiscal de la UFEC, ha estat utilitzat per 46 federacions esportives:
ACELL, Activitats Subaquàtiques, Aèria, Agility, Automovilisme, Bàdminton, Ball Esportiu,
Beisbol, Billar, Bitlles, Esport per a Cecs, Dards, Entitats Excursionistes, Escacs, Esgrima,
Espeleologia, Esports d’Hivern, Esports per a Persones amb Discapacitat Física, Esquaix, Esquí
Nàutic, Gimnàstica, Halterofília, Hípica, Hoquei, Judo, Karate, Kick Boxing, Korfbal, Lluita,
Motociclisme, Motonàutica, Pàdel, Paralítics Cerebrals, Patinatge, Pentatló Modern, Petanca,
Pitch & Putt, Piragüisme, Polo, Rem, Rugbi, Salvament i Socorrisme, Tennis, Tennis de Taula, Tir
amb Arc, Tir Olímpic i Voleibol.
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8. SERVEI LINGÜÍSTIC

El servei d’assessorament lingüístic de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya té com
a missió garantir la bona qualitat lingüística en català en l’àmbit de l’esport federat. L’àmbit
d’actuació és la pròpia UFEC, les federacions i els clubs.
Les actuacions d’aquest servei se centren en:
•
•

•

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.
Revisió pàgines als mitjans esportius de contingut de les
federacions esportives

280 pàgines

Revisió notícies al web de contingut de les federacions
esportives

199 notícies

Revisió notícies als mitjans esportius de contingut de les
federacions esportives

1.135 notícies

Revisió d’anuncis oficials de les federacions esportives per
a la seva publicació als mitjans de comunicació

57 anuncis

Producció terminològica al Diccionari General de l’esport
del TERMCAT

Incorporació 89 termes;
modificació 45 termes
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9. OFICINA D’ATENCIÓ ALS CLUBS – Informe 2020

Des de l’any 2015, la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), va posar en
funcionament les oficines d’Atenció als Clubs i entitats esportives per oferir assessorament i
servei en diferents àmbits per tal de cobrir les necessitats dels clubs i entitats esportives davant
la situació que es troben actualment. Aquest serveis i assessoraments van adreçats a totes les
entitats i clubs esportius de Catalunya amb caràcter universal.
Es poden fer consultes presencials, telemàtiques, telefòniques i via correu electrònic.
Assessorament i serveis: Comptable, laboral, fiscal, subvencions, jurídic, lingüístic, càpsules i
tallers formatius.
FEDERACIÓ ESPORTIVA

CLUBS ATESOS
2021

CONSULTES
REALITZADES

Federació d’Activitats Subaquàtiques

9

101

Federació Aèria Catalana

6

46

Federació Catalana d’Agility

4

27

Federació Catalana d’Atletisme

10

83

Federació Catalana d’Automobilisme

1

2

Federació Catalana de Bàdminton

1

2

Federació Catalana de Ball Esportiu

2

23

Federació Catalana de Basquetbol

28

82

Federació Catalana de Beisbol i Softbol

2

5

Federació Catalana de Bitlles i Bowling

2

3

Federació Catalana de Boxa Amateur

1

7

Federació Catalana de Cecs i Deficients Visuals

2

2

Federació Catalana de Ciclisme

10

41

Federació Catalana de Criquet

1

2

Federació Catalana de Curses d’Orientació de Catalunya

2

4

ACELL

4

48

Federació Catalana d’Escacs

4

9

Federació Catalana d’Esgrima

1

15

Federació Catalana de Esports d’Hivern

6

45

Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC)

33

118

Federació Catalana de Futbol

33

224

Federació Catalana de Futbol Americà

1

1

Federació Catalana de Futbol Sala

8

29
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Federació Catalana de Gimnàstica

15

71

Federació Catalana d’Halterofília

1

1

Federació Catalana de Handbol

7

45

Federació Catalana de Hípica

6

7

Federació Catalana d’Hoquei

8

19

Federació Catalana de Judo i D.A

15

83

Federació Catalana de Karate

4

13

Federació Catalana de Korfbal

1

9

Federació catalana de Lluita

1

1

Federació Catalana de Motociclisme

3

24

Federació Catalana de Motonàutica

2

10

Federació Catalana de Natació

13

61

Federació Catalana de Pàdel

6

9

Federació Català de Paralítics Cerebrals

1

1

Federació Catalana de Patinatge

37

211

Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting

3

12

Federació Catalana de Petanca

4

6

Federació Catalana de Piragüisme

2

4

Federació Catalana de Rem

5

38

Federació Catalana de Rugbi

6

71

Federació Catalana de Taekwondo

5

21

Federació Catalana de Tennis Taula

4

4

Federació Catalana de Tennis

8

40

Federació Catalana de Tir amb Arc

5

29

Federació Catalana de Tir Olímpic

3

4

Federació Catalana de Triatló

2

3

Federació Catalana de Twirling

1

4

Federació Catalana de Vela

6

38

Federació Catalana de Voleibol

22

110

TOTAL

367

1868
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INDICADORS D’ASSESSORAMENTS I TIPUS D’ATENCIÓ – GENER A DESEMBRE 2020
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SERVEI COMPTABLE
A l’any 2021 hi ha 22 clubs que tenen contractat el Servei de Comptabilitat de l’Oficina d’atenció
als Clubs.
A continuació els llistem:
UNIÓ EXCURSIONISTA DE GRÀCIA

UE SANT JAUME ENVEJA

CLUB JUDO VILAFRANCA

CE TERRA NEGRA

CLUB ESGRIMA SALA D'ARMES GARRAF

CLUB ARC SANTCUGAT

UD SALOU

CLUB TAEKWONDO PUNT D'ESPORT BALAGUER

CLUB MARITIM MONTGAT

GÒTIC RUGBY CLUB

CLUB D'IMMERSIÓ DE BIOLOGIA

CLUB PATI LA POBLA DE MAFUMENT

ASS. DE PATINATGE ARTISTIC FOLGUEROLES

ASS. ESPORTIVA DOLORS MALLAFRÉ I ROS

CLUB TIR AMB ARC MONTCADA I REIXACH

CLUB PATINATGE CASTELLDEFELS

CLUB PATI CRISTINENC

UE SANTS

ASS. EXCURSIONISTA DE ROSES CABIROLS

SKAPHOS SUB

CLUB TENNIS CALONGE

CLUB ATLÈTIC VIC

SERVEI LABORAL
El resum comparatiu a nivell numèric de l’any 2020 respecte del 2021, es mostra a continuació:
2020

