
OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS 
DE CLUBS I DIRIGENTS ESPORTIUS

LEGAL
Rambla Catalunya, 98 1ª planta

Tf. 93 487 11 44 – 676 035 412
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INTRODUCCIÓ

❑Tipus de Club:

❑ Club de règim general: més de 100 socis

❑ Club de règim simplificat: menys de 100 socis

❑Tipus d’Assemblees:
❑General: Convocada mínim una vegada l’any dins dels sis primers
mesos posteriors a la finalització de l’exercici.
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INTRODUCCIÓ

❑Extraordinària: Es reuneix si:

❑ La Junta Directiva ho considera necessari

❑ A petició del 10% del socis/es

❑ Per a prendre els següents acords:
❑ Aprovar la convocatòria d’eleccions dels càrrecs de representació, el reglament i
calendari electoral i escollir els membres de la junta electoral.

❑ Escollir els membres, respectant el principi de paritat, que han de formar part de la junta
directiva o, si no en tenen, el president o presidenta i ratificar els nomenaments
provisionals.

❑ Resoldre les propostes que la junta directiva acordi sotmetre a l’assemblea.
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INTRODUCCIÓ

❑ Resoldre les propostes que les entitats esportives afiliades vulguin presentar
a l’assemblea, sempre que tinguin el recolzament del 10% del total
d’assembleistes i es presentin per escrit dins del termini fixat pels estatuts.

❑ Aprovar qualsevol modificació o reforma dels estatuts i reglaments.
❑ Aprovar el vot de censura.
❑ Establir les quotes de les targetes recreatives o de serveis.
❑ Establir quotes extraordinàries o derrames.
❑ Aprovar l’adquisició, venda o gravamen dels béns o prendre diners en

préstec, el valor dels quals superi el 25% del pressupost anual de l’exercici.
Caldrà també informe preceptiu favorable de l’Administració esportiva de la
Generalitat.
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INTRODUCCIÓ

❑ Proposar la incorporació o segregació d’alguna disciplina
esportiva o la fusió amb un altre Club

❑ Dissoldre el Club.
❑ Totes les que necessitin, per la seva gran transcendència,

l’aprovació de l’assemblea general.
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INTRODUCCIÓ

❑ 5 dies abans de l’Assemblea s’ha de posar a disposició dels
socis i sòcies l’acta de l’Assemblea anterior i qualsevol
documentació que s’hagi de tractar a l’Assemblea.

❑ Els acords es prenen per majoria simple, tret dels assumptes
que els estatuts regulin que es necessiti una majoria
qualificada.
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INTRODUCCIÓ

❑ Junta Directiva:
❑ Mínim de tres persones: President/a, secretari/a, tresorer/a.
❑ Membres escollits per assemblea en sufragi lliure, directe,

igual i secret.
❑ Mínim una reunió per trimestre.
❑ Mínim la meitat dels seus membres per a poder constituir-se

en reunió.
❑ Acords es prenen per majoria simple.
❑ El vot del President/a dirimeix en cas d’empat.
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CONSEQÜÈNCIES

❑ Què succeeix si no es convoquen les juntes o es prenen decisions en una
Assemblea que haurien d’haver estat votades en l’altra?
❑ Els acords són ineficaços. També quan s’acordi quelcom no establert en l’ordre del dia, tret

que s’aprovi la seva inclusió per l’Assemblea.
❑ Possible vot de censura, si així es tramita.
❑ Responsabilitat Civil: Els membres de l’òrgan de govern: “responen dels danys que causin a

l'associació per incompliment de la llei o dels estatuts o per actes o omissions negligents en
l'exercici de llurs funcions.” (Art. 322-17.1 CCC). També responen dels danys que puguin causar
a un associat o tercer (art. 322-17.5 CCC). A més a més, l’article 322-14.1 CCC: “Els membres
de l'òrgan de govern han d'exercir llurs funcions amb la diligència d'un bon administrador,
d'acord amb la llei i els estatuts, i servir el càrrec amb lleialtat a l'associació, actuant sempre
en benefici d’aquesta."

