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Resum 

L'anàlisi de la legislació esportiva ha 
estat i és l'objecte d'interès de nom
brosos treballs. En aquest article es vol 
donar una altra visió de l'estudi de les 
nonnatives legals, una fonna d'apropar
nos al contingut dels textos jurídics, 
copsant-ne els elements més importants 
i relacionant-los amb el context polític, 
social i esportiu del moment en què 
foren promulgats. La hipòtesi de partida 
d'aquest treball és el convenciment que 
tota llei, al marge de l'interès per regular 
la matèria motiu de l'elaboració de la 
nonna, té, sempre, com a rerafons, unes 
prioritats quant a intervenir es
pecíficament en aspectes determinats de 
la matèria regulada, i una intencionalitat 
o postura política lligada a l'objectiu es
pecífic de la llei. Aquesta intencionalitat 
pot ser específicament de política es
portiva o pot ser, com es velU'à en algun 
cas, un complement a una política de 
caire més general. 

Paraules clau: legislació es
portiva estatal, legislació es
portiva autonòmica. 

Mètode d'anàlisi utilitzat 

Per analitzar comparativament les 
lleis de l'esport del nostre país, hem 
utilitzat un mètode d'anàlisi del con
tingut de les lleis basat en l'estudi de 
quatre aspectes determinats de les 
normes. El títol de les lleis és ja, per 
si, un indicador que ens pot donar 
una primera orientació sobre el que 
es regularà en els textos. L'estructura 
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o índex ens informa del que ha tingut 
prou contingut, segons el legislador, 
com per tenir una categoria de títol o 
capítol en la llei. L'anàlisi de l'ex
posició de motius sol ser molt útil 
per detectar les motivacions, els ob
jectius i els continguts bàsics que es 
desenvolupen en el text normatiu. La 
lectura dels preàmbuls ens permet 
entrar a analitzar el contingut de les 
lleis. En moltes ocasions, l'exposició 
de motius que acompanya una llei, 
ens dóna informació, a part dels for
mulismes legals necessaris que jus
tifiquen l'aparició de la normativa, i 
de les referències obligades a en
lairar la importància de la pro
blemàtica que es vol regular, de les 
motivacions socials i polítiques, dels 
objectius i dels continguts més des
tacables. Per fi, la lectura sis
tematitzada dels articles i la seva 
classificació per temàtiques trac
tades, ens dóna una darrera in
formació sobre el que té un major in
terès normatiu pel legislador. 
Aquests quatre aspectes, lligats, en 
algun cas, al coneixement del con
text polític en el moment d'elaborar 
les normatives, ens ha permès fer 
aquesta aproximació a una valoració 
qualitativa del contingut de les lleis 
de l'esport. 

Les normatives d'àmbit estatal 

Al nostre país, l'acció legislativa es 
produeix en dos àmbits: l'estatal i l'au
tonòmic. Mentre en aquest darrer, la 
promulgació en l'actualitat de quatre 
lleis -la de Madrid, Catalunya, Eus-

kadi i Castella-Lleó (1)- permet com
parar realitats i polítiques diferents, en 
l'àmbit estatal només es pot optar per 
comparar la normativa estatal amb la 
d'altres països o amb textos anteriors 
que permetin avaluar postures di
ferents des d'una perspectiva evo
lutiva. En aquest cas, hem escollit 
aquesta darrera possibilitat, i hem es
tudiat conjuntament la llei actual 10/ 
90, del Deporte; la llei anterior 13/80, 
General de la Cultura Física y del De
porte, i un text alternatiu que va pre
sentar el PSOE quan era a l'oposició, 
en el moment de ser discutida al Par
lament la llei estatal anterior (2). 
El primer punt de reflexió per a l'anà
lisi comparativa d'aquestes tres nor
matives és l'estudi de les seves es
tructures. Un breu cop d'ull a 
l'enunciat dels capítols que conformen 
els textos ens pot apropar a conèixer 
la voluntat d'aplicar una actuació po
lítica detenninada envers una te
màtica, a conèixer la intenció re
guladora del legislador. Així, l'estudi 
comparatiu de les estructures dels dos 
textos legals i la proposta del PSOE 
ens dóna infonnació de l'entorn sòcio
esportiu del moment. Veiem-ho (qua
dres 1, 2 i 3): 
Una visió ràpida de la forma d'or
denar el contingut d'aquests textos, al 
marge de constatar els diferents noms 
que es donen als encapçalaments, ens 
permet fer els comentaris següents. 
En primer lloc, l'estructura de la llei de 
l'any 1980 (LGCFD d'ara endavant), té 
una composició molt simple. Al marge 
d'un capítol dedicat als principis ge
nerals de la llei, apartat que sol ser 
comú en totes les disposicions d'aquest 
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lIy General de la Cultura Fiska y del Deporle 
(BOE núm. 89, de 12 de abril de 1980) 

