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5. Organització del sistema esportiu



Organització del sistema esportiu

• Anomenem sistema esportiu:

“al conjunt d’elements relacionats entre si que, 

segons un ordre, 

es reconeguin propis en la contribució al desenvolupament d'un esport 

en totes les seves manifestacions”  
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Organització del sistema esportiu
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ELEMENTS CARACTERÍSTIQUES

L’ordenament jurídic del 
sistema esportiu

és l’encarregat d’assignar un determinat ordre, establir relacions i fer-se càrrec de la 

normativa amb la que es desenvolupa el sistema esportiu

L’estructura esportiva
la formen un sector públic amb diferents competències segons el seu l’àmbit 

territorial, un sector privat sense ànim de lucre i un sector privat mercantil 

La infraestructura esportiva
es tracte de l’equipament necessari per a poder desenvolupar la pràctica esportiva a 

títol públic o privat. 

Els recursos econòmics
els més destacats són les subvencions, els patrocinis, l’ingrés econòmic dels usuaris, 

així com drets d’imatge i de televisió

Els recursos humans dirigents, usuaris, tècnics, voluntaris..



Organització del sistema esportiu

• A Espanya, l’organització de l’esport està basada en una col·laboració 

mútua entre els sectors públic i privat. 

• Tots dos tenen la responsabilitat de fomentar, promocionar i 

desenvolupar activitats i pràctiques fisicoesportives.
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Organització del sistema esportiu
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Sector públic

• CSD

• Direccions Generals d’Esports de 
les Comunitats autònomes

• Entitats Locals: Ajuntaments, 
Diputacions…

Sector privat

• Comité Olímpic Espanyol (COE)

• Comité Paralímpic Espanyol

• Lligues Professionals

• Federacions Espanyoles

• Federacions Autonòmiques

• Entitats Associatives

Sistema mixte de financiació pública i privada

ADO (Asociación de Deportes Olímpicos)
ADOP (Apoyo al Deporte Objetivo Paralímpico)



Sector públic
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A Espanya, el sector públic de l’esport es fonamenta en base a

• el model esportiu estatal: comú a tota Espanya

• el model esportiu de les Comunitats Autònomes: organitzades independentment 

oA tot això, cal afegir-hi l’Administració Local (ajuntaments). 

• Les principals entitats públiques de dirigeixen l’esport a Espanya són:

oConsejo Superior de Deportes (CSD)

oDireccions Generals d’Esports de les Comunitats autònomes

o Entitats Locals: Ajuntaments, Diputacions…



Sector privat
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• L’organització del sector privat a Espanya està basada en un model intervencionista 

amb una àmplia legislació específica de l’esport 

• Les principals entitats privades de dirigeixen l’esport a Espanya són:

oComité Olímpic Espanyol

oComité Paralímpic Espanyol

o Federacions esportives espanyoles

o Federacions esportives autonòmiques o territorials 

o Entitats associatives esportives



Sector públic + sector privat

Gràcies a aquest bon enteniment, sorgeixen:

• Programa ADO: va néixer com a suport de l’esport de elit de cara als Jocs Olímpics de Barcelona 92’. 

o Està constituït pel Consell Superior d'Esports (CSD), el Comitè Olímpic Espanyol (COE) i Ràdio 

Televisió Espanyola (RTVE) que van formar una entitat privada sense ànim de lucre. 

o El finançament privat que rep ADO dels patrocinadors va destinat, principalment, a beques per al 

suport dels esportistes d'elit d'Espanya i també a procurar-los les condicions d'entrenament 

idònies per assolir un rendiment òptim.

• Plan ADOP: acord entre entitats privades per la creació i financiació del Pla d’Ajuda a l’Esportista 

Objectiu Paralímpic.
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La correlació entre el sector públic i el sector 
privat a Espanya és important perquè el sistema 

esportiu del país funcioni



Sector privat
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Organització Privada de l’esport
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Les Comunitats Autònomes

• Les CCAA gaudeixen de competències en política esportiva, disposen d'un 

ordenament jurídic propi i tenen un model d’organització del sistema esportiu 

particular. 

• Així doncs, cada comunitat autònoma fa una aposta diferent per l’esport i els 

diferents òrgans que la formen s'encarreguen de dirigir, planificar i executar la política 

esportiva de la comunitat corresponent en base a uns determinats eixos. 

• Però l'èxit del model esportiu no només és causa de l'acció dels òrgans públics, gran 

part de culpa li correspon a la intervenció del sector privat.
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El grau de desenvolupament del sistema esportiu de cada comunitat autònoma depèn, 

en gran mesura, de l'esforç realitzat per el seu propi govern autonòmic. 



Impacte dels JJOO Barcelona’92

• El fenomen ha crescut molt des de llavors, i segueix en constant evolució. Han sigut 

moltes les inversions en equipaments esportius i infraestructures esportives, així 

com ajudes econòmiques a entitats privades, públiques i esportistes, que han fet 

que l’esport espanyol es situï en la elit del nivell internacional en alguns esports com 

el futbol, el bàsquet, el tennis o el motociclisme. 
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Els Jocs Olímpics de Barcelona 92’ 

van suposar un abans i un després 

en la concepció de l’organització i l’estructura de l’esport a Espanya.
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Moltes gràcies per la vostra assistència i interès. 

Jordi Gibert

Jordi_gibert@yahoo.es

689036266

mailto:Jordi_gibert@yahoo.es
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