❑ Cessament en el càrrec de l’òrgan de govern (art. 322-18.2 CCC).
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OBLIGACIONS GENÈRIQUES

❑Com funcionen les responsabilitats? Segons la naturalesa de la infracció podrà ser:

❑ÀMBIT CIVIL

❑Responsable: el responsable del mal/incompliment.

❑Eventualment, s’ha de tenir en compte que el/la president/a d’un club n’assumeix la
representació legal (art. 11.5 D58/10 i 1 D55/12). Per tant, subsidiàriament pot donar-se
que es realitzi l’oportuna acció de responsabilitat contra ell/a. A més a més, conforme
els articles 322-14 i 17 CCC, l’òrgan de govern també seria responsable.

❑ÀMBIT PENAL

❑Responsable: la persona que comet l’il·lícit

❑Eventualment: responsabilitat penal de la persona jurídica (art. 31 bis CP).
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OBLIGACIONS GENÈRIQUES

❑Com funcionen les responsabilitats? Segons la naturalesa de la infracció podrà ser:

❑ÀMBIT LABORAL/SOCIAL

❑Responsable: l’empresari (l’empleador)
❑Eventualment, s’ha de tenir en compte que el/la president/a d’un club n’assumeix la
representació legal (art. 11.5 D58/10 i 1 D55/12). Per tant, subsidiàriament pot donar-se que es
realitzi l’oportuna acció de responsabilitat contra ell/a. A més a més, conforme els articles 322-
14 i 17 CCC, l’òrgan de govern també seria responsable.

❑ÀMBIT ADMINISTRATIU/TRIBUTARI

❑Responsable: l’obligat tributari/l’administrat.
❑Eventualment, s’ha de tenir en compte que el/la president/a d’un club n’assumeix la
representació legal (art. 11.5 D58/10 i 1 D55/12). Per tant, subsidiàriament pot donar-se que es
realitzi l’oportuna acció de responsabilitat contra ell/a. A més a més, conforme els articles 322-
14 i 17 CCC, l’òrgan de govern també seria responsable.
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OBLIGACIONS GENÈRIQUES

❑Inscripció en el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.
❑ L’acta de constitució.

❑La denominació.

❑Els Estatuts.

❑Els membres directius, els promotors i els representants legals.

❑Realitzar una auditoria, en cas de rebre subvencions o ajudes publiques superiors a
600.000 euros.
❑Aquesta inscripció es necessària atès que la mateixa, a efectes de la llei, comportarà el seu
reconeixement, sent requisit essencial per optar a les ajudes o al suport de la Generalitat de
Catalunya o altres administracions públiques puguin concedir.
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OBLIGACIONS GENÈRIQUES

❑La inscripció en el Registre d’Entitats Esportives donarà protecció tant
al nom com, si procedeix, al símbol, de les entitats inscrites, i donarà fe
de les dades que en ell es continguin (art. 30 Llei de l’Esport).

❑NO es podrà utilitzar els símbols i emblemes olímpics i d’altres entitats sense
l’autorització de les entitats i organismes pertinents.

❑NO es podrà utilitzar una denominació idèntica a la d’altres ja registrades, o que
pugui confondre’s amb aquestes.
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CONSEQÜÈNCIES

❑ Què succeeix si no s’inscriu l’entitat?

❑ No es podrà rebre ajut ni subvenció alguna. Tampoc cap de les proteccions esmentades
anteriorment.

❑ Només es consideraran esports, modalitats i disciplines esportives reconegudes aquelles
assumides per federacions esportives catalanes d’un esport o modalitat inscrites (art. 46.1
D58/10).