2021

Clubs

111

102

Treballadors gestionats (mitja mensual)

364

634

Costos gestionats anuals

3.234.777,66

3.894.845,40
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Durant aquest any 2021, hem prestat el Servei Laboral a 102 entitats/clubs. A continuació els
llistem:
CLUB PATI INDEPENDENT 8 RODES

CLUB VOLEIBOL SANT PERE I SANT PAU

CLUB NATACIÓ ESPLUGUES

CLUB PATI LA POBLA DE MAFUMET

C.E. FEM ESPORT MATARÓ

CLUB BASQUET TORELLO

PATINATGE ARTISTIC SANT JUST

CLUB D’AGILITY CANIC

CLUB VOLEI SANT PERE PESCADOR

CLUB JUDO DOJO SALOU

CLUB PATINATGE ARTISTIC SANT JOAN DESPI

CLUB ESPORTIU GRANUEC

CLUB PATINATGE CASTELLDEFELS

CASTELLDEFELS RUGBY UNION CLUB

UNIO GIMNASTICA I ESPORTIVA BADALONA

ASSOCIACIÓ ATLÈTICA XAFATOLLS DE PONENT

CAMBRILS CLUB NATACIÓ

CATALONIA HOQUEI CLUB

CLUB VOLEIBOL SANT BOI

CLUB PATI ALGUAIRE

AGRUPACIO EXCURSIONISTA MUNTANYA

CLUB PATIN DERTUSA DE TORTOSA

CLUB GIMNASTICA ARTISTICA PORQUERES

CLUB DEPORTIVO PONTE UN RETO

CLUB PATINATGE L’AMETLLA DEL VALLES

AE ACTIVA T SANT ANDREU DE LA BARCA

PATINATGE ARTISTIC MAÇANET

CLUB NATACIO ARGENTONA

CLUB ESCOLA HIPICA TARREGA

CLUB PATINATGE ARTISTIC SAGNIER

CLUB TENNIS REUS MONTEROLS

CLUB ESPORTIU TERRA NEGRA

CLUB PATINATGE ARTISTIC ARENYS DE MAR

GIMNASTICA ARTISTICA VILASSAR DE MAR

VOLEIBOL SANT JUST

CLUB FUTBOL BASE MARC BARTRA

CLUB PATINATGE ARTISTIC PALAU

CLUB GIMNASTIC MONTGAT

CLUB BASQUET GUINARDO

TORTOSA ATHLETIC CLUB JUDO JU-JITSU

CLUB DE TENNIS ALPICAT

CLUB PATI CRISTINENC

CLUB ESPORTIU RITMICA TORREDEMBARRA

CLUB DIADEMA CORBERA

CLUB NATACIÓ SANT JUST

CLUB TWIRLING VIDRERES

AGRUPACIO EXCURSIONISTA TALAIA

CLUB ESPORTIU SEAGULL BDN

CLUB PATINATGE ARTISTIC PALLEJA

AE IES MONTSERRAT MIRO I VILA MONTCADA

ASSOCIACIO GRANOLLERS ESPORTIVA

CLUB PATINATGE ARTISTIC TORREDEMBARRA

UNIO EXCURSIONISTA CATALUNYA DE GRACIA

CLUB BIKETRIAL COSTA DAURADA TORREDEMBARRA

CLUB PATI CATALA DE VELA BARCELONA

CLUB PATI CALAFELL

CLUB TENNIS TAULA ELS AMICS TERRASSA

CLUB PATI RAPITENC

PATI HOQUEI CLUB SANT CUGAT

CLUB DE INMERSION BIOLOGICA

CLUB ESPORTIU VINCIT-PROVENÇALENC

ASSOCIACIO PATINATGE ARTISTIC FOLGUEROLES

AEE INSTITUT DOLORS MALLAFRE I ROS

TOMODACHI JUDO CLUB
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SUBVENCIÓ APLICACIÓ INFORMÀTICA (PLAYOFF)
Durant l’exercici 2021, la Unió de Federacions Esportives de Catalunya a través de l’Oficina
d’atenció als Clubs, ha subvencionat durant el primer any als clubs i entitats esportives l’eina
informàtica de Playoff per tal de millorar la digitalització i gestió de les entitats.
L’import subvencionat és de 726 € (iva inclòs) en concepte de:
•
•
•

Implantació i posada en marxa personalitzada pel club.
Formació per consultor expert en digitalització.
Descompte durant els primers 12 mesos en la quota.

Hi ha hagut un total de 27 entitats que s’han pogut beneficiar d’aquesta ajuda:
Club Patinatge Artístic Manresa

Club Esportiu Sala Tr3s Gavà

Sinera United

UE Quart

Club Bàsquet Sitges

Club Ciclista Banyoles

Associació Esportiva Ramon Sicart (AERS)

Penya Blaugrana la Roca del Vallès

Club Patí Congrés

Club Excursionista Trail Tarraco

Club Escacs Peón Negro

Club Handbol Bordils

Club Bàsquet Cerdanyola

Club Bàsquet l’Ametlla

Associació Esportiva Goshindo Ikigai Catalunya

CANM Cerdanya

Gràcia Gimnastic Club

Unificació Club Futbol Santa Perpètua

Balo Club Mediterrani

Sant Adrià Club Voleibol

Club Esportiu Sitgeta de Basquetbol

Club Basquetbol Cornellà

Bàsquet Club Tecla Sala

Catalonia Hoquei Club

Club Nou Bàsquet Vilanova

CPA Caldes d’Estrac

Club Bàsquet Mollet

TALLERS FORMATIUS I PRESENTACIONS
Aquest any 2021, arrel de la pandèmia, hem adaptat totes les nostres presentacions i tallers de
manera online.
Les convocatòries s’envien a través de Mailchimp a tota la nostre Base de Dades i els clubs i les
entitats poden inscriure’s a través del formulari que conté el propi enviament.
Tenim tres temàtiques troncals i que impartim anualment de forma periòdica ja que són
bàsiques i essencials per a la correcta gestió de l’entitat:
•
•

Taller d’actualització jurídica
Taller de comptabilitat i fiscalitat
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•

Taller de relacions laborals i voluntaria

A continuació detallem les presentacions realitzades aquest 2021 juntament amb el nombre
d’inscripcions.

