
Dades generals  

▪ Descripció: l’assignatura pretén dotar a l’alumne de recursos que li permetin ser autònom en la
interpretació del marc legislatiu esportiu i en el desenvolupament de la seva pràctica professional 

▪ Crèdits ECTS: 6 FORMACIÓ OBLIGATÒRIA
▪ Idioma principal de les classes: Català
▪ S'utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura: Gens (0%)
▪ S'utilitzen documents en llengua anglesa: Gens (0%)
▪ Durada: Semestral (2n Semestre)
▪ Curs: 2n
▪ Professorat: Meritxell Roigé Pedrola / Ramon Cuadrat Garcia

Competències

Competències bàsiques:
CB3- Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la
seva àrea d’estudi) per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d’índole social,
científica o ètica.
CB4- Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat.
CB5- Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d’aprenentatge necessàries per
emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia.

Competències transversals:
B4- Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
B5- Treballar en equip de forma col·laborativa i amb responsabilitat compartida.
B8- Gestionar projectes tècnics o professionals complexes

Competències nuclears:
C2- Utilitzar de forma avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
C3- Gestionar la informació i el coneixement.
C4- Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de los dos llengües oficials de la URV.

Competències específiques:
A8- Elaborar programes per a la direcció d’organitzacions entitats i instal·lacions esportives
A11- Identificar, analitzar i comparar el marc jurídic, les estructures i el funcionament del sistema
esportiu

Resultats d’aprenentatge

1. Conèixer el marc legislatiu que emmarca l’actuació de les diferents vessants de l’activitat física
per tal de saber  buscar la legislació aplicable a casos concrets

2. Analitzar els elements fonamentals que permetin la discussió i anàlisi crític de la legislació
esportiva

3. Conèixer i diferenciar l’administració pública de la privada i mixta i saber quina normativa els hi
correspon a cadascuna

4. Reconèixer, classificar i diferenciar l’organització i distribució de competències que, en matèria
d’esport, ostenten l’administració local, autonòmica i local.



5. Conèixer el mapa institucional, públic i privat, en el qual es desenvolupa l’activitat física i
esportiva.

Continguts

Primera part:

1- ASPECTES NORMATIUS I JURÍDICS
1.1 concepte de llei
1.2 característiques de les lleis
1.3 estructura interna d’una llei
1.4 jerarquia normativa i principi de competència: la Constitució, les lleis, els reglaments, els
actes administratius

2- EL MARC LEGISLATIU DE L’ESPORT
2.1 La constitucionalització de l’esport: el procés de constitucionalització de l’esport als Estats
democràtics liberals, l’activitat física a la constitució espanyola, l’esport als estatuts
d’autonomia, els traspassos i els conflictes de competència
2.2 legislació esportiva bàsica: antecedents de dret públic de l’esport, la ley 10/1990 del
deporte (anàlisi i contingut), les lleis d’esport de les comunitats autònomes, la llei d’esport a
Catalunya

3- FORMA JURÍDICA DE L’ESTAT ESPANYOL I LA SEVA ADMINISTRACIÓ
3.1 Forma jurídica de l’Estat Espanyol
3.2 Què és l’administració pública: l’administració general de l’estat, l’administració autonòmica,
l’administració local

Segona part:

4. L’ESPORT A ESPANYA
4.1. El model organitzatiu de l'esport a Espanya
4.2. Organització del sector públic de l'esport a Espanya
4.3. Organització del sector privat de l'esport a Espanya
4.4. Sinergies entre el sector públic i el privat de l'esport a Espanya
4.5. El desenvolupament de l'esport a les comunitats autònomes. L'exemple de Catalunya
4.6. Estructura internacional de l’esport. El COI, la UE i les Federacions Internacionals.

5. MODELS DE GESTIÓ
5.1. Introducció
5.2. Evolució del model de gestió esportiva
5.3. Mecanismes de contractació pública
5.4. Convenis i subvencions
5.5. Cas pràctic

Activitats

Tipus d'activitat
Hores amb
professor

Hores sense
professor

total

Sessions magistrals 25 40 65

Seminaris 30 30 60

Resolució casos en grup 5 6 11

Proves d’avaluació 4 10 14

Total 64 86 150



Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant
l’heterogeneïtat de l’alumnat.