❑ Possible responsabilitat civil, conforme l’article 322-17.1 CCC: “Els membres de l'òrgan de
govern responen dels danys que causin a l'associació per incompliment de la llei o dels estatuts
o per actes o omissions negligents en l'exercici de llurs funcions.”. També responen dels danys
que puguin causar a un associat o tercer (art. 322-17.5 CCC). En aquests casos, eventual
cessament del càrrec, si així es vota. A més a més, l’article 322-14.1 CCC: “Els membres de
l'òrgan de govern han d'exercir llurs funcions amb la diligència d'un bon administrador, d'acord
amb la llei i els estatuts, i servir el càrrec amb lleialtat a l'associació, actuant sempre en
benefici d’aquesta."
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CONSEQÜÈNCIES

❑Què succeeix si no s’inscriu l’entitat?

❑Eventual suspensió si, en cas d’haver-se inscrit (Registre d’Associacions),
aquesta no s’actualitza periòdicament, segons l’article 324-7.2 CCC: “Si,
en un termini de quatre anys des que es produeix el venciment dels
nomenaments de l'òrgan de govern, la renovació no s'inscriu al Registre
d'Associacions, s'ha d'iniciar d'ofici el procediment per a declarar-la
inactiva, sens perjudici que s'esmeni la dita circumstància o que es
liquidi l'associació de la manera que sigui legalment procedent.”
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OBLIGACIONS GENÈRIQUES

❑Donar-se d’alta de l’Impost d’Activitats econòmiques (IAE). Tot i que no
representa cap càrrec econòmic.

❑Tenir un Reglament intern que reguli l’actuació dels membres del Club,
i el règim disciplinari. Poden ser dos documents. Ha d’establir un
procediment que garanteixi el dret a defensa i la seguretat jurídica (art.
321-4. f) CCC).

❑Els membres de la Junta no poden assessorar professionalment al Club,
ni sota una relació laboral, ni civil, ni mercantil (art. 146 D58/10 i 22
D55/12).
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CONSEQÜÈNCIES

❑ Què succeeix si no et dones d’alta en l’IAE? (quan es realitzen activitats
econòmiques)
❑ Infracció lleu (multa de 200 a 400 euros) conforme l’article 198.1 LGT
❑ No podràs gaudir de subvencions atès que molts ens públics exigeixen estar al corrent de les

obligacions amb Hisenda i la SS.
❑ Possible responsabilitat civil, conforme l’article 322-17.1 CCC: “Els membres de l'òrgan de

govern responen dels danys que causin a l'associació per incompliment de la llei o dels
estatuts o per actes o omissions negligents en l'exercici de llurs funcions.”. També responen
dels danys que puguin causar a un associat o tercer (art. 322-17.5 CCC). En aquests casos,
eventual cessament del càrrec, si així es vota. A més a més, l’article 322-14.1 CCC: “Els
membres de l'òrgan de govern han d'exercir llurs funcions amb la diligència d'un bon
administrador, d'acord amb la llei i els estatuts, i servir el càrrec amb lleialtat a
l'associació, actuant sempre en benefici d’aquesta."
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CONSEQÜÈNCIES

❑ Què succeeix si no tens règim intern i disciplinari o si l’òrgan de govern,
simultàniament, assessora a l’entitat?
❑ Obligació derivada de l’article 323-7.2 CCC. Per tant, possible responsabilitat civil,

conforme l’article 322-17.1 CCC: “Els membres de l'òrgan de govern responen dels
danys que causin a l'associació per incompliment de la llei o dels estatuts o per actes
o omissions negligents en l'exercici de llurs funcions.”. També responen dels danys
que puguin causar a un associat o tercer (art. 322-17.5 CCC). En aquests casos,
eventual cessament del càrrec, si així es vota. A més a més, l’article 322-14.1 CCC:
“Els membres de l'òrgan de govern han d'exercir llurs funcions amb la diligència d'un
bon administrador, d'acord amb la llei i els estatuts, i servir el càrrec amb lleialtat
a l'associació, actuant sempre en benefici d’aquesta."
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OBLIGACIONS ELECTORALS

❑La durada dels mandats no pot ser inferior a 4 anys ni superior a 8,
d’acord amb el que determinin els estatuts de cada club.