TALLER/PRESENTACIÓ

DATA

INSCRITS

Taller d'actualització jurídica

23/03/2021
25/03/2021

49

Presentació Serveis Oficina d'atenció als Clubs

03/06/2021

22

Taller de Fiscalitat

17/06/2021

65

Presentació Digitalització de l'Esport

30/06/2021

17

Taller Laboral

06/10/2021

102

PUBLICITAT I DIFUSIÓ A LES XARXES
L’Oficina d’atenció als Clubs fa ressò dels seus serveis i assessoraments a través de pàgines al
diari, enviament de Mailchimp i a través de Twitter i Facebook.

ANNEX
Detall mensual dels clubs atesos i mode d’atenció de les diferents Oficines d’atenció als Clubs.

GENER

OFICINA

CLUBS ATESOS

ATENCIONS
MAIL

ATENCIONS
TELÈFON

ATENCIONS
PRESENCIALS

Barcelona Ciutat

14

46

3

2

Barcelona Comarques

25

84

5

0

Girona

5

18

2

2

Lleida

0

0

0

0

Tarragona

7

14

1

0

Terres de l'Ebre

7

12

0

12

TOTAL

58

174

11

22
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FEBRER

MARÇ

ABRIL

OFICINA

CLUBS ATESOS

ATENCIONS
MAIL

ATENCIONS
TELÈFON

ATENCIONS
PRESENCIALS

Barcelona Ciutat

18

54

7

4

Barcelona Comarques

52

104

23

6

Girona

8

29

0

2

Lleida

3

1

1

1

Tarragona

10

26

0

5

Terres de l'Ebre

6

11

1

14

TOTAL

97

225

32

32

OFICINA

CLUBS ATESOS

ATENCIONS
MAIL

ATENCIONS
TELÈFON

ATENCIONS
PRESENCIALS

Barcelona Ciutat

14

27

4

3

Barcelona Comarques

43

62

24

9

Girona

13

28

6

1

Lleida

3

1

1

1

Tarragona

7

31

1

11

Terres de l'Ebre

6

11

0

8

TOTAL

86

160

36

33

OFICINA

CLUBS ATESOS

ATENCIONS
MAIL

ATENCIONS
TELÈFON

ATENCIONS
PRESENCIALS

Barcelona Ciutat

10

25

2

1

Barcelona Comarques

31

84

8

11

Girona

5

5

0

2

Lleida

2

1

0

1

Tarragona

11

21

13

2

Terres de l'Ebre

8

11

14

2

TOTAL

67

147

37

19
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MAIG

JUNY

JULIOL

OFICINA

CLUBS ATESOS

ATENCIONS
MAIL

ATENCIONS
TELÈFON

ATENCIONS
PRESENCIALS

Barcelona Ciutat

7

15

0

3

Barcelona Comarques

30

50

9

17

Girona

5

5

0

3

Lleida

2

1

0

1

Tarragona

3

5

1

0

Terres de l'Ebre

12

20

19

5

TOTAL

59

96

29

29

OFICINA

CLUBS ATESOS

ATENCIONS
MAIL

ATENCIONS
TELÈFON

ATENCIONS
PRESENCIALS

Barcelona Ciutat

19

25

1

7

Barcelona Comarques

41

36

8

15

Girona

5

5

0

4

Lleida

1

1

0

0

Tarragona

6

5

1

2

Terres de l'Ebre

14

23

32

8

TOTAL

86

95

42

36

OFICINA

CLUBS ATESOS

ATENCIONS
MAIL

ATENCIONS
TELÈFON

ATENCIONS
PRESENCIALS

Barcelona Ciutat

15

35

2

0

Barcelona Comarques

30

79

6

4

Girona

5

8

1

1

Lleida

1

2

0

0

Tarragona

7

12

1

0

Terres de l'Ebre

9

15

14

1

TOTAL

67

151

24

6
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AGOST

SET.

OCT.

OFICINA

CLUBS ATESOS

ATENCIONS
MAIL

ATENCIONS
TELÈFON

ATENCIONS
PRESENCIALS

Barcelona Ciutat

0

0

0

0

Barcelona Comarques

7

11

2

0

Girona

2

3

0

0

Lleida

0

0

0

0

Tarragona

3

4

0

0

Terres de l'Ebre

5

9

9

2

TOTAL

17

27

11

2

OFICINA

CLUBS ATESOS

ATENCIONS
MAIL

ATENCIONS
TELÈFON

ATENCIONS
PRESENCIALS

Barcelona Ciutat

4

2

4

0

Barcelona Comarques

31

20

5

18

Girona

0

0

0

0

Lleida

0

0

0

0

Tarragona

6

14

8

0

Terres de l'Ebre

8

9

14

3

TOTAL

49

45

31

21

OFICINA

CLUBS ATESOS

ATENCIONS
MAIL

ATENCIONS
TELÈFON

ATENCIONS
PRESENCIALS

Barcelona Ciutat

12

8

24

5

Barcelona Comarques

36

35

9

10

Girona

9

26

2

1

Lleida

8

13

3

1

Tarragona

9

13

14

1

Terres de l'Ebre

11

13

13

2

TOTAL

85

108

65

20
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NOV.

DES.