• Capítulo I: Ambito de aplicaci6n de la ley y principio s generales. 
• Capítulo 11: Las asociaciones y federaciones deportivas 

Secci6n la.: Las asociaciones deportivas 
Secci6n 2a.: Las federaciones españolas 
Secci6n 3a.: Disposiciones generales 

• Capítulo fi: El Consejo Superior de Deportes 
Secci6n la.: Organizaci6n_ 
Secci6n 2a.: Competencias 
Secci6n 3a.: Régimen de gesti6n 

• Capítulo IV: El Comité Olímpico Español 
• Capítulo V: Régimen Disciplinario Deportivo 
• Disposici6n Adicional 
• Disposiciones Transitorias 
• Disposiciones Finales 

Quadre l 

ley del Deporte 
(BOE núm 249, de 17 de octubre de 1990) 

• Preambulo 
• Título I: Principios generales 
• Título 11: El Consejo Superior de Deportes 
• Título m: Las asociaciones deportivas 

Capítulo 1°: Disposici6n general 
Capítulo 2°: Los clubes deportivos 
Capítulo 3°: Federaciones deportivas españolas 
Capítulo 4°: Ligas profesionales 
Capítulo 5°: Entes de promoci6n dportiva 
Capítulo 6°: Disposiciones comunes 

• Título IV: De las competiciones 
• Título V: El Comité Olímpico Español 
• Título Vi: El deporte de alto nivel 
• Título VII: Investigaci6n y ensefianzas deportivas 
• Título Vfi: Control de las sustancias y métodos prohibidos en el deporte y se-

guridad en la practica deportiva 
• Título IX: Prevenci6n de la violencia en los espectaculos deportivos 
• Título X: Instalaciones deportivas 
• Título XI: La disciplina deportiva 
• Título XII: Asamblea General del Deporte 
• Titulo XID: Conciliaci6n extrajudicial en el deporte 
• Disposiciones adicionales 
• Disposiciones transitorias 
• Disposiciones finales 

Quadre 2 

EnmIenda a la 1.laIcIad que ~senta el grupo ......... sodaIi 
Proyecto de lIy General de la Cultura FisIca y del DeDorte 

(Boletín Oficial de las Cortes Generales -Senado- 17/í2n9) 

71tuIo primero 
• Cap. I. Principios generales 
• Cap. Il. Organismos competentes 

TItulo segundo 
• Cap. I. De la educaci6n física en los diferentes ambitos 
• Cap. Il. La formaci6n del profesorado en educaci6n física 

TItulo temI'o: Sobre. cuhu,. ffsico y el deporte 
• Cap. I. La Secretaría de Estado para la Cultura Física y el Deporte 
• Cap. Il. De las comunidades aut6nomas 
• Cap. m. De los municipios 
• Cap. IV. De las asambleas territoriales 
• Cap. V. Asociaciones relacionadas con la cultura física y el deporte 
• Cap. Vi. Las federaciones deportivas 
• Cap. VII. Régimen jurídico econ6mico de las entidades deportivas 
• Cap_ vm.La potestad disciplinaria deportiva 
• Cap. IX. El Comité Olímpico Español 

