
 
 
 
 

POSICIONAMENT UE OLOT 2022 
 

Posicionament per una competició més justa que 

respecti les arrels dels clubs i la formació de jugadors. 

 

 Demanem regular la forma corporativa dels clubs RFEF (1ª, 2ª i 

3ª) com a SLD per simplificar la transparència i bona administració. 

  

 Implantar Plans de Voluntariat o contractes laborals en les 

relacions laborals i de col·laboradors de tots els clubs que no tinguin 

forma de societat de capital. 

 

 Sense la base de la piràmide del futbol espanyol, les categories 

professionals no serien possibles. Per tant, demanem que el 

repartiment de drets audiovisuals arribi al: 

 Futbol base (a través de les Federacions) 

 Futbol no professional tant femení com masculí.  

 

Per tant, proposem tornar a canviar l’article 6 del decret de 5/2015 

amb la finalitat de retornar a la base del futbol l’esforç que realitza 

per aportar jugadors als 42 equips professionals i com a 

reconeixement que sense aquesta base l’existència del “futbol 

professional” no seria possible. El canvi proposat ha d’estar en la 

línia de retornar al futbol professional un 7% com a mínim: 

o 1 punt pel futbol femení 

o 3 punts per les categories nacionals 

o 3  punts per les categories regionals (repartit en funció del 

número de llicències de cada Federació) 

 

 Demanem que l’IVA d’entrades i abonaments a l’esport no 

professional sigui del 10%. La UEO té cinc actes d’Hisenda 

requerint el 21% impugnades, avalades i finalment guanyades el 

28/06/21 amb sentència a favor del 10% del Tribunal Económico-

Administrativo Regional de Catalunya. 

 



 
 
 
 

 Que les subvencions públiques a l’esport, tant estatal com 

autonòmic, no estiguin basades solament en premiar l’èxit esportiu i 

caminin cap a la promoció del futbol com a eina social (per 

exemple, a la UEO tenim un 26-28% de nens i nenes becats en una 

ciutat amb el 28% de persones de nacionalitat no espanyola. 

Aquesta política és absolutament necessària i deu passar el mateix 

en molts llocs d’Espanya). 

 

 Aquestes propostes es complementen amb posicionaments 

purament federatius que són: 

o Regular els filials en edat i número màxim de llicències per 

temporada. 

o Plans de competició que excloguin la compravenda de drets 

per ascendir categories. 

o No permetre la deute impagada reiteradament que 

provoca l’entrada d’inversors externs al món del futbol i que 

freqüentment són de països amb una legislació de baix 

contingut social, per dir-ho finament.  

o Exigir a les Federacions una bona gestió. La RFEF tanca els 

comptes de l’exercici del 2021 amb uns ingressos de 300 

milions, 32 milions de benefici i una tresoreria de 142 milions 

que, a més de demostrar una gestió equivocada dels 

recursos, és altament perillosa. 

o Un altre tema que empitjora el panorama del futbol és la 

figura de compravenda de clubs com a “unitat de negoci”, 

que hauria d’excloure els drets federatius  

o Demanem que la FCF proposi i defensi un canvi en 

l’estructuració de la 3ª Federación. Ha de ser un canvi que 

complementi el criteri de zona amb el del número de 

llicències. Les 185.000 llicències de Catalunya no poden 

tenir el filtre d’un sol grup de 3ª Federación quan hi ha 

Federacions que tenen també un grup 7.000 llicències. Un nen 

o una nena que té llicència de futbolista no pot tenir 26 

vegades menys possibilitats que un altre d’arribar a 

categories superiors en funció de l’autonomia on juga.  

 