OFICINA

CLUBS ATESOS

ATENCIONS
MAIL

ATENCIONS
TELÈFON

ATENCIONS
PRESENCIALS

Barcelona Ciutat

9

13

3

4

Barcelona Comarques

24

24

15

10

Girona

2

0

1

2

Lleida

4

11

1

0

Tarragona

9

13

6

0

Terres de l'Ebre

6

3

11

0

TOTAL

54

64

37

16

OFICINA

CLUBS ATESOS

ATENCIONS
MAIL

ATENCIONS
TELÈFON

ATENCIONS
PRESENCIALS

Barcelona Ciutat

5

8

1

0

Barcelona Comarques

21

43

5

1

Girona

1

0

0

1

Lleida

3

7

0

2

Tarragona

1

1

1

0

Terres de l'Ebre

7

2

10

2

TOTAL

38

61

17

6

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2022

55

10. ACCIÓ SOCIAL

L’any 2021 ha seguit afectat per la crisi sanitària de la Covid-19, iniciada l’any 2020 i que ha
generat l’adaptació d’algunes de les tasques desenvolupades a l’Àrea d’Acció Social de la Unió
de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) i l’Àrea Internacional d’aquesta. Aquestes s’han
centrat en continuar donant servei als col·lectius en risc d’exclusió.
En els projectes desenvolupats localment durant l’exercici que compren aquesta memòria han
intervingut més de 20 entitats derivants, 6 federacions esportives i s’ha aconseguit un impacte
de més de 70 beneficiaris directes i 140 indirectes.
S’ha realitzat un curs online amb la Federació Catalana de Voleibol amb 10 joves participants, i
els altres van ser presencials.
L’objectiu del projectes locals que portem a terme són la inserció i la millora en la qualitat de
vida dels col·lectius en risc d’exclusió.
S’ha seguit amb els projectes europeus en què estem implicats com a partners i al gener
es va començar el projecte SPEY; Sport for Prevention of Extremism in Youth per prevenir
la radicalització i incloure socialment, a través de l’esport a joves pertanyents a col·lectius
vulnerables.
Així mateix, s’han presentat 2 projectes Erasmus+ Sport a la convocatòria de la Comissió
Europea de 2021.
D’altra banda, 3 organitzacions europees ens han proposat col·laborar amb els seus projectes
com a partners de projectes Erasmus+ Sport.
PROJECTES
Durant aquest període, s’ha donat continuïtat al projecte INSERsport, Formació i Inserció
Laboral a través de l’esport, per a joves en risc d’exclusió social. Tot i les circumstàncies
excepcionals viscudes arran de la pandèmia i de les restriccions imposades per garantir la
salut de la població, s’han pogut realitzar les formacions d’inserció social i laboral adreçades a
joves en situació de vulnerabilitat i risc d’exclusió social, de les quals se n’han pogut beneficiar
directament 40 joves. En les formacions han col·laborat la Federació Catalana de Voleibol
(FCVB), Federació Catalana d’Activitats Subaquàtiques (FECDAS), Federació Catalana de Tennis
(FCT), Federació Catalana de Tennis Taula (FCTT), la Federació Catalana de Hockey (FCH) i la
Federació Catalana de Kick Boxing i Muay Thai (FCKBMT).
La tasca que es desenvolupa de forma conjunta amb les federacions i entitats del tercer sector
social, és molt important, ja que aquests projectes serveixen com a catalitzadors de joves amb
potencial, contribuint a la creació d’un planter de professionals en una disciplina esportiva
concreta. D’aquesta manera, gràcies a la formació i als vincles amb els joves, les federacions
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podran oferir-los llocs de treball per al seu desenvolupament professional-esportiu
Les formacions impartides per les federacions, enguany han recuperat el seu format presencial,
i s’han realitzat en diferents punts del barcelonès, com Terrassa i Barcelona ciutat, rebent joves
d’entitats del tercer sector com Barcelona Actua, Grup ATRA, ISOM i Medi Obert Justícia Juvenil
entre d’altres.
Destacar la sensibilitat de l’AAS amb les persones amb discapacitat al realitzar el curs monitor/a
de tennis adaptat.
S’ha posat en marxa un curs de defensa personal per noies i col·lectiu LGTBIQ+, que portat
a terme el club Sparta Bcn Fight Team del districte de Sant Andreu de Barcelona, fins al 16
de desembre. En aquest sentit, la Federació Catalana de Kick Boxing i Muay Thaï (FCKBMT)
s’han sumat per primer cop al projecte INSERsport. Diferents entitats de l’àrea metropolitana
de Barcelona, especialitzades en aquests col·lectius, han derivat joves amb l’objectiu
de què assoleixin coneixements d’autoprotecció, defensa personal i habilitats bàsiques
tecnicotàctiques de protecció necessàries en situacions d’amenaça o agressió, reforçar
l’autoconfiança i treballar aspectes psicològics implicats en l’execució d’una resposta efectiva
basada en els entrenaments físics.
Hem complert amb els indicadors establerts a l’any 2020:
Accions de sensibilització contra el tracte discriminatori a l’esport: 2 (curs de defensa personal
per col·lectius LGBTQ+ i mural amb els/les participants del projecte SPEY).
Als cursos INSERsport han participat:
• Nombre de nois/noies que participen en formació: 30
• Nombre de nois/noies que participen al projecte INSERsport: 41
Per tant es compleix amb els indicadors marcats en la presentació 2020 (10 noies i 25 nois) i, de
fet, s’incrementa el número de participants.
•

Hem participat també en la conferència “International Day of the Girl”, realitzada el 14
d’octubre, on diferents testimonis debaten sobre com millorar la relació de les nenes
amb l’esport, l’entrenament i la competició esportiva. L’esdeveniment va ser organitzat
per ICOACHKIDS, que ha establert relacions de partenariat amb la Nike i TAFISA.

D’altra banda, l’Àrea d’Acció Social, durant el 2021 tampoc ha pogut col·laborar amb el
projecte Welcome League, ja que seguint les mesures de prevenció i protecció del coronavirus
dificultava la seva execució, perdent així la viabilitat dels objectius finals del projecte, l’inclusió
a través de l’esport, adreçat a menors migrats sols, persones refugiades, persones sense
llar, joves en situació de vulnerabilitat i exclusió social, i a persones d’altres àmbits que volen
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prestar servei de voluntariat. Però la UFEC ha estat preparant, durant aquest 2021, la WL amb
la Fundació Alcàntara i amb la col·laboració del Club de Futbol Sant Andreu, cedint de forma
gratuita les seves pistes per tal de dur a terme el projecte al 2022.
L’Àrea Internacional ha seguit ampliant horitzons i transcendit fronteres, mantenint vincles
amb homòlegs d’altres països europeus, generant noves sinergies no només per donar a
conèixer la tasca realitzada sinó per crear també vincles estratègics que permetin obrir
l’activitat a l’estranger i col·laborar en projectes europeus, sense oblidar la necessitat de buscar
suport i noves fonts de finançament per una major projecció internacional. Des d’aquesta
perspectiva, la UFEC ha col·laborat en diversos projectes liderats per altres països dels estats
membre de la Unió Europea:
•
•
•
•

Sport & Psycho-social Initiative for Inclusive Training (SPIRIT) (2020-2022)
Move the mind: Empowerment for well-being through sport (2021-2023)
Replay: Reinforce peer Education Programme Leadership, Action, Youth (2021-2023)
Neets Need Sport (2021-2023)