Disposiciones tnmsitoritIs 
Disposiciones finoles 

Quadre 3 
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rang, i d'ml capítol referent a la dis
ciplina esportiva, la seva estructura té 
ml fil conductor clar. El nucli fo
namental de la llei gira a l'entorn d'ml 
apartat dedicat a les entitats del sector 
privat associatiu, i ml capítol dedicat a 
l'organisme públic encarregat d'exercir 
les competències de l'Estat Com a com
plement, una altra institució privada que 
compleix però mla funció de re
presentació nacional, el Comitè Olímpic 
Espanyol, té assignat també ml capítol. 
En resum, veiem que és mla llei que 
s'estructura en base a les institucions. La 
composició dels capítols sembla de
mostrar clarament l'esperit organitzatiu 
que, l'aleshores ministre de cultura, Cla
vero Arévalo, atribuïa com ml objectiu i 
mla necessitat bàsica de la llei (3). No 
hem d'oblidar, en aquest sentit, el mo
ment històric que estava vivint el país, 
amb la caiguda del règim, la desaparició 
de l'ordre anterior i de les institucions 
que el representaven, i la necessitat de 
consolidar ml nou establiment de re
laciones entre la societat i els poders po
lítics. D'aquí, segurament, aquesta vo
lmltat estructural tan clarament 
organitzativa. 
Però si aquesta és la voluntat política 
que sembla deduir-se de l'estructura 
de la LGCFD, el text alternatiu que 
el PSOE, aleshores a l'oposició, va 
presentar .al Parlament, també té ele
ments interessants per a l'anàlisi. 
En primer lloc, cal constatar una es
tructuració que sembla haver-se fet a 
corre-cuita per ser presentada a les 
Corts. El fet que uns títols tinguin 
noms i cognoms i d'altres no, així ho 
demostra. D'altra banda, de la com
posició de la llei es diferencien cla
rament els tres grans apartats que la 
configuren. El primer títol és l'equi
valent al capítol inicial de la 
LGCFD, com ja hem dit, pas obligat 
en els textos legals d'aquest nivell. 
Deixem per al final l'anàlisi del títol 
segon. El títol tercer, Sobre la cul
tura Física y el Deporte, és el que 
permet mla comparació amb la llei 
que va ser aprovada i que duia el ma
teix enunciat que aquest apartat. I no 
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sembla que aquest fet sigui fortuït. Si 
analitzem el nom dels capítols que 
formen aquest títol hi podem veure 
els mateixos continguts que la 
LGCFD, però amb uns matisos in
teressants si analitzem la voluntat po
lítica que pot haver-hi darrera de l'in
terès legislatiu. 
Així, mentre l'estructura de la 
LGCFD denota un esperit or
ganitzatiu, la d'aquest títol del text al
ternatiu del PSOE sembla tenir, al 
marge d'una voluntat també or
ganitzativa, un rerafons polític im
portant. L'esment de les institucions 
públiques i privades, de l'ens par
ticular que és el COE i de la dis
ciplina esportiva, són matèria obli
gada per ordenar l'esport, però hi ha 
diferències interessants. Al marge 
d'assignar un nom diferent a l'or
ganisme que ha de desenvolupar les 
competències estatals, aquest text 
dóna prou importància a les co
munitats autònomes, als municipis i 
als òrgans amb caràcter assessor -les 
assemblees territorials amb presència 
de participació ciutadana- com per
què constitueixin apartats singulars. 
Passa el mateix amb un capítol de
dicat al règim jurídic i econòmic de 
les entitats esportives. Sembla que en 
tots aquests casos es vulgui remarcar 
una matèria determinada on cal tenir 
una actuació específica. Com con
firmarem més endavant, la posició 
política del PSOE en aquell moment, 
molt propens a accelerar el procés 
descentralitzador de l'Estat establert 
per la configuració de l'Estat de les 
Autonomies aprovada per la Cons
titució de 1978, i pel desig d'omplir 
de contingut les competències mu
nicipals, amb la col.laboració de la 
societat civil, sembla ser l'instrument 
que dibuixa la configuració del text 
alternatiu. La voluntat de diferenciar 
un apartat al règim jurídic i eco
nòmic de les entitats indica la pre
ocupació per aquesta faceta de l'or
ganització esportiva que va ser una 
part important del programa so
cialista, quan va accedir al poder. 
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El títol segon d'aquest text alternatiu 
mereix un tractament diferenciat. 
D'entrada veiem que fa referència a 
dues temàtiques: l'educació física i la 
formació del professorat, que no es 
veuen reflectides en l'estructura de la 
LGCFD. Aquest fet no és aliè, però, 
a les protestes que des de sectors es
tudiantils de l'INEF de Barcelona i 
Madrid, es van realitzar contra el 
Projecte de Llei que es debatia al Par
lament. Protestes que se centraven, 
fonamentalment, en el poc contingut 
referent a l'educació física, i en la no 
consideració dels INEF com a fa
cultats universitàries. Aquesta pro
blemàtica social va ser recollida pel 
text alternatiu i configura el seu títol 
segon. 
En resum, doncs, l'estructura del text 
alternatiu presentada pel partit so
cialista, sembla combinar una voluntat 
organitzativa de l'activitat esportiva, 
amb una preocupac~ó específica per la 
descentralització de l'Estat, pel control 
de les entitats esportives i per in
corporar aspectes reivindicatius lligats 
a l'activitat física en el sistema edu
catiu. L'anàlisi del contingut de l'ar
ticulat de tots dos textos ens confirma 
aquest aspecte. Així, en les gràfiques 
1 i 2 podeu veure el desglossament de 
les diverses temàtiques tractades en 
ambdós textos. Com podeu observar, 
la temàtica central en tots dos casos fa 
referència a les entitats esportives, au
tèntiques protagonistes de l'articulat 
dels textos. La diferència fonamental 
és, com es pot observar, el percentatge 
que ocupen en la llei de la VCD i en 
el text altematiu del PSOE, els articles 
destinats a parlar de les altres ad
ministracions, de l'educació física i 
del professorat. L'esperit des
centralitzador que comentàvem abans 
i el fet de recollir la "problemàtica del 
carrer", les protestes estudiantils, es 
veuen reflectits en aquestes gràfiques 
(vegeu les gràfiques I i 2). 
Deu anys més tard, es veu una evolució 
del partit socialista, un cop presenta i 
aprova una llei de l'esport, ara ja des de 
la majoria absoluta al Parlament. Així, 