❑Càrrecs reelegibles: S’ha de determinar als estatuts del club

❑Procediment electoral: depèn dels estatuts del club i ha de preveure
com a mínim:

❑L’acord de convocatòria d’eleccions l’ha d’adoptar l’Assemblea
General a proposta de la Junta Directiva.
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OBLIGACIONS ELECTORALS

❑Els membres de la Junta Electoral s’han de designar per sorteig en acte
públic antre els socis/es de ple dret del club. En cas de compromissaris,
s’haurà de fer davant de notari.
❑El cens electoral haurà de ser d'accés públic per als associats un cop s’ha
constituït la Junta Electoral i ha de permetre la presentació de reclamacions
als efectes d’esmena durant el termini que s’estableixi durant la
convocatòria.
❑Els Estatuts han de preveure el sistema d’acreditació dels socis/es per a la
seva participació en les votacions o processos electorals. (DNI o el que es
determini).
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CONSEQÜÈNCIES

❑ Impugnació del procés electoral.
❑ Eventual responsabilitat civil, conforme l’article 322-17.1 CCC: “Els membres

de l'òrgan de govern responen dels danys que causin a l'associació per
incompliment de la llei o dels estatuts o per actes o omissions negligents en
l'exercici de llurs funcions.”. També responen dels danys que puguin causar a
un associat o tercer (art. 322-17.5 CCC). En aquests casos, eventual cessament
del càrrec, si així es vota. A més a més, possible moció de censura.
Addicionalment, l’article 322-14.1 CCC: “Els membres de l'òrgan de govern
han d'exercir llurs funcions amb la diligència d'un bon administrador, d'acord
amb la llei i els estatuts, i servir el càrrec amb lleialtat a l'associació, actuant
sempre en benefici d’aquesta."
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OBLIGACIONS DOCUMENTALS

❑Llibre d’actes: actes de totes les sessions de la Junta Directiva i
Assemblea General/Ordinària que se celebrin. REGISTRATS AMB DILIGÈNCIA
FETA AL REGISTRE D’ENTITATS ESPORTIVES. Dins els 4 mesos següents a la
finalització de l’exercici econòmic.

❑Llibre de registre de socis i sòcies.

❑Llibres de Comptabilitat, comptes anuals i les memòries.
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CONSEQÜÈNCIES

❑ Eventual responsabilitat civil, conforme l’article 322-17.1 CCC: “Els
membres de l'òrgan de govern responen dels danys que causin a
l'associació per incompliment de la llei o dels estatuts o per actes o
omissions negligents en l'exercici de llurs funcions.”. També responen
dels danys que puguin causar a un associat o tercer (art. 322-17.5 CCC).
En aquests casos, eventual cessament del càrrec, si així es vota. A més a
més, possible moció de censura.

❑ Incompliment en matèria tributària i/o possible responsabilitat penal.
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OBLIGACIONS COMPTABLES

❑Llibres comptables, amb diligència feta a la direcció general de
l’esport (art. 109 D58/10):

❑Llibres de comptabilitat (ingressos i despeses, procedència dels
primers i destí de les segones)
❑Comptes anuals i,
❑Memòries econòmiques.
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CONSEQÜÈNCIES

❑ Eventual responsabilitat civil, conforme l’article 322-17.1 CCC: “Els membres de l'òrgan de
govern responen dels danys que causin a l'associació per incompliment de la llei o dels
estatuts o per actes o omissions negligents en l'exercici de llurs funcions.”. També
responen dels danys que puguin causar a un associat o tercer (art. 322-17.5 CCC). En
aquests casos, eventual cessament del càrrec, si així es vota. A més a més, possible moció
de censura. A més a més, l’article 322-14.1 CCC: “Els membres de l'òrgan de govern han
d'exercir llurs funcions amb la diligència d'un bon administrador, d'acord amb la llei i els
estatuts, i servir el càrrec amb lleialtat a l'associació, actuant sempre en benefici
d’aquesta."

