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800025 - Legislació i organització de l'esport
Curs acadèmic 2019-20
Facultat: Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya - Lleida
Titulació: Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport
Matèria: Gestió i recreació esportiva
Departament: Salut i Gestió esportiva
Idiomes: Català, Castellà
Extensió: 1er Semestre Curs: 3r
Tipologia: Obligatòria
Crèdits ECTS: 6.00
Professorat
Jordi Seguí Urbaneja. (jsegui@inefc.es)
Assignatura en el conjunt del pla d'estudis
Aquesta és una assignatura introductòria dels aspectes jurídics i organitzatius relacionats amb
l’activitat física i l’esport que ha de servir a qualsevol graduat en Ciències de l’Activitat Física i
l’Esport per desenvolupar-se amb normalitat en totes i cadascuna de les sortides professionals que
ofereixen aquests estudis universitaris; també ha de permetre una comprensió dels models de
funcionament de l’esport a la nostra societat des d’una òptica dels diversos models organitzatius.
Recomanacions
Atès que és molt important la relació entre els continguts teòrics i els pràctics, així com la vivència de
les situacions pràctiques, es recomana assistir a totes les sessions de classes presencials de
l’assignatura i fer la lectura prèvia dels dossiers de la mateixa, dels materials bibliogràfics recomanats
durant el curs i de les diferents normes que regulen l’esport, tot amb una actitud de recerca i de
cerca de la utilitat de les mateixes en el context de l’esport català, estatal i internacional.
L’estudiant hauria de conèixer, també, in situ com a mínim el funcionament d’una organització
esportiva.