La UFEC lidera el projecte SPEY - Sport for Prevention of Extremism in Youth des de 2020,
per prevenir la radicalització i incloure socialment a través de l’esport a joves pertanyents a
col·lectius vulnerables, que finalitzarà la seva primera edició el 2022. Aquest projecte està cofinançat per la Comissió Europea i hi intervenen altres organismes de 7 països diferents:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sport & Citizenship - França
International Council of Sport Science and Physical Education (ICSSPE) - Alemanya
Riksidrottsförbundet (RF, Swedish Sport Confederations) – Suècia
Council of Latvian Sports Federations – Letònia
University of Cordoba – Espanya
Greek Ministry of Culture and Sport – Grècia
Union of Parishes of Gondomar – Portugal
SNAFU – Espanya

L’execució de les activitats esportives de la primera part del projecte SPEY es van realitzar a
Terrassa l’any 2020, amb la col·laboració de la Federació Catalana d’Hoquei en espais cedits per
la Federació i l’Ajuntament de Terrassa.
Durant l’any 2021 es van poder realitzar altres activitats amb els joves participants de l’SPEY,
com excursions amb la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC), tallers de
pintura de calçat esportiu, activitats al camp de futbol cedit pel Club de Futbol Sant Andreu,
o la pintura d’un mural, activitats sempre acompanyades dels Educadors socials a càrrec del
projecte. Un cop acabades les activitats, aquest any 2021 s’ha continuat en l’avaluació de les
dades obtingudes del testatge del projecte i s’ha pogut realitzar una reunió a Atenes entre
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els socis de projecte, per tal d’assegurar el seguiment i bon port del projecte, que finalitzarà a
mitjans de 2022 amb una conferència final a Brussel·les.
Seguint amb la projecció internacional de la UFEC, des de l’Àrea s’han presentat dos projectes
Erasmus+ Sport a la convocatòria de la Comissió Europea de 2021, amb els projectes Green
Team Project; Sustainability strategy for greener and more inclusive sport events i el GAP
Women; Gender actions to increase Women’s participation, el qual ha estat acceptat per la
Comissió Europea, iniciant el 2022 i comptant amb la participació de la Federació Catalana
d’Activitats Subaquàtiques entre d’altres entitats europees del sector esportiu com ICSSPE, l’
ENGSO o Sport and Citizenship.
Per altra banda, la puntuació del projecte Green Team ha rebut tant bona puntuació que
ha estat presentat de nou a la nova convocatòria Erasmus+ Sport de la Comissió Europea,
junt amb els projectes HSO; Healthy and Sustainable Sport Organisations i YEES!; Youth
employability through English and sport que rebran els resultats a finals de 2022.
D’altra banda, l’Àrea ha continuat donant a conèixer la seva tasca per seguir establint nous
vincles col·laboratius i noves sinergies amb diverses entitats i ens hem presentat en diverses
propostes com a socis de projecte en la mateixa convocatòria de la Comissió Europea.
Durant aquest període també s’ha treballat un pla de fundraising avesat a la recerca de fons
per poder dur a terme diversos projectes.
Les psicòlogues de l’Àrea hem intervingut com a ponents a les XXVII Jornades de psicologia de
l’activitat física i de l’esport, organitzades per l’Associació Catalana de Psicologia de l’Esport
(ACPE), 20 i 21 de novembre.
RECURSOS
Les facultats de psicologia han seguit molt interessades amb la nostra feina i hem augmentat el
nombre d’estudiants en pràctiques; s’han signat convenis de pràctiques amb la Universitat de
Barcelona (UB), amb la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), amb la Fundació Pere Tarrés i
amb la Fundació Blanquerna de la Universitat Ramon Llull, a través dels quals ha estat possible
la incorporació de 7 alumnes en pràctiques, estudiants de Grau de Psicologia i de màster de
Psicologia de l’esport i de l’Activitat Física i estudiants d’Educació Social.
Tanmateix, durant el 2021 va continuar la contracció de l’educadora social per poder dur
a terme les activitats esportives programades en el projecte SPEY i s’ha afegit, tal i com es
marcava en el projecte seleccionat, un educador junior donar suport als grups.
FINANÇAMENT
Les accions dutes a terme per l’Àrea d’Acció Social de la UFEC han estat possibles gràcies a
les subvencions i aportacions rebudes per administracions, Fundacions bancàries, empreses i
marques reconegudes.
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11. EDIC

Contingut i interès públic del projecte
L’Escola de Directives i Directius de Club Esportius de Catalunya (EDIC) agrupa dirigents de
clubs esportius de tota classe i mida, i experts i expertes en diferents àrees, per donar formació
recursos d’una forma dinàmica, flexible i innovadora que ajudi a millorar la qualitat en la gestió
i direcció d’entitats esportives no professionals.
Neix de la necessitat, no hi ha oferta formativa per a les juntes directives de clubs esportius no
professionals, la majoria del nostre teixit esportiu. Tenim +50mil dirigents esportius (de +10mil
clubs) orfes de formació en el seu camp.
Realitzem càpsules de formació en:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GESTIÓ ECONÒMICO-FINANCERA
DIRECCIÓ i LIDERATGE NEGOCIACIÓ
NOUS INGRESSOS i RECURSOS
RECURSOS HUMANS
VOLUNTARIAT
PROJECTE TÈCNIC ESPORTIU
COMUNICACIÓ INTERNA
ORGANITZACIÓ D’ESDEVENIMENTS
AVALUACIÓ RESULTATS
LA TEVA FEDERACIÓ
RECURSOS JURÍDICS
RECURSOS ADMINISTRATIUS
CLUB 2.0
MKT DIGITAL
FIDELITZACIÓ i RETENCIÓ DE SOCIS
IGUALTAT i ESPORT