❑ Infracció greu (multa de 150 a 6.000 euros) conforme l’article 199 i 200 LGT.
❑ Pèrdua del dret a rebre subvencions o ajudes públiques (art. 186 LGT).
❑ Possible responsabilitat penal conforme l’article 310 CP (frau). Aquest delicte traspassa la

responsabilitat a la persona jurídica (art. 310 bis CP).
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OBLIGACIONS CONTRA EL DOPATGE I EN RELACIÓ A 
LA SALUT DE L’ESPORTISTA

❑Facilitar a la Agència Espanyola de Protecció de la Salut en el Esport o, quan correspongui, a les
Federacions Esportives Espanyoles les dades que permetin la localització habitual dels
esportistes, de forma que puguin realitzar, materialment, els controls de dopatge.

❑Llibre, degudament registrat en la AEPS en l’Esport on s’haurà de fer constar els
tractaments mèdics i sanitaris que hagin prescrit els seus facultatius als esportistes
sota la seva direcció, sempre que aquells autoritzin dita inscripció (art. 16 LO
3/2013, de 20 de juny, de protecció de la salut del esportista i la lluita contra el
dopatge en l’activitat esportiva.
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CONSEQÜÈNCIES

❑ Responsabilitat administrativa: L’entitat (i, segons el cas, el seu personal) és
responsable conforme l’article 21 L3/2013 i podrà ser sancionada, d’acord amb
l’article 23 i 24 de la mateixa norma, amb multes de fins a 400.000 euros segons
el cas i la gravetat. A més a més, poden imposar-se possibles sancions
accessòries com la inhabilitació per ostentar càrrec esportiu de, com a màxim, 4
anys segons el cas i la gravetat.

❑ Eventual responsabilitat penal, conforme l’article 362 quinquies CP (en cas de
participació activa per part de l’entitat en el dopatge i quan es posi en perill la
salut de la persona) amb penes de 6 mesos a 2 anys de presó; multa de 6 a 18
mesos i inhabilitació especial per treball o càrrec públic, professió o ofici de 2 a
5 anys.
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OBLIGACIONS AMB LA 
SEGURETAT SOCIAL

❑El club necessita complir amb:
❑Inscripció del club en la Seguretat Social amb la condició d’empresari.
❑Haver donat d’alta i afiliat, en el seu cas, als esportistes professionals al
seu servei i a tots aquells treballadors vinculats directament a la competició
professional amb contracte laboral, que treballin per compte del club.
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CONSEQÜÈNCIES

❑ L’incompliment de la normativa laboral està tipificada en la LISOS, i les
sancions aparellades també (multes i/o recàrrecs de diverses quanties).

❑ Possible delicte penal tipificat en l’article 305 i ss CP (frau) amb penes, com a
norma general, d’un any a cinc anys de presó i multa del “tanto al séxtuplo”
de la quantia, tret que hi hagi regularització tributària. A més a més, es
perdria el dret a obtenir subvencions i ajudes públiques i el dret de gaudir
dels beneficis o incentius fiscals o de la SS durant un termini de 3 a 6 anys.
Aquest delicte traspassa la responsabilitat a la persona jurídica (art. 310 bis
CP).

❑ Eventual responsabilitat civil per danys i perjudicis.

28



OBLIGACIONS LABORALS

❑S’ha de recórrer a l’Estatut dels Treballadors i a la normativa laboral vigent:
❑Contracte, normalment serà a temps parcial per als jutges i àrbitres.
❑Alta i afiliació al règim de la SS corresponent.
❑Baixa
❑Convenis col·lectius d’aplicació.
❑Retribucions sotmeses a retenció per IRPF, SS, atur, etc...

❑VOLUNTARIAT: un voluntari és aquella persona que de forma altruista i sense ànim de lucre
realitza una activitat social. Per tant, s’ha de recordar que NO es permet que rebi un salari; només
que es compensin les despeses realitzades pel voluntari per a realitzar l’activitat (no hi ha alta a la
SS). CONVENI.
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CONSEQÜÈNCIES

❑Si no es dóna d’alta a un esportista, en tant que treballador, la normativa laboral és clara, conforme
l’article 22.2 LISOS en relació amb l’article 40.1 e) LISOS:
❑L’empresari assumirà el pagament de les prestacions.
❑ Infracció greu (multa de 3.126 fins 10.000 euros, segons el cas).
❑El treballador adquirirà la condició de treballador fix, conforme l’article 15.2 ET.
❑Si descobreixen més d’un treballador no donat d’alta, la sanció augmentarà.
❑A més a més, haurà de pagar totes les quotes impagades a la SS.
❑Es perden totes les ajudes públiques concedides i la possibilitat d’accedir a les bonificacions.
❑Eventual reclamació del treballador pel salari no rebut.

