
  

SEMINARI DE RECICLATGE PROFESSIONAL 

ORGANITZAT PER LA FUNDACIÓ CATALANA PER A L’ESPORT – 2ON TRIMESTRE 

0. Codificació del curs: 1EC08 

 

1. Títol: Introducció a la gestió econòmica i financera dels clubs esportius i de les 

AEE: La gestió de pressupostos. 

 

2. Objectius: 

 Estudiar el marc normatiu i sobre gestió econòmica de clubs esportius i 

AEE. 

 Introduir conceptes elementals de la gestió econòmica i financera. 

 Establir una metodologia per a la confecció dels pressupostos i per al 

seu control. 

 

3. Programa: El seminari tindrà una durada de 8h distribuïdes, segons els apartats 

següents: 

 El Marc Legal. 

 El per què de la gestió econòmica i financera dels clubs esportius i de les 

AEE. 

 Els processos fonamentals de la gestió econòmica i financera. 

 Conceptes bàsics. 

 El pressupost. 

 El control pressupostari. 

 Factors clau per a l’èxit en la gestió econòmica i financera dels clubs 

esportius i les AEE. 

 

4. Metodologia: El curs es realitzarà en dues sessions de quatre hores cada sessió 

i consistirà en l’explicació teòrica d’alguns conceptes per aplicar-los a la 

realització d’un cas pràctic sobre la confecció i el control pressupostari. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

5. Horari, calendari i lloc de realització: 

Horari: 

 Sessió 1: divendres de 16 a 20h 

 Sessió 2: dissabte de 9 a 13h 

Calendari: 

 27 i 28 d’abril. 

Lloc de realització: 

 Edifici docent de l’Escola Catalana de l’Esport 

c/Sant Mateo 25-35 

08950 – Esplugues de Llobregat 

 

6. Destinataris del curs: 

 Presidents i membres de junta directiva de clubs esportius i AEE. 

 Presidents i membres de juntes de consells esportius. 

 Presidents i membres de junta d’altres organitzacions del tercer sector: 

fundacions, associacions de pares i mares, federacions, ONGs, ... 

 Coordinadors esportius i altres professionals que hagin de gestionar 

recursos als clubs esportius, AEE, consells esportius, i altres 

organitzacions del tercer sector. 

 Tècnics esportius d’ajuntaments i regidors d’esports. 

 Coordinadors i comandaments mitjans d’empreses que desenvolupen 

serveis esportius en ajuntaments, clubs, federacions, escoles, ... 

 Estudiants d’INEFC i de mòduls de formació d’educació física. 

 I qualsevol altra persona vinculada al món de l’esport i que no tingui 

coneixements previs sobre aspectes econòmics i financers aplicats a la 

gestió d’organitzacions esportives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

7. Preu i pagament: 

 Abonats al programa de la Fundació “Espai de Trobada i Debat de 

l’Esport Català”: Gratuït. 

 

 No abonats: 90€ 

Termini d’inscripció: fins el dia 26 d’abril. 

 

 Pagament per ingrés o transferència al següent compte de La Caixa: 

2100-3433-17-2200116166 

  Indicant el nom de la persona o empresa que assistirà al seminari. 

 

8. Professorat: 

 Marcos Reinado Romera: 

Llicenciat en Ciències de l’activitat física i l’esport. INEFC 

MBA per la EUNCET (adscrit a la UPC) 

Professional de la gestió esportiva pública i privada 

Actualment Soci Director de SESPAC, SL, empresa de Consultoria i 

Assistència Tècnica 

 

9. Altres: 

 Aquest seminari està reconegut dins el pla de formació de la Direcció 

General de Formació Professional Inicial i d’Ensenyaments de Règim 

Especial. 

 Seminari amb el suport de l’Escola Catalana de l’Esport. 


