
 
 

 
En una conferència al Col·legi d’Economistes de Catalunya  

 

La UFEC presenta el programa “Catalunya Competeix” 
per facilitar el mecenatge de l’esport català  

 
El projecte de la Unió de Federacions Esportives Catalanes (UFEC), que 
rep el suport de la Secretaria General de l’Esport, té com a objectiu fer 
arribar als col·laboradors i patrocinadors dels 12.500 clubs i més de 3 
milions d’esportistes catalans els beneficis fiscals de les fundacions per 
tal que puguin comptar amb rebaixes fiscals de fins al 75%. 
 
Barcelona, 7 d’Octubre de 2015.- La seu del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya (CEC) a Barcelona ha acollit aquesta tarda la conferència “Catalunya 
competeix. Temps de decidir, temps de sumar” a càrrec de Gerard Esteva, 
president de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC). Moderat 
per Martí Garcia, membre de la Comissió d’Economia i Finances de l’Esport 
del CEC, i presentat per Eduard Soler, tresorer de la Junta Gestora del 
Col·legi d’Economistes de Catalunya, Esteva ha donat a conèixer els detalls del 
programa “Catalunya competeix” amb el qual la UFEC posa al servei de l'esport 
català les deduccions fiscals que ostenta com a entitat beneficiària de la Llei de 
mecenatge vigent actualment a Espanya. En aquest sentit ha recordat que “la 
majoria dels 12.500 clubs catalans no tenen capacitat d’acollir-se a la llei de 
mecenatge espanyola ja que només ho poden fer a través de la UFEC, de les 
federacions esportives afiliades a la federació espanyola o si són fundacions, 
clubs, associacions declarats d’utilitat pública”. És per això que el programa 
“Catalunya competeix” contempla que la UFEC canalitzi el mecenatge en forma 
de publicitat, convenis de col·laboració o donacions per tal d’aconseguir 
desgravacions fiscals de fins un 75%, així com un reconeixement social per als  
més de 3 milions de practicants d’esports, 12.500 clubs esportius, 700.000 
llicències federatives i 123.576 professionals actius al sector. 
 
Esteva també ha apuntat que aquest programa implica “aportar flexibilitat en la 
forma de les donacions, així com un clar suport a programes propis que no 
vinguin marcats per l’administració i un important impuls de la simplificació 
administrativa”. Esteva ha apuntat que el programa busca “potenciar les joves 
promeses esportives, donar suport als clubs que són el bressol dels èxits 
esportius i vincular les pimes i empreses amb els valors de l'esport i el seu 
ressò internacional”.  
 
L’acte també ha comptat amb la intervenció del secretari general de l’Esport 
Ivan Tibau, que ha apuntat “la necessitat d’augmentar els ingressos de l’esport 
perquè tingui el reconeixement que es mereix”. Segons Tibau, “l’objectiu és 
tenir una llei de mecenatge esportiva pròpia de Catalunya que permeti rebre 
subvencions directes que puguin ser desgravables” i ha agraït a la UFEC 
l’impuls del programa “Catalunya competeix” per tal de fer arribar el màxim de 
finançament possible a l’esport català en funció de la legislació actual.  
 



El Col·legi d'Economistes de Catalunya, que compta amb més de 8.000 
col·legiats i més de 2.000 societats i despatxos vinculats 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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