30



CONSEQÜÈNCIES

❑Eventual consideració d’infracció molt greu conforme l’article 23.1 b) LISOS en relació
amb l’article 40.2 LISOS: multa de 100, 01% al 150%, segons el cas, de les quotes de la SS.

❑Possible delicte penal tipificat en l’article 305 i ss CP amb penes, com a norma general,
d’un any a cinc anys de presó i multa del “tant al séxtuplo” de la quantia, tret que hi hagi
regularització tributària. A més a més, es perdria el dret a obtenir subvencions i ajudes
públiques i el dret de gaudir dels beneficis o incentius fiscals o de la SS durant un termini
de 3 a 6 anys. Aquest delicte traspassa la responsabilitat a la persona jurídica (art. 310
bis CP).
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OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES

❑Declaració anual sobre les empreses o institucions amb les que s’han fet
operacions per import superior a 3.005,6 euros, incloent les subvencions
rebudes.

❑Donacions:
❑Clubs declarats d’utilitat pública: Els donants tenen una deducció a l’Impost de
Societats. El club ha de declarar cada gener a hisenda les donacions rebudes.
❑Clubs no declarats d’utilitat pública: Els seus donants no tenen cap deducció
fiscal.
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CONSEQÜÈNCIES

❑ En principi, infracció de caràcter lleu conforme
l’article 198 LGT amb multes de 200 a 400 euros.
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IMPOST DE SOCIETATS

❑General: els clubs tributen el IS d’acord a les normes de Règim, d’Entitats Parcialment
exemptes de la Llei de l’impost de Societats (Llei 27/2014, de 27 de novembre en el seu
article 9). Per tant SÍ han de presentar l’impost.
❑Els Clubs d’utilitat pública tributen a un 10% per aquells ingressos no exempts de
tributació.
❑Quan NO es presenta l’IS? Quan es compleixin conjuntament els requisits establerts en
l’article 124.3 L27/2014:

Que els seus ingressos totals no superin 75.000 euros anuals.

Que els ingressos corresponents a rendes no exemptes no superen 2.000 euros anuals.

Que totes las rendes no exemptes que obtinguin estiguin sotmès a retenció.
❑Tanmateix, si un club desenvolupa una activitat econòmica, haurà de presentar l’IS
independentment dels seus ingressos.
❑ Els Clubs que no són d’utilitat pública tributen al 25%.
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IMPOST DE SOCIETATS

❑Model 347 de Declaració de Operacions amb terceres persones.
❑A partir de l’exercici de 2014, les entitats de caràcter social han de presentar el
model 347, això inclou als clubs esportius.
❑Quan no s’ha de presentar?

❑Quan en l’any natural, no s’hagin realitzat operacions que en el seu
conjunt superin els 3.005,06 euros.
❑Quan s’ha realitzat exclusivament una activitat no subjecta o subjecta i
exempta i les adquisicions de béns o serveis no relacionats amb la mateixa
no hagin superat durant l’exercici els 3.005,06 euros.
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CONSEQÜÈNCIES

❑ Retard en el seu pagament (art. 192 LGT amb multes, en principi, del
50 al 150%, segons el cas):
❑ quota + recàrrec d’un % de la quota (sense requeriment de AP).
❑ Si hi ha requeriment de l’AP, la penalització augmenta.