Avaluació i qualificació

Primera part:

Activitats d'avaluació

Activitat
d’avaluació Competències Descripció de l'activitat

%

Examen 1r
parcial

A11
B4

C2 C3 C4
Prova escrita  corresponent al tema 1 30%

Examen 2n
parcial

Examen 3er
parcial

A8 A11
B4 B5 B8
C2 C3 C4

Prova escrita corresponent al tema 3

Prova escrita corresponent al tema 2

30%

30%

Qualificació

L'avaluació final de la primera part  és la mitjana ponderada dels exàmens i les pràctiques

- Examen 1r parcial (30%) 

- Examen 2n parcial (30%)

- Examen 3er parcial (30%)

- Pràctiques  10%

Segona part:

Activitats d'avaluació

Activitat
d’avaluació Competències Descripció de l'activitat

%

Treball 1
CB3 CB5 C2 C3

B4
C2 C3 C4

Crea un club esportiu 15%

Treball 2
CB3 CB5

B4
A11

Analitza, identifica model de gestió,
RRHH i pressupost

15%

Participació a
classe

CB4
B5

C2 C3 C4

Llegir, comentar articles, pràctiques a
clase  i participar als fòrums 10%

Examen
CB3 A8 A11

B4 B8
C2 C3 C4

Prova escrita corresponent al tema 4 i
5

60%



Qualificació

L’assistència a classes teòriques és obligatòria en un 80%. Les faltes d’assistència hauran de ser totes
justificades.

Tant en l’avaluació continuada com en l’avaluació final, la nota final de l’assignatura correspondrà a la
mitjana de les dues parts de l’assignatura (50% part 1 i 50% part 2) i per aprovar l’assignatura la nota
resultant haurà de ser igual o major de 5.

La nota mínima de cada part per fer mitjana ha de ser d’un 4. La part que tingui una nota inferior a 4
s’haurà de recuperar a l’avaluació final.

En el cas, que en el moment de fer la mitjana doni una nota inferior a 5, s’hauran de recuperar la part o
les parts suspeses (nota inferior a 5) en l’avaluació final.

Als exàmens, s’haurà d’arribar a una puntuació mínima de 5 per poder optar a l’avaluació contínua. Si no
s’arriba s’haurà de recuperar la part corresponent.

Els treballs teòrics i pràctics hauran de ser presentats tots i arribar a una nota mínima de 5 per a poder
optar a l’avaluació contínua. Si no es presenta algun dels treballs encomanats o s’ha de recuperar,
s’hauran d’entregar el dia de l’avaluació final. Els treballs que s’hagin de recuperar només optaran a una
nota màxima de 7.

Avaluació final:

Si l'alumnat suspèn alguna part de l'avaluació contínua es pot presentar només d'aquesta part a
l'avaluació final.

La nota final de l'assignatura correspondrà a la suma de les dues parts del contingut (50% cada part).

Si un alumne es presenta directament a avaluació final, haurà de fer un examen de les dos parts de
l’assignatura i haurà de superar cada part per separat (50% cada part).

Criteris específics de la nota No Presentat:

Es considerarà un alumne no presentat aquell que ha realitzat menys del 50% de les activitats d’avaluació
continuada o no s'ha presentat a l'avaluació final o a l'avaluació única.

La nota final de l’assignatura correspondrà a la suma de les dues parts del contingut (50% cada part)
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Pàgines web consultades:
- Comitè Olímpic Internacional
www.olympic.org
- Associació General de Federacions Esportives Internacionals
www.agfisonline.com
- Sport and the European Union
http://europa.eu.int/comm/sport/index_en.html
- Comissió dona i esport del Comitè Olímpic de Catalunya
http://www.coc-cat.org/dona.htm
- Gabinet de Gènere de la Secretaria General de l'Esport
http://cultura.gencat.net/esport/DonaEsport/index.htm
http://www16.gencat.net/esport/DonaEsport/index.htm
- Institut Català de la Dona
http://www.gencat.net/icdonna/index.htm
- European Women and Sport
http://www.ews-online.com/
- International Working Group on Women and Sport
http://www.iwg-gti.org/