Cada càpsula té una durada de 3 setmanes i una càrrega lectiva de 45 hores acadèmiques, i
posteriorment queda penjada a la plataforma per a qui vulgui fer-la asincrònicament.
Estructura i organització
Disseny i coordinació			
20h setmanals
Mkt i publicitat			
03h setmanals
Docència				15h setmanals
Administració 			
10h setmanals
Objectius, actuacions i indicadors de compliment
Donar resposta a les necessitats del clubs dotant-los de les eines necessàries per a que puguin
millorar la gestió en el dia a dia.
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Volem ser un centre de referència i innovador que connecti amb els clubs, les seves persones
i experiències i acompanyar-los de manera dinàmica en la seva tasca de gestió d’entitats
esportives.
4a edició de l’EDIC
• 14 capsules
• 1002 accions formatives
• 410 alumnes actius
• 36 federacions
• 359 clubs o entitats esportives
I fins ara portem dins la comunitat (actius)
• 1800 accions formatives
• 678 alumnes
• 437 clubs o entitats esportives
Els nostres números
• 91/100 Satisfacció alumnat
• 94/100 Cobreix les seves necessitats
• 93/100 Creu essencial o molt important aquestes formacions
• 98/100 ho recomana a noves juntes directives
• 1/3 Alumnes realitza totes les capsules
• 8 càpsules de mitjana realitza cada alumnat.
• 3/4 Clubs realitzen més del 80% de les càpsules
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12. WESE

WESE (Women Executive Sports Education) es va dur a terme en les dates previstes inicialment
i complint el procés curricular. Com a valoració general, les sessions han transcorregut molt
satisfactòriament, tant per part de les participants, com de l’equip de mentors.
En posteriors apartats es troben les dades següents:
VALORACIONS QUANTITATIVES: MENTORS
Les dades de les valoracions quantitatives dels mentors proporcionades per les alumnes,
s’extreuen d’un qüestionari anònim que les participants completen el passar 5 de juny de 2021 en
finalitzar l’última sessió del WESE.
La mitjana de les qualificacions dels mentors és de 9,83
VALORACIONS QUANTITATIVES: PROGRAMA
Les dades de les valoracions quantitatives del programa en general proporcionades per les
alumnes, s’extreuen d’un qüestionari anònim que les participants completen el passar 5 de juny de
2021 en finalitzar l’última sessió del WESE.
Es presenten a continuació els resultats valorant la nota màxima 10:
• Quina nota poses al programa en general? 9,83
• Recomanaries el programa WESE? SI 100%
PROPOSTES DE MILLORA
Segons les valoracions realitzades, les alumnes estan molt satisfetes amb el programa en general i
el professorat que el du a terme. Els comentaris són altament positius i, alhora, es relacionen amb
els punts de millora que expressen i que s’han d’atendre.
Aquestes necessitats de millora es concentren en tres àmbits. A més a més d’assenyalar-los, afegim
algunes idees per solucionar aquests aspectes en vistes de futures edicions.
Els punts a tenir en compte pel futur són els següents:
• Llargada del programa
• Adaptació / integració dels continguts al món de l’esport.
• Problemes en la comunicació, en explicar què és el WESE
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13. eSports

Contingut i interès públic del projecte
Durant l’any 2021 es va iniciar la fase “alfa” del projecte Lliga Catalana eSports amb varies
federacions que van treballar conjuntament amb l’empresa responsable del desenvolupament
de la plataforma i la pròpia UFEC. D’aquesta fase se’n van extreure les primeres conclusions
i que han permès treballar per a que la segona fase pugui esdevenir en un projecte de futur
i que mica en mica anirà sumant federacions que tinguin un videojoc amb que se sentin
identificats.
La Lliga, es un projecte únic a nivell europeu i situa a Catalunya i les federacions al mapa dels
eSports, que en aquests moments està en ple auge i que esdevé una oportunitat per a que els
federats i els “gamers” tinguin el seu espai per poder participar de forma segura i organitzada.
Videojocs i federacions
•
•
•
•
•

AO Tennis – Federació Catalana de Tennis
Gran Turismo Sport – Federació Catalana d’Automobilisme
MLB The Show – Federació Catalana de Beisbol i Softbol
Chess.com – Federació Catalana d’Escacs
PGA Tour 2K – Federació Catalana de Golf

Competicions i participants
Competicions

Participants

Copa 1 Gran Turismo (Automobilisme)

14

Copa 2 Gran Turismo (Automobilisme)

9

Copa 1 MLB The Show (Beisbol)

12

Copa 2 MLB The Show (Beisbol)

11

Copa Chess (Escacs)

132

Copa PGA Tour (Golf)

No es va poder realitzar

Copa AO Tennis

8

Total

186

El projecte Lliga Catalana eSports es dissenya sota una organització que compta com a
punt de partida amb el suport de l’estructura orgànica de la UFEC, la qual assumeix serveis
centrals d’assistència al projecte: comptabilitat, fiscal, recursos humans, legal, màrqueting
i comunicació. Així, el projecte requereix específicament d’un equip propi, que es pretén
autoorganitzat, que ha de dur a terme el desenvolupament òptim de la competició digital
centralitzada –aplicant la proposta de valor en tot el desenvolupament. L’equip del projecte,
que es planifica format d’una persona, reporta en el desenvolupament de la seva activitat
a Gerència, que és l’enllaç amb les federacions esportives amb modalitats incloses en la
plataforma digital. La Lliga Catalana eSports és un projecte nou en el seu contingut per a una

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2022

63

organització com UFEC i les federacions, així que les retrospectives de revisió i les adaptacions
al canvi per a la millora seran constants en la planificació de l’acompliment.
És un servei de competició digital nou per als practicants d’esport de les federacions esportives
de Catalunya. El client al qual es dirigeix aquest servei és principalment una persona jove,
familiaritzada amb el joc digital i amant de l’esport. Així el projecte necessita per al seu
llançament una estratègia que combini el màrqueting inbound i outbond.
a) Les actuacions de outbound, per impactar en el client de forma més immediata, es
canalitzen aprofitant l’estructura esportiva tradicional a la qual ja pertanyen: els usuaris
principals de la plataforma, els clubs. Així, aquestes actuacions es duen a terme pels
principals canals de difusió de les entitats esportives: tanques publicitàries, circulars,
sessions informatives, esdeveniments presencials de promoció.
b) Les actuacions inbound per a la promoció es canalitzen principalment per mitjà de xarxes
socials, a causa del principal abonat potencial: públic jove. El projecte compta amb dos
avantatges essencials per a l’èxit de l’estratègia inbound:
•

•

Base de dades dels abonats: la plataforma coneix les preferències dels seus usuaris
gràcies a l’ús i això li permet transformar el producte i adaptar la comunicació de les
campanyes publicitàries, seguint el model Netflix.
Accés multiplataforma: la plataforma digital d’organització centralitzada de competició
es concep d’accés diversificat, sent compatible amb tots els dispositius: TV, telèfon
intel·ligent, consola, tablet, PC.