Competències específiques
3- Reconèixer i comprendre els diferents factors que condicionen l'activitat física i l'esport
a) Comprendre el marc jurídic, les estructures i el funcionament del sistema esportiu
Competències generals
5.- Actuar amb ètica i valors professionals.
e) Aplicar els principis de raonament moral i de presa de decisions per a resoldre problemes de
tipus ètic, jurídic i deontològic.
6.- Actuar dins del context jurídic i organitzatiu de la professió.
a) Reconèixer els requisits jurídics i d'altres condicionants per accedir al mercat laboral, tant en el
sector públic com en el privat.
b) Identificar les responsabilitats jurídiques de l'exercici de la professió en qualsevol dels àmbits
d'aplicació i de competència.
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Objectius
Conèixer les estructures gestores de l'esport a nivell internacional, nacional i local
Competències de l'objectiu:
3.a) Comprendre el marc jurídic, les estructures i el funcionament del sistema esportiu
(específiques)
Conèixer el marc jurídic en el que es desenvolupa l'esport actual
Competències de l'objectiu:
6.a) Reconèixer els requisits jurídics i d'altres condicionants per accedir al mercat laboral, tant en
el sector públic com en el privat (generals)
3.a) Comprendre el marc jurídic, les estructures i el funcionament del sistema esportiu
(específiques)
Conèixer i saber utilitzar els instruments bàsics per a la gestió esportiva
Competències de l'objectiu:
5.e) Aplicar els principis de raonament moral i de presa de decisions per a resoldre problemes de
tipus ètic, jurídic i deontològic (generals)
3.a) Comprendre el marc jurídic, les estructures i el funcionament del sistema esportiu
(específiques)
Saber diferenciar entre les estructures pròpies de l'esport aficionat i l'esport professional
Competències de l'objectiu:
3.a) Comprendre el marc jurídic, les estructures i el funcionament del sistema esportiu
(específiques)
Conèixer la incidència de l'activitat físic esportiva en el marc educatiu
Competències de l'objectiu:
6.a) Reconèixer els requisits jurídics i d'altres condicionants per accedir al mercat laboral, tant en
el sector públic com en el privat (generals)
3.a) Comprendre el marc jurídic, les estructures i el funcionament del sistema esportiu
(específiques)
Conèixer els sistemes de formació en educació física i esports i les titulacions existents
Competències de l'objectiu:
6.a) Reconèixer els requisits jurídics i d'altres condicionants per accedir al mercat laboral, tant en
el sector públic com en el privat (generals)
6.b) Identificar les responsabilitats jurídiques de l'exercici de la professió en qualsevol dels àmbits
d'aplicació i de competència (generals)
Continguts
UNITAT DE PROGRAMACIÓ 1: LES ORGANITZACIONS ESPORTIVES
UNITAT DE PROGRAMACIÓ 2: EL MARC JURÍDIC DE L'ESPORT
UNITAT DE PROGRAMACIÓ 3: REGULACIÓ DE L'EXERCICI PROFESSIONAL
UNITAT DE PROGRAMACIÓ 4: REGULACIÓ ESPECÍFICA DE LES ACTIVITATS ESPORTIVES, ELS
EQUIPAMENTS ESPORTIUS I DELS ESPORTISTES
UNITAT DE PROGRAMACIÓ 5: L'ESPORT I L'EDUCACIÓ FÍSICA EN EL CONTEXT EDUCATIU
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Activitats formatives
Classes magistrals (teòriques i pràctiques) - 20.00%
Competències:
3.a) Comprendre el marc jurídic, les estructures i el funcionament del sistema esportiu
(específiques)
6.b) Identificar les responsabilitats jurídiques de l'exercici de la professió en qualsevol dels àmbits
d'aplicació i de competència (generals)
6.a) Reconèixer els requisits jurídics i d'altres condicionants per accedir al mercat laboral, tant en
el sector públic com en el privat (generals)
Exercicis pràctics individuals o grupals - 20.00%
Competències:
3.a) Comprendre el marc jurídic, les estructures i el funcionament del sistema esportiu
(específiques)
6.a) Reconèixer els requisits jurídics i d'altres condicionants per accedir al mercat laboral, tant en
el sector públic com en el privat (generals)
5.e) Aplicar els principis de raonament moral i de presa de decisions per a resoldre problemes de
tipus ètic, jurídic i deontològic (generals)
6.b) Identificar les responsabilitats jurídiques de l'exercici de la professió en qualsevol dels àmbits
d'aplicació i de competència (generals)
Preparació de temes i treballs - 50.00%
Competències:
6.b) Identificar les responsabilitats jurídiques de l'exercici de la professió en qualsevol dels àmbits
d'aplicació i de competència (generals)
6.a) Reconèixer els requisits jurídics i d'altres condicionants per accedir al mercat laboral, tant en
el sector públic com en el privat (generals)
Estudi individual, proves i exàmens - 10.00%
Competències:
3.a) Comprendre el marc jurídic, les estructures i el funcionament del sistema esportiu
(específiques)
6.b) Identificar les responsabilitats jurídiques de l'exercici de la professió en qualsevol dels àmbits
d'aplicació i de competència (generals)
6.a) Reconèixer els requisits jurídics i d'altres condicionants per accedir al mercat laboral, tant en
el sector públic com en el privat (generals)
5.e) Aplicar els principis de raonament moral i de presa de decisions per a resoldre problemes de
tipus ètic, jurídic i deontològic (generals)
Activitats d'avaluació
Examen teòric - 50.00%
Es realitzaran 1 o 2 parcials en les dates previstes en el calendari d’avaluació, el qual s’exposarà a
l’inici del curs. Podran ser de resposta múltiple, de resposta única o be de caràcter temàtic. Els
criteris d’avaluació restaran exposats en el programa d’avaluació a l’inici del curs. Hi haurà una única
proba de recuperació.
Competències:
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6.b) Identificar les responsabilitats jurídiques de l'exercici de la professió en qualsevol dels àmbits
d'aplicació i de competència (generals)
3.a) Comprendre el marc jurídic, les estructures i el funcionament del sistema esportiu
(específiques)
Presentació de treballs o memòries - 25.00%
Per parelles a partir d’una noticia seleccionada. Desenvoluparà els continguts teòrics. Cada grup farà
una exposició del treball i ho presentarà en el termini previst en el calendari d’avaluació, el qual
s’exposarà a l’inici del curs.
Competències:
5.e) Aplicar els principis de raonament moral i de presa de decisions per a resoldre problemes de
tipus ètic, jurídic i deontològic (generals)
6.a) Reconèixer els requisits jurídics i d'altres condicionants per accedir al mercat laboral, tant en
el sector públic com en el privat (generals)
Resolució de problemes - 25.00%
Les sessions pràctiques es destinaran a realitzar resolució de casos, discussió i debats jurídics i
exposicions i anàlisis de situacions.
Competències:
3.a) Comprendre el marc jurídic, les estructures i el funcionament del sistema esportiu
(específiques)
6.b) Identificar les responsabilitats jurídiques de l'exercici de la professió en qualsevol dels àmbits
d'aplicació i de competència (generals)
Informació complementaria sobre les activitats d'avaluació:
L’assistència a les classes pràctiques és recomanable.
La valoració final serà la suma dels valors obtinguts en cadascuna de les activitats realitzades atenent
el pes percentual de cada activitat.
El fet de presentar un treball i ser avaluat pel professor significarà que l'alumne s'ha presentat a
l'assignatura.
S’estableixen dos tipus d’avaluació:
●

