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“La Lliga de les estrelles morirà per culpa de la 
inseguretat jurídica” 

 
L’economista i president de la Comissió d’Economia i Finances de 
l’Esport del Col·legi d’Economistes de Catalunya, Josep Maria Gay de 
Liébana, ha denunciat que “els futbolistes professionals no saben com 
han de tributar i això pot portar a la desaparició de la Lliga de futbol 
espanyola” en el marc d’una taula rodona sobre la fiscalitat de l’esportista 
professional organitzada aquest matí al Col·legi d’Economistes de 
Catalunya. 
 
Barcelona, 6 de Març de 2015.- L’Auditori de la seu del Col·legi d’Economistes 
de Catalunya a Barcelona ha acollit aquest matí la taula rodona “La fiscalitat de 
l’esportista professional” organitzada per la Comissió d’Economia i Finances de 
l’Esport del Col·legi d’Economistes de Catalunya amb l’objectiu d’intentar 
clarificar les actuacions tributàries realitzades recentment respecte a coneguts 
futbolistes com Leo Messi, Gerard Piqué, Iker Casillas o Xabi Alonso. 
 
Presentada pel president de la seu territorial de Barcelona del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya Joan Ràfols, la taula rodona ha estat moderada 
per l’economista i president de la Comissió d’Economia i Finances de l’Esport 
del Col·legi Josep Maria Gay de Liébana, que ha denunciat la “inseguretat 
jurídica i inestabilitat normativa a Espanya que afecta també el món de l’esport” 
que fa que “la norma estableixi un mecanisme que després s’interpreta de 
formes diverses en funció de cada cas”. Gay de Liébana ha explicat que la 
tributació de les rendes dels esportistes es regula segons la “llei del 85-15 que 
estableix que el 85% dels beneficis per drets d’imatge tributin per l’impost sobre 
la renda de les persones físiques, mentre que el 15% es pot tributar a través de 
societats d’imatge”.  
 
Una qüestió que també ha desenvolupat Luis Gil, gerent de l'Associació de 
Futbolistes Espanyols (AFE), afirmant que “darrerament hi ha hagut un canvi en 
els criteris d’aplicació d’aquesta normativa que genera una gran inseguretat 
entre els professionals” que no van en la línea de la realitat que diu que “a 
Espanya hi ha 435 futbolistes que contribueixen en 375 milions d’euros a 
l’estat”.  
 
Per la seva banda, Sebastián Piedra, economista, responsable del 
Departament Fiscal de Crowe Horwath i inspector d'Hisenda de l'Estat en 
excedència, que ha destacat que “el conjunt de retribucions que determinen 
l’esport professional ha estat sempre vist i analitzat amb recel des de la 
inspecció i els poders públics”. Piedra ha explicat que “l’Agència Tributària es 
fixa especialment en les societats que no tenen mitjans materials i humans a 
les seus de les societats creades pels esportistes per gestionar la seva imatge i 
a la qual tributen el 15% dels seus beneficis”. 
 



A continuació Jaume Alonso-Cuevillas, economista, advocat i catedràtic de 
Dret Processal de la Universitat de Barcelona, també ha manifestat la 
“complicació de la normativa jurídica que afecta la fiscalitat dels esportistes, 
que a més és interpretable”. Alonso-Cuevillas ha explicat que “a partir dels 
120.000 euros de defraudació s’entra en un procés penal, tot i que prèviament 
es dóna una negociació per resoldre el conflicte que aporta més inseguretat”.  
 
La taula rodona també ha comptat amb la intervenció de Luis Alonso 
catedràtic de dret financer i tributari de la Universitat de Barcelona, que ha 
opinat que “la conjuntura fa que als plans de control tributari es contemplin 
sectors als quals els va bé com són els esportistes” i ha afegit que “la figura de 
les societats creades per gestionar els drets d’imatge dels esportistes molesta”. 
 
Col·legi d’Economistes de Catalunya 
 
El Col·legi d'Economistes de Catalunya compta amb més de 8.000 
col·legiats dedicats professionalment a les diferents vessants de l'economia i 
l'empresa, està considerat com una institució que, a través de l'organització 
d'activitats i serveis molt diversos, es configura com un centre de formació i 
reciclatge dels professionals i com un fòrum d'opinió obert a la societat en 
general. 
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