
 
 

Nota de premsa 
 

Experts apunten la necessitat de promoure 
un llibre blanc de la fiscalitat de l’esport 

 
En una taula rodona al Col·legi d’Economistes de Catalunya, experts en 
dret financer i tributari han subratllat que la canviant normativa fiscal en 
relació a l’esport genera “inseguretat jurídica” i han sol·licitat que es creï 
“un llibre blanc per trobar solucions a l’actual marc regulador”. 
 

Barcelona, 27 de Setembre de 2017.- La seu del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya (CEC) a Barcelona ha acollit aquesta tarda la taula rodona 
''Controvèrsies i discrepàncies de criteris entorn de la fiscalitat dels esportistes'' 
presentada pel president de la Comissió d'Economia i Finances de l'Esport del 
CEC José María Gay de Liébana i moderada pel president de la Comissió de 
Fiscalistes del CEC Nacho Cornet. 
 
L’advocat i Catedràtic de Dret Financer i Tributari de la Universitat de Barcelona 
Luis M. Alonso ha destacat “la situació d’extraordinarietat fiscal en la qual ens 
trobem” i ha criticat “una normativa fiscal que dóna bandades i que genera 
inseguretat jurídica”. En aquest sentit ha afirmat que “s’hauria de promoure un 
llibre blanc de la fiscalitat de l’esport per trobar solucions a un marc regulador 
que actualment s’aplica defectuosament”. 
 
Per la seva banda, l’advocat, Inspector d'Hisenda de l'Estat (en excedència) i 
Soci del departament fiscal de Crowe Horwath a Barcelona Joan Iglesias ha 
opinat que “tenim una mala legislació fiscal que no ha entès l’evolució de 
l’esport com a negoci”. Iglesias també ha apuntat que hi ha 5 punts 
controvertits que s’haurien d’abordar en un futur llibre blanc: “la retribució de 
l’activitat dels intermediaris, la clàusula de rescissió, la deducció per premis i 
primes, les operacions vinculades en els drets d’imatge i els delictes fiscals”.  
 
Finalment, l’advocat i representant d’esportistes Ivan Corretja ha recordat que 
“és injust la discriminació que hi ha entre esportistes a nivell fiscal” i ha 
subratllat que “el canvi de criteri de l’administració tributària en les inspeccions 
als futbolistes genera inseguretat jurídica”. Corretja ha conclòs que “es troba a 
faltar una unió del món de l’esport davant d’una situació com l’actual en què les 
actes d’Hisenda estan plenes d’afirmacions gratuïtes i contradictòries”. 
 
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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