Totes dues estratègies utilitzaran principalment tàctiques a través del owned media, combinant
la presència en paid media amb l’aspiració d’aconseguir una àmplia difusió en earned media
que garantiria l’èxit de la plataforma: una massa crítica d’abonats millora les condicions de
la competició i eleva el producte cap al domini de l’estàndard del mercat – la dinàmica de la
competició [també en l’àmbit digital] implica que la competició més atractiva (el producte) és
aquell més disputat (amb majors abonats).
Previsió de Videojocs i federacions 2022
• AO Tennis – Federació Catalana de Tennis
• Gran Turismo 7 – Federació Catalana d’Automobilisme
• MLB The Show – Federació Catalana de Beisbol i Softbol
• Lichess – Federació Catalana d’Escacs
• PBA Probowling – Federació Catalana de Bitlles i Bowling
• Catching Features – Federació de Curses d’Orientació de Catalunya
• Just Dance – Federació Catalana de Ball Esportiu
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PRESSUPOST 2022
UNIÓ DE FEDERACIONS ESPORTIVES DE CATALUNYA

1. Import net de la xifra de negocis
700, VENDES BOTIGUES
702, INGRESSOS QUOTES ABONATS
704, INGRESSOS PUBLICITAT I IMATGE
706, INGRESSOS ARRENDAMENTS NO ESPORTIUS
708, DEVOLUCIONS DE VENDES
709, "RAPPELS" SOBRE VENDES
2. Variació d'existencies
3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu
4. Aprovisionamients
600, COMPRES DE MERCADERIES
601, COMPRES BÈNS DESTINATS A VENDA
602, COMPRES ALTRES APROVISIONAMENTS

141.983,90 €
0,00 €
-945,99 €
27.000,00 €
6.079,89 €
-150,00 €
110.000,00 €

SABADELL
2022
Pressupost

1.271.527,33 €
0,00 €
1.271.092,42 €
0,00 €
497,13 €
-62,22 €
0,00 €

SALT
2022
Pressupost

1.188.767,29 €
5.940,00 €
1.179.827,29 €
0,00 €
3.000,00 €
0,00 €
0,00 €

ARENYS
2022
Pressupost

728.893,88 €
3.299,38 €
724.578,96 €
0,00 €
1.015,54 €
0,00 €
0,00 €

SANT CELONI
2022
Pressupost

943.981,30 €
8.760,00 €
934.981,30 €
0,00 €
240,00 €
0,00 €
0,00 €

UTE VALL D'H.
2022
Pressupost

1.002.640,49 €
9.416,46 €
993.098,84 €
0,00 €
125,20 €
0,00 €
0,00 €

CONSOLIDAT
2022
Pressupost

5.277.794,19 €
27.415,84 €
5.102.632,82 €
27.000,00 €
10.957,76 €
-212,22 €
110.000,00 €

0,00 €
0,00 €
-1.863,30 €
0,00 €
0,00 €
-1.863,30 €

0,00 €
0,00 €
5.907,49 €
0,00 €
0,00 €
5.907,49 €

0,00 €
0,00 €
-2.788,75 €
0,00 €
-2.610,00 €
-178,75 €

0,00 €
0,00 €
-3.202,44 €
0,00 €
-2.589,66 €
-612,78 €

0,00 €
0,00 €
-6.350,00 €
0,00 €
-2.350,00 €
-4.000,00 €

0,00 €
0,00 €
-9.663,52 €
-3.752,45 €
-1.701,40 €
-4.209,67 €

0,00 €
0,00 €
-17.960,52 €
-3.752,45 €
-9.251,06 €
-4.957,01 €

815.147,67 €
815.147,67 €
0,00 €
0,00 €

122.460,74 €
0,00 €
0,00 €
120.013,34 €
2.447,40 €

64.350,56 €
0,00 €
0,00 €
63.247,56 €
1.103,00 €

21.379,29 €
0,00 €
0,00 €
20.698,87 €
680,42 €

149.286,36 €
29.305,53 €
0,00 €
119.180,83 €
800,00 €

288.723,52 €
0,00 €
0,00 €
269.463,64 €
19.259,88 €

1.461.348,14 €
844.453,20 €
0,00 €
592.604,24 €
24.290,70 €

6. Despeses de personal
640, SOUS I SALARIS
641, INDEMNITZACIONS
642, SEGURETAT SOCIAL A CÀRREC DE L'EMPRESA
649, ALTRES DESPESES SOCIALS

-722.502,71 €
-469.920,00 €
0,00 €
-242.080,00 €
-10.502,71 €

-661.647,09 €
-495.549,41 €
0,00 €
-163.531,28 €
-2.566,40 €

-563.428,69 €
-423.630,62 €
0,00 €
-139.798,07 €
0,00 €

-505.383,90 €
-379.987,90 €
0,00 €
-125.396,00 €
0,00 €

-520.948,73 €
-391.690,76 €
0,00 €
-129.257,97 €
0,00 €

-567.739,54 €
-426.871,82 €
0,00 €
-140.867,72 €
0,00 €

-3.541.650,66 €
-2.587.650,51 €
0,00 €
-940.931,04 €
-13.069,11 €

7. Altres despeses d'explotació
621, ARRENDAMENTS Y CÀNONS
622, REPARACIONS I CONSERVACIÓ
623, SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS
625, PRIMES D'ASSEGURANCES
626, SERVEIS BANCARIS I SIMILARS
627, PUBLICITAT, PROPAGANDA I RELACIONS PÚBLIQUES
628, SUBMINISTRAMENTS
629, ALTRES SERVEIS
631, ALTRES TRIBUTS
634, Ajustos negatius en la imposició indirecta
639, AJUSTES POSITIVOS EN LA IMPOSICIÓN INDIRECTA
658, PARTICIPACIÓ EN DESPESES
659, ALTRES PÈRDUES EN GESTIÓ CORRENT

-744.364,30 €
-1.418,33 €
-17.067,15 €
-247.164,68 €
-6.267,41 €
-4,43 €
-227.714,93 €
-24.880,00 €
-139.451,51 €
0,00 €
0,00 €
6.034,87 €
0,00 €
-86.430,73 €