desapareixen continguts específics re
latius a l'educació física, ja que es con
sidera que ha de ser tractada en les lleis 
referents al sistema educatiu, i apa
reixen com a temàtiques amb identitat 
pròpia, problemàtiques relacionades 
amb l'esport-espectacle o d'alt nivell: 
doping, violència, lligues pro
fessionals, societats anònimes es
portives, etc. El mateix nom de la llei 
és significatiu quant al canvi que es 
produeix en relació a l'anterior llei vi
gent. Ja no es pretén regular tot el ven
tall de possibilitats que pot tenir l'ac
tivitat física (la Cultura Física y el 
Deporte) sinó que el camp d'actuació 
pràcticament es limita a la pràctica 
competitiva (Ley del Deporte). 
L'exposició de motius de la llei actual 
ens reafmna aquesta anàlisi, ja que es 
defmeix com una llei que regula fo
namentalment l'esport de competició 
en l'àmbit nacional. Aquest aspecte és 
molt important, perquè fa referència 
fonamentalment a un tipus determinat 
d'esport regulat per l'Estat, deixant de 
banda altres modalitats de l'activitat 
corporal menys estructurades. També 
és molt important la definició de 
l'àmbit territorial d'aplicació de la llei, 
ja que fixa, implícitament, un re
partiment de funcions entre els di
ferents nivells de l'Administració. El 
simple fet d'expressar que no vol "re
distribuir competències" i, en canvi, 
atorgar-se un camp d'actuació ben de
fmit, ja és una manera de distribuir 
competències. 
La voluntat d'intervenció se cenyeix, 
doncs, a un àmbit geogràfic determinat, 
i, especialment, a un sector de l'activitat 
física, el tractament de la qual té una in
tencionalitat ben determinada. Es tracta 
d'adaptar-se a la visió actual de l'esport, 
i de regular "l'espectacle esportiu", atri
buint-li una característica d'activitat 
"mercantilista". Amb aquest qualificatiu 
s'amaga, evidentment, la intencionalitat 
política de controlar l'activitat eco
nòmica d'unes entitats -els clubs de fut
bol, i en menor grau, els de bàsquet
que han demostrat una capacitat de ges
tió patrimonial i econòmica pèssima. 
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LGCFD 
Anàlisi de contingut (en %) 

1980 

Altres adminislloóons(3,S" ) 

Administració clt1tro1(29,O%) 

Profmorat(3,S") 

Altres(8,S" ) 
E.F., E.Ese., E.Uni.13,S") 

Gnlfico l 

LGCFD 
Text alternatiu del PSOE 

Enlitots esporIivesI43,S" ) 

1980 

Gràfico 2 

El contingut que s'endevina de la lec
tura del preàmbul, es reafirma en una 
anàlisi, article per article, dels con
ceptes que els configuren. Així, en la 
gràfica 3 es pot veure que més del 
60% de la llei està destinada a parlar 
de temàtiques relacionades amb l'es
port de competició. Dins d'aquest 
concepte, com es pot veure en la grà
fica 4, hi entren temàtiques com la 
disciplina esportiva, el doping, la vio
lència, l'esport professional -on s'en
globen les societats anònimes es
portives-, etc. El grau de densitat 
d'aquesta temàtica, juntament amb la 
que fa referència a l'actuació de 
l'Estat, ens reafirma que la llei se 
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centra fonamentalment a parlar de 
l'esport de competició i del paper de 
l'Estat en el foment de l'esport. 
Si comparem aquesta gràfica amb les 
de la LGCFD i el text alternatiu del 
PSOE, es pot veure l'evolució dels 
textos legals i de la postura del partit 
socialista sobre el que ha de regular 
una llei estatal. 

Anàlisi comparativa 
de les lleis autonòmiques 

En les lleis autonòmiques, el mateix 
procés d'anàlisi ens permet fer una 
primera aproximació al contingut de 
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les lleis, i, conseqüentment, poder
les comparar. 

