
La FCPP s’adhereix al manifest contra l’increment de l’IVA en les 
activitats fisicoesportives 
 
El 26 de juliol de 2012 moltes federacions esportives catalanes (entre elles la FCPP) la 
UFEC i el Consell Català de l’Esport van presentar un manifest contra l’increment de 
l’IVA del 8% al 21% en l’esport. El manifest deia: 
 
Els presents en aquest acte volem manifestar públicament el nostre rebuig a l'increment 
de l'IVA en productes i serveis associats a la pràctica fisicoesportiva 

L’acte compta amb el suport de la Secretaria General de l’Esport, representada pel seu secretari 
general, Sr. Ivan Tibau, la Diputació de Barcelona, representada pel seu diputat adjunt d’Esports, 
Sr. Josep Salom, la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, representada pel seu president, 
Sr. David Moner, la Unió de Consells Esportius de Catalunya, representada pel seu president, Sr. 
Jaume Domingo, l’INDESCAT representat pel seu president, Sr. Joan Porcar, l’ADECAF 
representada pel seu president, Sr. Antoni Brocal, i la Fundació Catalana per a l’Esport, 
representada pel president del seu Patronat, Sr. Rafael Español. 

Els presents en aquest acte volem manifestar públicament el nostre rebuig a 
l'increment de l'IVA en productes i serveis associats a la pràctica fisicoesportiva ja que: 

 
~ Aquest increment, aparentment lineal, afecta especialment Catalunya on s'hi 
concentra més teixit empresarial i associatiu vinculat a les activitats fisicoesportives 
que a cap altra Comunitat Autònoma de l'estat. 
Concretament a Catalunya hi trobem més de 15.000 entitats esportives amb més de 
600.000 llicències federatives i més de 500 empreses vinculades al món de l'esport, 
amb una facturació superior als 4.000 milions d'euros i que donen feina a més de 
20.000 persones. 

~ De la mateixa manera es veu especialment perjudicada la capital del país, 
Barcelona, com a una de les primeres ciutats del món en percentatge de població 
inscrita en centres de promoció de l'exercici físic i l'esport. 
Això ho demostren les dades de IHRSA -International Health and Racquet Sports 
Association-, principal associació mundial de centres de fitness, que durant els darrers 
anys ha estat posicionant Barcelona entre les cinc ciutats del món amb més 
percentatge de població inscrita a centres de fitness. 

 
~ En cap moment s'ha tingut present la contribució del sector a la lluita contra el 
sedentarisme i les seves conseqüències que, d'acord amb l'OMS, s'associen amb la 
mort prematura, la reducció de la qualitat de vida de les persones i l'augment de la 
prevalença de malaltia crònica, és a dir, a l'increment de les despeses sanitàries que, 
de nou, recauen fonamentalment en les Comunitats Autònomes. 
Recordem que l’OMS es refereix a l'obesitat com "la pandèmia del segle XXI"; aquesta 
dada hauria de preocupar especialment l'estat espanyol per ser el tercer de l’OCDE en 
sobreprès infantil i que són candidats a esdevenir adults malalts d'obesitat. 
A l'estat espanyol només l’obesitat representa el 7% de la despesa sanitària, segons el 
Ministerio de Sanidad espanyol, és a dir, 2.500 milions . Si sumem la resta de 
patologies cròniques, directament vinculades al sedentarisme, de ben segur que el 
percentatge creix substancialment. 

 

 

 



 
~ Aquesta iniciativa només suposarà més ingressos per al Govern Central i no per a 
Catalunya i, per tant, aquest increment fiscal tampoc no podrà revertir en la promoció 
de l'activitat física i l'esport al nostre país. 

Tot plegat farà el nostre sector més pobre i contribuirà a incrementar el dèficit 
fiscal de Catalunya. 

Per això demanem, més que mai, un Pacte Fiscal just per al finançament de 
Catalunya. 

Farem arribar aquest manifest al Parlament de Catalunya, així com al Congrés 
dels Diputats, al Senat i al Consejo Superior de Deportes. 


