
 
 

 
Al Col·legi d’Economistes de Catalunya 

 

Les conseqüències de la Llei Catalana de 
l'Exercici de Professions de l'Esport, a debat 

 
El cap de serveis jurídics del Futbol Club Barcelona Román Gómez ha 
afirmat que la Llei Catalana de l’Exercici de Professions de l’Esport, 
actualment suspesa pel Tribunal Constitucional, “posa en risc els clubs 
petits”, mentre que el president de l'Associació Catalana de Dret Esportiu 
Xavier-Albert Canal l’ha qualificat de “molt bona i exemplar”. 
 

Barcelona, 11 d’Abril de 2016.- Les conseqüències del recurs contra la Llei 
catalana de l'Exercici de Professions de l'Esport ha centrat aquest matí una 
taula rodona organitzada per la Comissió d’Economia i Finances de l’Esport del 
Col·legi d’Economistes de Catalunya amb l’objectiu de debatre sobre la 
idoneïtat i les conseqüències de la Llei 7/2015 d’exercici de les professions de 
l’esport que busca evitar l’intrusisme professional establint quatre tipus de 
professions en l'esport: professors d'educació física, monitors esportius, 
entrenadors i directius esportius. La norma catalana, suspesa pel Tribunal 
Constitucional després d’un recurs d’inconstitucionalitat presentat pel govern 
espanyol, estableix entre d’altres aspectes l'obligació que els professionals que 
vulguin exercir la seva activitat a Catalunya s'inscriguin en un registre encara 
que ja estiguin apuntats en territori nacional. 
 
La taula rodona al Col·legi d’Economistes de Catalunya ha comptat amb la 
participació de l’advocat Román Gómez, professor associat de Dret 
Administratiu de la Universitat de Barcelona i cap dels serveis jurídics del 
Futbol Club Barcelona, el qual ha volgut destacar que parlava “a títol personal i 
no en nom del Barça”. Gómez ha afirmat que “quan es dissenya una llei s’ha de 
pensar tant en els clubs petits com en els grans”. També ha senyalat com un 
dels principals errors de la llei el fet “d’incloure la possibilitat d’acreditar 
l’experiència amb un simple escrit del club confonent notorietat amb la 
possibilitat d’acreditar uns mèrits”. Gómez ha apuntat que, al marge que 
després hagi envaït competències i hagi pogut fracturar la unitat de mercat tal i 
com diu el govern espanyol, aquesta llei  “posa en risc els clubs petits”. Gómez 
ha criticat que “en aquest país sempre s’opta per establir mesures de coacció i 
no de foment”, mentre que ha comentat que hi ha realitats com la del 
voluntariat que “no cal” que es regulin normativament. 
 
Per la seva banda, l’advocat Xavier-Albert Canal, president de l'Associació 
Catalana de Dret Esportiu, ha explicat que “amb la llei catalana de l’Exercici de 
Professions de l’Esport es va copiar el model instaurat a França”. Canal ha 
qualificat la llei inicial com a “molt bona sempre que siguis un estat”, mentre 
que ha admès que és “excessivament ambiciosa per una comunitat autònoma”. 
També ha recordat que “bona part de les comunitats autònomes la van copiar 
literalment” i que “aquesta llei es va elaborar compartint-la amb el sector i va 
ser aprovada per unanimitat al Parlament de Catalunya”. Canal ha admès que 



darrerament s’ha modificat la llei “innecessàriament” i això ha fet que l’actual 
govern espanyol el portés al Tribunal Constitucional.  
 
Finalment, Josep Maria Gay de Liébana, president de la Comissió d'Economia 
i Finances de l'Esport del Col·legi d'Economistes de Catalunya, ha afirmat que 
“quan es legisla sense conèixer bé el sector es fa pensant en els grans clubs 
quan la majoria d’afectats són els petits i els micro clubs que fan una tasca 
econòmica i social essencial”. Gay de Liébana també ha criticat que a Espanya 
“hi ha massa lleis, també en el món de l’esport”.  
 
Rodrigo Cabedo, membre de la Comissió Gestora del Col·legi d’Economistes 
de Catalunya, ha estat l’encarregat de donar la benvinguda i de cloure l’acte, el 
qual ha moderat l’economista, advocat, catedràtic de Dret Processal de la 
Universitat de Barcelona i membre de la Comissió d'Economia i Finances de 
l'Esport del Col·legi d'Economistes de Catalunya, Jaume Alonso-Cuevillas.  
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per a més informació: 
Gabinet de premsa Col·legi d’Economistes de Catalunya 

Víctor Bottini (679983346) i Clara Bassols (620037450) 
cecpremsa@coleconomistes.cat 