●

La continuada, per aquell alumnat de primera matrícula. En aquests casos, l’avaluació consistirà en
els criteris esmentats anteriorment.
L’alternativa, per aquells alumnes que havent estat prèviament matriculats a aquesta mateixa
assignatura, l’han cursada, s’han avaluat i no l’han aprovada (segona o successiva convocatòries) o
bé, tinguin dret a la convocatòria extraordinària. En aquests casos específics, l’avaluació consistirà
en una prova teòrica amb un valor del 85% de la nota final (recuperable) i el desenvolupament d’un
treball (no recuperable), la nota del qual ponderarà el 15% restant.

Bibliografia i d'altres recursos
●

●

●

Aguilera, A. (1992). Estado y Deporte. Legislación, organización y administración del deporte.
Granada: Comares
Blanco, E.; Burriel, J.C.; Camps.; A.; Carretero, J.L.; Landaberea, J.A. y Montes, V. (1999). Manual de
la Organización Institucional del Deporte. Barcelona: Paidotribo
Campos, A. (Coord) (2008). Las entidades de las actividades físicas y el deporte. Estado actual y
perfiles. Tirant lo Blanc, València.
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●
●
●

●

●
●
●
●

●
●

Camps, A. (2014). La participación de las personas extranjeras en las competiciones deportivas en
España y sus derivadas en las federaciones Deportivas, Pamplona: Aranzadi. (1996). Las
Federaciones Deportivas. Régimen jurídico. Madrid:Civitas.
Carretero, J.L. (1986). El marco jurídico del deporte en España, en el Derecho Deportivo. Málaga:
Unisport
Cazorla, L. M. (2013). Deporte y Estado. Pamplona: Thomson-Aranzadi.
Cazorla, L. M. y García, Mª R. (2001). Código del Deporte. Pamplona:Aranzadi.
Chinchilla, C. (2009). Los Juegos Olímpicos. La elección de las sedes y otras cuestiones jurídicas.
Madrid: Thomson.
Gamero Casado, E. (2012). Fundamentos de Derecho Deportivo (adaptado a estudios no jurídicos).
Madrid: Tecnos.
Javaloyes, V. (2014). El régimen jurídico del Tribunal Arbitral del Deporte. Pamplona: Aranzadi.
Molas, I. (2005). Derecho constitucional. Madrid. Tecnos
Palomar, A. (2013) Derecho del deporte. Cizur Menor: Thomson Reuters Aranzadi.
Palomar Olmeda, A. Y Pérez González, C. (Coord). (2013). Derecho Deportivo. Legislación,
Comentarios y Jurisprudencia. Valencia: Tirant lo blanc.
Real, G. (1991). Derecho público del deporte. Madrid. Civitas, Universidad de Alicante
Tejero, J.C. (2003). Público y privado en el deporte. Barcelona: Bosch

Col·leccions
●

Millán, A. (Coord.). Colección Derecho Deportivo. Editorial Reus
Colección Derecho y Deporte. Editorial Bosch

●

Palomar Olmeda, A. (Coord.)

Colección Derecho Deportivo. Editorial Dykinson

Adreces electròniques
http://www.csd.mec.es/
http://www.coe.es/
http://www.ado.es/
http://www.olympic.org/uk/index_uk.asp
http://www.tas-cas.org/
http://www.wada-ama.org/en/
http://www.oad.es/
http://www.poderjudicial.es/
http://www.iusport.es/php2/
http://www.sportsciences.com/
http://es.fifa.com/
http://www.rfef.es/
http://www.rfea.es/
http://www.lfp.es/
http://www.acb.com/
http://www.asobal.es/
http://www.gencat.cat/treball/ambits/autoocupacio/
http://www.olympic.org/uk/index_uk.asp
http://www.tas-cas.org/
http://www.wada-ama.org/en/
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http://www.oad.es/
http://www.poderjudicial.es/
http://www.iusport.es/php2/
http://www.sportsciences.com/
http://es.fifa.com/
http://www.rfef.es/
http://www.rfea.es/
http://www.lfp.es/
http://www.acb.com/
http://www.asobal.es/
http://www.gencat.cat/treball/ambits/autoocupacio/
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