-672.543,60 €
-70.314,11 €
-83.448,44 €
-109.009,51 €
-18.286,80 €
0,00 €
-3.275,81 €
-220.832,48 €
-13.149,27 €
-46,80 €
0,00 €
0,00 €
-154.180,38 €
0,00 €

-518.646,20 €
-99.972,45 €
-65.213,41 €
-47.225,98 €
-20.117,03 €
-7.238,02 €
-2.330,91 €
-167.047,24 €
-12.134,80 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-97.366,36 €
0,00 €

-328.763,86 €
-27.145,73 €
-55.902,07 €
-47.416,28 €
-14.785,68 €
-7.125,86 €
-1.323,23 €
-105.559,36 €
-11.465,32 €
-1.132,13 €
0,00 €
0,00 €
-56.908,20 €
0,00 €

-507.618,17 €
-105.101,52 €
-64.021,14 €
-47.290,93 €
-19.827,65 €
0,00 €
-6.000,00 €
-182.100,00 €
-17.571,88 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-65.705,05 €
0,00 €

-638.364,89 €
-60.908,65 €
-59.061,58 €
-243.405,22 €
-10.213,15 €
-5.574,98 €
-2.476,84 €
-110.766,44 €
-24.451,01 €
0,00 €
-3.361,18 €
0,00 €
-118.145,85 €
0,00 €

5. Altres ingressos d'explotació
740, SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS PER A L'EXPLOTACIÓ
750, ALTRES INGRESSOS DE GESTIÓ
752, INGRESSOS PER ARRENDAMENTS
759, INGRESSOS PER SERVEIS DIVERSOS

110

CENTRAL
2022
Presupuesto

-3.410.301,02 €
-364.860,79 €
-344.713,79 €
-741.512,60 €
-89.497,72 €
-19.943,29 €
-243.121,72 €
-811.185,52 €
-218.223,79 €
-1.178,93 €
-3.361,18 €
6.034,87 €
-492.305,84 €
-86.430,73 €
0,00 € 2022
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8. Amortització de l'immobilitzat
680, AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT IMMATERIAL
681, AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT MATERIAL
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i d'altres
10. Excesos de provisions
11. Deteriorament i resultat per vendes de l'immobilitzat
771, BENEFICIS PROCEDENTS DE L'IMMOBILITZAT MATERIAL

CENTRAL
2022
Presupuesto

-48.438,83 €
0,00 €
-48.438,83 €

SABADELL
2022
Pressupost

-171.280,08 €
0,00 €
-171.280,08 €

SALT
2022
Pressupost

-181.994,09 €
0,00 €
-181.994,09 €

ARENYS
2022
Pressupost

-93.702,60 €
0,00 €
-93.702,60 €

SANT CELONI
2022
Pressupost

-41.580,74 €
0,00 €
-41.580,74 €

UTE VALL D'H.
2022
Pressupost

-50.071,18 €
0,00 €
-50.071,18 €

CONSOLIDAT
2022
Pressupost

-587.067,52 €
0,00 €
-587.067,52 €

0,00 €
0,00 €
105,04 €
105,04 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
105,04 €
105,04 €

12. Diferència negativa de combinacions de negoci
13. Altres resultats
678, DESPESES EXCEPCIONALS
778, INGRESSOS EXCEPCIONALS

0,00 €
747.822,07 €
-5.098,72 €
752.920,79 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
2.100,10 €
0,00 €
2.100,10 €

0,00 €
-3.786,65 €
-3.786,65 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
746.135,52 €
-8.885,37 €
755.020,89 €

A) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3-4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
14. Ingressos financers
a) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer
b) Altres ingressos financers
760, INGRESSOS DE PARTICIPACIONS EN INSTRUMENTS DE PATRIMONI

187.889,54 €
113.600,00 €
0,00 €
113.600,00 €
113.600,00 €

-105.575,21 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

-13.739,88 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

-178.679,53 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

12.983,37 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

25.524,89 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

-71.596,82 €
113.600,00 €
0,00 €
113.600,00 €
113.600,00 €

15. Despeses financeres
662, INTERESOS DE DEUTES
669, ALTRES DESPESES FINANCERES

-125.653,26 €
-24.232,07 €
-101.421,19 €

-20.215,57 €
-13.609,01 €
-6.606,56 €

-13.928,11 €
-13.928,11 €
0,00 €

-10.755,19 €
-10.755,19 €
0,00 €

-5.070,83 €
-119,53 €
-4.951,30 €

-53,30 €
-53,30 €
0,00 €

-175.676,26 €
-62.697,21 €
-112.979,05 €

0,00 €
0,00 €
16.999,17 €
-9.298,83 €
26.298,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
97.500,00 €
0,00 €
0,00 €
97.500,00 €

0,00 €
0,00 €
35.657,16 €
0,00 €
0,00 €
35.657,16 €

0,00 €
0,00 €
15.000,00 €
0,00 €
0,00 €
15.000,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
165.156,33 €
-9.298,83 €
26.298,00 €
148.157,16 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
4.945,91 €
192.835,45 €
0,00 €
192.835,45 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
77.284,43 €
-28.290,78 €
0,00 €
-28.290,78 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
21.729,05 €
7.989,17 €
0,00 €
7.989,17 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
4.244,81 €
-174.434,72 €
0,00 €
-174.434,72 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-5.070,83 €
7.912,54 €
0,00 €
7.912,54 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-53,30 €
25.471,59 €
0,00 €
25.471,59 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
103.080,07 €
31.483,25 €
0,00 €
31.483,25 €

16. Variació de valor raonable en instruments financers
17. Diferencies de canvi
18. Deteriorament, baixes i enajenacions d'instruments financers
697, PÈRDUES PER DETERIORAMENT DE CRÈDITS A LLARG TERMINI
766, BENEFICIS EN PARTICIPACIONS I VALORS REPRESENTATIUS DE DEUTE
775, SUBVENCIONS DE CAPITAL TRASPASAT A RESULTAT DE L'EXERCICI
19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer
a) Incorporació al actiu de despeses financeres
b) Ingressos financers derivats de convenis de creditors
c) Reste d'ingressos i despeses
B) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19)
C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A+B)
20. Imposts sobre beneficis
D) RESULTAT DE L'EXERCICI (C+20)
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Acords de funcionament
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 d’inversió, 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 qualsevol tipus que pugui beneficiar 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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