La llei de Madrid 
En la primera llei autonòmica rea
litzada al nostre país, la de la Co
munitat Autònoma de Madrid, es pot 
observar que té un preàmbul que lliga, 
perfectament, amb l'estructura o índex 
de la llei. S'hi fa palesa la voluntat de 
regular fonamentalment l'actuació de 
les entitats madrilenyes en dues fa
cetes determinades. Una estructural, 
donant una importància cabdal al con
trol dels processos electorals de les 
entitats, de manera que es respectin 
d'una forma democràtica els drets de 
les persones integrants de les entitats. 
L'altra preocupació és el control eco
nòmic dels diners públics atorgats en 
concepte de subvencions i ajuts. Això 
té un reflex en l'estructura, en els ca
pítols IV i V, on es tracten bàsicament 
els temes econòmics i de normatives 
electorals al si de les entitats. La resta 
de contingut de la llei, com podem 
observar en l'índex, està destinat a 
parlar de les entitats, de la Comunitat 
Autònoma i de la disciplina esportiva. 
És una llei que es preocupa bà
sicament per les entitats esportives, 
pel paper del govern autonòmic i per 
les relacions entre ambdós, a part de 
regular el que seria pròpiament el 
"dret esportiu", és a dir, les in
fraccions i les sancions disciplinàries 
lligades a la competició esportiva. 
La llei madrilenya se situa, així, l'any 
1986, en la mateixa línia política que 
el PSOE, en l'àmbit estatal, havia en
degat com a operació de sanejament 
estructural i econòmic de les fe
deracions estatals, de la qual, el 
famós decret conegut popularment 
com "anti-Porta" (4) i el decret que 
fixava un pla de comptabilitat es
pecífic per les entitats esportives, 
n'eren els màxims exponents. En la 
mateixa línia mimètica, la llei crea, a 
imatge de l'organització estatal, un 
organisme autònom, l'IMDER, que 
s'encarregarà de la gestió autonòmica 
de l'esport. 
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1990 

DJt?I!¡11 J1!]IlJl 
, .- 11u15 " • 

LLEI DE L'ESPORT 
Anàlisi de contingut (en %) 

EspoIf de Cllllplliòó(62,S'" 

Gràfica 3 

LLEI DE L'ESPORT 
Desglossament de l'esport de competició 

E. alt 1MI(4,3%1 
1lisci¡IIina(12,S'" 

IIopatge(S,2X1 

Tots aquests continguts exposats al 
preàmbul, denoten una voluntat d'ac
tuació determinada una in
tencionalitat concreta, però, cu
riosament, malgrat aquesta similitud 
de política esportiva entre dues ad
ministracions d'àmbit territorial di
ferent, però governades pel mateix 
partit polític, sembla detectar-se, de 
l'anàlisi del contingut de les mo
tivacions expressades al preàmbul, 
un altre tipus d'intenció política, El 
text està redactat de tal manera que 
trasllueix una voluntat de diferenciar 
clarament les entitats madrilenyes de 
les estatals, en un intent, podríem 
dir-ne, d'aconseguir una "identitat te
rritorial", concepte difícil d'assolir en 
una comunitat que ha de compartir 
l'espai físic amb una administració 
superior, 

~20,"" 

!Igues prol,(4,3%1 

(o((3,S'" 

Aquest objectiu polític no s'observa 
en l'anàlisi del contingut de l'ar
ticulat, però sí que hi queden re
flectides les prioritats que s'es
tableixen a l'hora de designar què ha 
de ser regulat amb més profunditat i 
amplitud, 

1990 

Gràfica 4 

D'aquesta manera, en la gràfica 5, 
podem veure que els continguts més 
desenvolupats quantitativament són el 
de les entitats esportives i el del paper 
de l'Administració autonòmica, No és 
gens estrany aquest repartiment per-

li, 2/1916, III 5 III,.., III la c.Ibn FisIca' .... Deport •• la (a 'l. III ..... 
(BOE 11/10/1986) 

• Cap, I. Arnhilo de aplicaci6n y principios generales 
• Cap, lI, Entidades y asociaciones relacionadas con la cultura fi

sica y el deporte 
Secci6n li, Nonnas comunes sobre asociacionismo deponivo 
Secci6n 2", De los diversos tipos de entidades deponivas 

• Cap, m, De la Comunidad de Madrid y del deporte 
Secci6n li, De las competencias de la Comunidad de Madrid 
Sección 2', Del Instituto Madrileño del Deporte, el Es
parcimienlo y la Recreaci6n 
Secci6n 3", Del Con,sejo Regional de Deportes 

• Cap, IV, Del régimen económico y de las ayudas a las en 

Exposici6n de motivos 

tidades deponivas 
Secci6n li, Del régimen econ6mico 
Secci6n 2", De las ayudas a las entidades deponivas 

• Cap, V, Del régimenjurídico deponivo 
Secci6n li, De la Comisi6n Jurídica del Deporte 
Secci6n 2", Del recurso administrativo disciplinario 
Secci6n 3", Del recurso administrativo electoral 

• Cap, VI. Del régimen disciplinaria deportivo 
• Disposici6n adicional 
• Disposiciones transilorias 
• Disposiciones finales 

Quadre 4 
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centual, si tenim en compte la voluntat 
d'intervenció i la intencionalitat política 
que abans hem esmentat. El que sí que 
crida profundament a la reflexió, és la 
manca, gairebé absoluta, de referencia 
a l'Administració local. Excepte una re
ferencia a l'organització de les fases lo
cals de l'esport escolar i una par
ticipació en el Consejo Regional de 
Deportes, òrgan de caràcter assessor, 
no hi ha cap referencia a les com
petències que poden desenvolupar els 
municipis madrilenys. 