❑ No pagament, infracció article 191 LGT (multes del 50 al 150%, segons
el cas)

❑ Possible responsabilitat penal conforme l’article 305 i ss. CP (frau).
Aquest delicte traspassa la responsabilitat a la persona jurídica (art.
310 bis CP).
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IVA

❑Si el club realitza exclusivament operacions a títol gratuït, no serà
subjecte passiu del tribut.
❑En canvi, si l’entitat realitza operacions amb contraprestació, serà
subjecte passiu de l’impost podent, en aquests casos, ser operacions
subjectes o no a aquest tribut. En tot cas però, els espectacles
esportius no estan exempts.
❑Està exempt si el Club no té afany de lucre i cap membre de la Junta
Directiva rep cap prestació econòmica, el Club està automàticament
exempt de l’Impost. Només però pel que fa a les activitats esportives.
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CONSEQÜÈNCIES

❑ S’aplica la mateixa normativa de la LGT ja mencionada anteriorment.
❑ Segons el cas podria ser infracció greu conforme l’article 170.dos.4º

L37/1992 amb multa d’un 10% per quota no consignada.
❑ Possible responsabilitat penal conforme l’article 305 i ss. CP (frau).

Aquest delicte traspassa la responsabilitat a la persona jurídica (art.
310 bis CP).
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ALTRES OBLIGACIONS

❑Compliment de la Llei orgànica de Protecció de dades vigent i
adequació al Reglament que incorpora la Directiva europea de Protecció
de dades que entrarà en vigor el maig de 2018.

❑Compliment de la legislació de Prevenció de Blanqueig de Capitals.

❑Certificat de no tenir antecedents per delictes sexuals: Es pot demanar
de manera agrupada per a un conjunt de treballadors/es i voluntaris/es.
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CONSEQÜÈNCIES

❑ LOPD:
❑ Infracció administrativa de la normativa de protecció de dades (multes que poden arribar,

en el pitjor dels casos, als 20 milions d’euros).
❑ Penal: art. 197 CP (penes d’un a 4 anys de presó i multa de 12 a 24 mesos).
❑ Civil: danys i perjudicis.

❑ Blanqueig dels capitals
❑ Infracció administrativa (sancions de multa que segons la gravetat la quantia variarà,

amonestació pública i suspensió/revocació de les autoritzacions administratives)
❑ Penal (art. 298 i ss CP). Traspassa la responsabilitat a la persona jurídica.

❑ Certificació dels antecedents penals per delictes sexuals (requisit per contractar si es
treballa amb menors, si no l’entreguen, no es contracta conforme l’article 13.5 LO1/1996).
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RESPONSABILITATS

❑El President del club és l’encarregat de vetllar pel compliment de la
legalitat vigent del club que representa i gestiona (article 140 en relació al 148
del Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya).

❑Tots els directius del Club i membres de la Junta Directiva tenen el deure de
diligència deguda. Han d’implantar totes aquelles mesures que coneguin per a
protegir l’entitat.

❑Tots els membres de la Junta Directiva responen mancomunadament dels actes
realitzats, tret d’aquells que hagin manifestat expressament la seva oposició i
aquesta consti en Acta.
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ALTRES RESPONSABILITATS

Poden ser els clubs 
responsables
PENALMENT

Sí
Com es pot 
protegir a 
l’entitat?

Per mitjà del 
COMPLIANCE
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REFORMA DEL CODI PENAL DE L’ANY
2015

Detalla com eximir la 
persona jurídica de la 
responsabilitat penal

COMPLIANCE
Incorpora la 

responsabilitat 
penal a les 

empreses públiques
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RESPONSABILITATS PENALS

❑El Codi Penal va introduir la responsabilitat penal de les persones
jurídiques el 2010.

❑Aquest canvi en els fonaments legals i els conceptes jurídics no afecta
a tots els delictes que es poden cometre.

❑Aquesta reforma no crea delictes nous.

❑Tots compliu la llei, segur i ja teniu incorporats sistemes per a
assegurar-vos que ho feu. Però ara teniu la obligació d’assegurar el
comportament d’altres persones.
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LEGAL
Dret esportiu, compliance i protecció de dades

Rambla Catalunya, 98 1ª planta

Tf. 93 487 11 44 – 676 035 412
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