AREA DE FORMACIÓ
CURS PER A DIRIGENTS DE
L’ESPORT

PREÀMBUL
L’evolució de les noves tecnologies, sistemes de control de la gestió, la pressió de la fiscalitat
sobre les nostres entitats, el control de les seves finances, les decisions sobre inversions,
justificacions de les mateixes, l’accés a la societat a traves de les xarxes per millorar la
comunicació i que aquesta sigui mes eficaç impliquen una posta al dia dels nostres directius i
per tant cal ajudar a actualitzar els coneixements de forma permanent a traves de la formació
“online” i aquest es l’objectiu amb el que hem treballar per a desenvolupar aquest curs de
formació.

Presentació de l’Associació Catalana de dirigents de l’Esport
L'ACDE és va fundà el 1980 per part de presidents de les Federacions Catalanes (atletisme,
gimnàstica, natació, bàsquet, hoquei, boxa, patinatge) i presidents I dirigents de clubs (UEC, FC
Barcelona, CN Sabadell), així com dirigents de Girona (GEEG), Lleida (Sicoris) i Tarragona (Reus
Ploms) per cobrir la màxima representació de la realitat catalana, com consta en els seus
Estatuts.
Les finalitats fonamentals són: la formació, la defensa dels interessos dels dirigents de l’esport,
donar cobertura a traves d’assegurances i el reconeixement dels que tinguin una activitat més
destacada, així com fer arribar a les autoritats les nostres propostes per la millora de l' activitat
física i esportiva de les entitats i el seus practicants.
En la nostra associació han col·laborat la gran majoria de dirigents de l’esport que mitjança'n la
seva experiència i la seva formació personal han assolit les fites mes importants en cadascuna
de les seves especialitats i com a culminació d’aquestes sinergies la gran majoria han participat
en els grans esdeveniments esportius de casa nostra (Campionats de Catalunya, Estatals,
internacionals i com a colofó en les Olimpíades de Barcelona). Referent per les desenvolupades
a posteriori.
Personalitats, com J.A. Samaranch, Leandro Negre, Pere Sust, Jordi Alcover, Jaume Conejero,
Josep Lluis Vilaseca, J. A. Camuñas, i un gran nombre de membres de la nostra associació han
treballat per aconseguir estructurar una Escola de Dirigents que ajudi a les noves generacions a
saber fer front als reptes i problemes de la complexitat de la gestió de l’esport en general.

Format del curs
Es important tenir present que els nostres alumnes treballen en les diferents entitats i per tant
la seva dedicació a la formació, serà limitada al temps disponible fora d’hores de les seves
activitats professionals i per tant la solució a aquesta mancança de temps esta en la formació ELearning (Online) que compaginada amb classes presencials ajustades en temps i calendari
permetran al nostres dirigents compaginar la seva tasca amb la nostra formació. Formació que
implica la posta en marxa de
les matèries apreses en el seu àmbit professional per tal de validar la formació efectiva i retenir
els temaris de forma pràctica.
Temes com els aspectes: fiscals, financers, comunicació, màrqueting, RRHH, lideratge, son avui
en dia indispensables dominar-los o coneix els en profunditat per tal que la gestió sigui eficaç i
eficient tant qualitativa com quantitativament i per aquesta raó l’ACDE vol transmetre de forma
clara i concisa les seves bones experiències a traves d’aquestes formacions.
PROGRAMA FORMATIU
Mòdul 1
Empresarial laboral: Administració
Mòdul 2
Comptable: Fiscalitat, tresoreria, pressupostos, balanços
Mòdul 3
Dret: LOPD. Imatge, assegurances
DATES DEL CURS:
Inscripcions obertes fins a 30 d’octubre de 2018
Inici del curs on-line 6 de novembre
Dates de les jornades presencials:
-

24 de novembre de 2018

-

22 de desembre de 2018

-

26 de gener de 2019

Les jornades presencials es desenvoluparan a Barcelona en sessions de tot el dia.
El preu del curs inclou el dinar de les 3 jornades presencials