La II.i d. Catalunya 
L'anàlisi de l'exposició de motius de 
la llei autonòmica catalana, al con
trari de la madrilenya, no ens dóna 
cap informació clara sobre la vo
luntat d'intervenció específica en una 
o unes matèries determinades, ni en 
una intencionalitat política de
terminada. L'únic a destacar són les 
referències explícites al paper his
tòric dels clubs esportius, fet que, si 
el comparem amb la normativa ma
drilenya, és un indicador clar del se
guiment d'una política ben di
ferenciada envers les relacions amb 
les entitats esportives. Mentre un text 
destil.la la desconfiança envers 
aquestes institucions, l'altre els dóna 
un paper capdavanter en l'evolució 
del sistema esportiu. Evidentment, 
darrera d'aquestes postures hi ha rea
litats socials històricament molt di
ferenciades, que serveixen de subs
trat a la conducta política i que 
mereixerien un estudi molt més acu
rat que no és la intenció d'aquest ar
ticle. 
Aquesta actitud de l'Administració 
catalana envers les entitats, es re
flecteix en l'anàlisi dels continguts de 
l'articulat. En la distribució per
centual de les temàtiques tractades es 
veu ben clar que les protagonistes 
principals del contingut de la llei són 
les entitats esportives. Així, en la grà
fica 6 podem veure que, malgrat el 
percentatge elevat dedicat a l'Ad
ministració autonòmica, obligat, 
d'altra banda, per la justificació de 
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ser una llei de "organització ins
titucional de l'esport a Catalunya", 
gairebé el 41 % està ocupat per ar
ticles que fan referència a les entitats 
esportives, autèntiques protagonistes 
del text legal i l'eix al voltant del 
qual s'articula la política esportiva 
catalana. 
Del desglossament del contingut sor
prèn (igual que la llei de Madrid) el 
poc tractament desenvolupat respecte 
del paper que han de jugar les ad
ministracions locals, tema que, d'altra 
banda, ha resultat el més problemàtic, 
políticament. Efectivament, si la vo
luntat d'intervenció es veu clarament 
orientada envers les entitats, la in
tencionalitat política col.latera1 de la 
llei només es pot observar si mirem 
les disposicions addicionals de la ma
teixa i tenim en compte el context po
lític que acompanya la promulgació 
de la llei. 
En aquest sentit, cal considerar que 
la llei de l'esport apareix com una 
normativa sectorial que segueix, en 
el seu àmbit concret, les línies di
rectrius emanades de la configuració 
de la nova estructuració territorial 
aprovada pel Parlament català l'any 
1987. Així, la polèmica decisió del 
partit en el govern de substituir l'en
titat metropolitana que gestionava 
serveis comunitaris en el cinturó de 
la capital barcelonina, i, sobretot, la 

PLA IFICACIÓ I GESTIÓ 

voluntat expressada de fer des
aparèixer les diputacions provincials, 
iniciant un procés de buidatge del 
contingut de les mateixes, influeixen 
notablement en les diferents lleis sec
torials que apareixen amb pos
terioritat a les lleis d'ordenació te
rritorial. 
D'aquesta manera, la llei de l'es
port català, al marge dels seus ob
jectius específics d'ordenament 
d'una matèria determinada, serveix 
per a uns objectius polítics més 
amplis i genèrics, per a la con
figuració d'un nou repartiment de 
poder entre les institucions de go
vern catalanes. 
L'estructura de la llei no denota 
aquesta problemàtica i adopta una 
composició molt senzilla, fent re
ferència a l'organització del sector 
privat associatiu (Títol ler.), al sec
tor públic (Títol 20n.), a la dis
ciplina esportiva -de referència obli
gada- i a un calaix de sastre (Títol 
3er.) on tenen cabuda totes les ma
tèries que no són pròpiament ins
titucionals. 

-La II.i d'Euskadi 
L'anàlisi del preàmbul de la llei 5/ 
1988 d'Euskadi no permet establir 
una voluntat d'intervenció prioritària 
en una matèria determinada, a di
ferència de la llei de Madrid. 

LLEI DE MADRID 
Anà li i de contingut (en ~ ) 

19 

,.1 Professorot(3,1 XI 
Disc:y.IIlOIY,aJ\1 

E.F ., Use, E.Uni.(5,6XI 

Inslol.lodons(3.7XI 

A1tres(l4,1 XI 

Adm. outonòmko(34,OX' 

Entilol1 esportives(28,5X' 

Gràfico 5 
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1988 

LLEI DE L'ESPORT 
Anàlisi de contingut (en %) 

Professora~2,7%1 

DÏS(iplina(11 ,6%1 

E.F., E.Esc., E.Uni.(6,O%1 
Inslal.lacions(7,7%) 

Adm. local(4,4%1 

En~tats esportives(41 ,0%1 

Altres(6,O%) 

Gròfica 6 

Ueltltl'lSIIOI1 
(DOGC nÚJD 977, de lj d'abril de 1988) 

• Exposició de motius 
• Títol preliminar: Dels principis rectors de la política esportiva de la Generalitat 
• Títoller.: De les entitats esportives de Catalunya 

Secció la.: Dels clubs i les associacions esportives 
Secció 2a.: De les agrupacions esportives 
Secció 3a.: De les federacions esportives catalanes 
Secció 4a.: Del registre i altres disposicions comunes 

• TítoI2on.: De l'organització administrativa de l'esport català 
Secció la. De l'administració esportiva de la Generalitat 
Secció 2a. De l'Administració local 

• TítoI3er.: De la gestió de l'educació física i l'esport 
Secció la.: De l'educació i l'esport, les activitats esportives especials i el con
trol i la recerca mèdica 
Secció 2a.: De les instal.lacions esportives 

• TítoI4rt.: De la disciplina esportiva 
• Disposicions addicionals 
• Disposicions transitòries 
• Disposició final 
• Disposició derogatòria 

Quadre 5 

L'exposició de motius va des
envolupant el contingut de l'es
tructura de la llei, ressaltant els as
pectes més importants de cada títol, 
però sense donar major èmfasi a 
cap temàtica concreta. Tot i així, 
l'anàlisi del contingut de l'articulat 
denota un major protagonisme de 
les entitats esportives, en detriment 
del de les administracions, les 
quals reflecteixen la peculiar si
tuació del País Basc, amb uns or
ganismes administratius històrics, 
els Òrgans Forals, amb poder com
petencial i econòmic no com
parable a la resta de diputacions 

provincials de l'Estat. Aquesta cir
cumstància política del repartiment 
del poder administratiu té in
cidència també en el contingut de la 
llei, que marca, genèricament, en 
alguns casos, competències co
munes als diferents àmbits de l'Ad
ministració (vegeu la gràfica 7). 
Tot i aquesta primera constatació, 
una lectura atenta de l'exposició de 
motius, aporta un element interessant 
per a l'anàlisi. En el redactat elaborat 
pel legislador es reflecteix una pre
ocupació per constatar postures con
tràries a l'establiment de prioritats en
vers la pràctica esportiva de 
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competició. Així, afmnacions com 
que "l'educació física i l'esport no 
són quelcom reservat o reduït a la 
competició en si mateixa", o que la 
justificació de l'atenció a l'esport 
d'alt nivell es deu a "la provada in
fluència per estimular i impulsar la 
pràctica esportiva en la mateixa so
cietat", són exponents d'una cultura 
esportiva contrària a considerar l'ac
tivitat de competició com l'eix fo
namental del desenvolupament es
portiu. Ressaltem aquest fet perquè 
en les altres lleis analitzades no es 
troba remarcada una postura d'aques
tes característiques, orientada a con
siderar l'esport de competició com un 
instrument de dinamització social i 
cultural, i no com un fi en si mateix. 
Amb aquest plantejament, que sembla 
respondre més a una reflexió es
sencialista del fet esportiu que a una 
simple voluntat d'ordenar-lo, no és es
trany que en el contingut de la llei 
apareguin reflectides temàtiques de 
caràcter més "tècnic", entenent com a 
tal una visió més propera al pro
fessional de l'educació física que a un 
jurista. Així ho reflecteixen articles 
que fan referencia al "caràcter po
lisportiu i no orientat exclusivament a 
la competició" de l'esport escolar, als 
impediments per poder exercir com a 
professional de l'esport sense tenir la 
titulació adient, a la preocupació per 
l'assistència mèdica i les cobertures de 
risc de tot tipus de practicant (as
pectes que en altres lleis són tractats 
de manera que s'orienten ex
clusivament a l'esportista de com
petició), i, fms i tot, el seguit d'in
fraccions i les corresponents sancions 
que es determinen per l'incompliment 
de les normes organitzatives que in
dica la llei, que apareixen en l'es
tructura de la llei com un capítol 
propi. 