Desenvolupament de continguts del curs
MODUL 1. Recursos Humans:
1.1.1. Estatut dels Treballadors:
i) relació laboral treballador-empresa: contracte de treball
ii) models marc:
- indefinit: tipus
- temporal: interinitat, primer treball, persones amb discapacitat
- contracte en pràctiques
- contracte per la formació i l’aprenentatge: joves menors de 25 anys
iii) incentius y bonificacions
1.1.2. Necessitat de contractar:
i) selecció de personal
ii) plans de promoció
iii) valoració de llocs de treball
iv) avaluació de l'acompliment i determinació de responsabilitats
v) formació
1.1.3. Voluntariat i delimitació del contracte de treball:
i) la figura del voluntari: requisits
i.1) caràcter subjectiu
i.2) caràcter objectiu
i.3) caràcter formal
i) tipus de voluntariat:
organitzat, esporàdic, ...

1.1.4. Estudiants en pràctiques
i) convenis pràctiques universitats
ii) convenis pràctiques escoles superiors
iii) convenis pràctiques FP o CFGS

MÒDUL 2. Comptable: fiscalitat, tresoreria, pressupostos, balanços.
2.1.1. Fiscalitat:
i) Entitats esportives sense finalitats lucratives.
- Impost de Societats: Llei 27/2014 de 27 de
novembre
- Imposat sobre el Valor Afegit: exempció d'IVA o
no, depèn de l'activitat

- Quotes socis
- Sorteigs
- Publicitat en samarretes, …
- Subvencions
- Equipacions
- Equipaments
- Impost sobre transmissions patrimonials i actes Jurídics Documentats
- Impostos locals:
- Impost sobre Béns Immobles (IBI)
- impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)
- Impost sobre l'Increment del Valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNY)
II) Societats anònimes esportives: amb ànim de lucre
- d'utilitat pública
- no declarada d'utilitat pública
III) Clubs esportius declarats d’utilitat pública
Beneficis i desgravacions fiscals
Obligacions

2.1.2. Tresoreria, pressupostos, balanços, ...
i) planificació economicofinancera
ii) pressupostos:
- d'inversions i finançament d'aquestes
- de despeses i ingressos
- de pagaments i cobraments o tresoreria
iii) balanços:
- balanços mensuals: fer factures, separar-les segons tipologia, actualització
patrimonial ...
- balanç anual i compte de resultats
MÒDUL 3. Dret: LOPD, imatge, assegurances, ...
3.1.1. Llei Orgànica de Protecció de Dades:
i) creació de fitxers de dades:
- maneig de dades personals de jugadors, directius, socis,
proveïdors, candidats a treballar (CV s), voluntaris, ....
- càmeres de videovigilància a la instal·lació esportiva
- fotògrafs o càmeres de vídeo, ...
ii) nivells de seguretat de dades segons col·lectius
iii ) obligat compliment per membres interns: document de seguretat
iv) consentiment inequívoc
3.1.2. Dret a l'Honor i a la pròpia imatge
i) dret personalíssim

ii) dret autònom de contingut patrimonial
iii) contracte de patrocini com a negoci jurídic en cessió, drets d'imatge
3.1.3. Assegurances
i) responsabilitat civil d'explotació
ii) responsabilitat civil patronal
iii) assegurança d'accidents

DADES D’INSCRIPCIÓ
Preu del curs:
Cost del curs

650€

Preu per no socis (Beca de 200€*)

450€*

Preu per socis de l’ACDE

100€

La inscripció al curs inclou 1 Any gratuït com a soci de l’ACDE
*La beca que concedeix l’ACDE, s'abonarà deduint-se del cost total de la matriculació,
quedant finalment 450€ per els no socis.

Com matricular-se?
Per realitzar el procés d’inscripció, cal:
1.- Que accediu a la web www.acde.cat/formacio i complimenteu el formulari
d’inscripció que trobareu.
2.- Realitzar un ingrés de l’import del curs al següent número de compte: ES80 2100
3017 0922 0082 0817
3.- Cal presentar copia del ingrés de la Matricula o enviar-ho via c/e a
acdecatalunya@gmail.com per tal de validar la matricula del curs.

Més informació i consultes:

-

A traves de la nostra web http://acde.cat/formacio/

-

Per correu electrònic a acdecatalunya@gmail.com