La llei de Castella-Ueó 
La llei de Castella-Lleó aporta, d'en
trada ja amb el títol, un fet di
ferenciador en relació a la resta de 
lleis autonòmiques. Mentre les al-
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tres fan referència a la "cultura fí
sica i l'esport" (la de Madrid, se
gurament, en la línia del mimetisme 
amb l'Estat respecte del que hem dit, 
i la d'Euskadi, per una postura te
òrica envers l'activitat física) o ge
nèricament al "esport" (Catalunya), 
aquesta llei esmenta explícitament la 
"educació física i esports", en el seu 
enunciat. 
Aquest és un fet important que me
reix un capítol en l'estructura de la 
llei i unes justificacions del perquè 
del seu tractament, en l'exposició de 
motius. Així, la relació simplista que 
el legislador fa del terme "educació 
física" relacionant-lo amb l'as
signatura escolar, seguint la tesi de 
Cazorla (1979), en la seva anàlisi de 
l'article 43.3. de la Constitució, ser
veix d'argument jurídic per intervenir 
directament en aquesta matèria es
colar. Aquesta interpretació del terme 
permet, així, salvar el buit com
petencial que té aquesta comunitat 
autònoma en matèria d'educació, en 
no haver-li estat transferida aquesta 
competència per part de l'Ad
ministració estatal. 
A aquest interès per l'educació fí
sica, cal afegir-hi un altre tipus de 
contingut que no apareix a les altres 
lleis analitzades. En el text castellà
lleonès es defineixen una sèrie de 
mitjans de caràcter tècnic que no 
són tractats en les altres normes. 
Així, en diferents articles es parla 
del que són les escoles esportives, 
els centres de tecnificació esportiva, 
els centres de perfeccionament tèc
nic, etc. Es podria assenyalar, a la 
vista d'aquest contingut, que hi ha 
interès, per part del legislador, per
què quedin regulades formes de
terminades i concretes de des
envolupar programes esportius. 
Estem, també, davant una llei pre
ocupada per aspectes tècnics de l'or
ganització esportiva. 
Però no és aquest l'únic aspecte des
tacable de la llei. En la forma de dis
tribuir les competències entre les di
verses administracions que conviuen 
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1988 

LLEI D'EUSKADI 
Anàlisi de contingut (en %) 

DIst. esport. I adm.(20,l") 

H., E.Esc., E.Uni.(4,3" ) 

Gr!lfico 7 

Adm. IocuI(3,9%) 

Mededna 15pOI1iva(3,9%) 

Pro/morat I r_(O(4,3") 

Ley 5/1988, cie 19 cie ' .... 0, cie la CuItwa Flska y del Deport. 
(Boletfn oficial del Pafs Vasco, n. 54, de 17/3/88) 

• Exposici6n de motivos 
Título I. Ambito de aplicaci6n de la ley y principios baisicos 

• Título Il. Del fomento y ordenaci6n 
Cap. 1. De la educaci6n física y del deporte para todos 
Cap. 2. De la asistencia y protecci6n al deportista 
Cap. 3. Del deporte de alto nivel 
Cap. 4. De los equiparnientos deportivos 

• Título m. De la organizaci6n del deporte en el País Vasco 
Cap. 1. De los clubes y de las agrupaciones deportivas 
Cap. 2. De las federaciones deportivas 
Cap. 3. Disposiciones comunes 

• Título IV. Régimen de competencias 
Cap. 1. De las instituciones comunes 
Cap. 2. De los 6rganos forales de los temtorios hist6ricos 
Cap. 3. De los ayuntamientos 
Cap. 4. Del Consejo Vasco del Deporte 

• Título V. Régimen sancionador 
Cap. 1. Del régimen disciplinario deportivo 
Secci6n la. Disposiciones generales 
Secci6n 2a. Del Cornité Vasco de Disciplinas Deportivas 
Cap. 2. De las infracciones y sanciones adrninistrativas 

• Disposiciones transitorias 
• Disposiciones adicionales 
• Disposiciones finales 
• Disposici6n derogatoria 

Quodre 6 

en el territori, també hi trobem pe
culiariats pròpies. Així, probablement 
a causa, entre altres raons, de la ma
teixa extensió geogràfica de la co
munitat autònoma i de la diversitat de 
les províncies que la componen, la llei 
dóna un fort protagonisme a les di
putacions provincials i a les ciutats 
majors de 20.000 habitants, a les 
quals els delega una sèrie de com
petències atribuïdes inicialment a la 
comunitat autònoma. Aquesta vo-

luntat de descentralització ad
Immstrativa, que en l'exposició de 
motius es justifica pel reconeixement 
d'una major eficàcia de les ad
rmmstracions inferiors per des
envolupar certes funcions i com
petències esportives, es veu clarament 
reflectida en la gràfica de des
glossament del contingut, on el per
centatge del text legal dedicat a l'ad
ministració local és molt més ample 
que la resta de lleis estudiades. 
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LLEI DE CASTELLA-LLEÓ 
Anàlisi de contingut (en %) 

Instal.locions( 1 0,4'" 

Entitats esportivesl27, 1'" 

1990 

Adm. aufonclmko(1S,~' 

Formació esportiva!6,4'" 

E.f., E.Esc., E.Uni.!S,~' 

Disò~ina(8,4'" 

Grofico8 

uy 9/1990, ... 23 ... !unlo, ... Educaclón Fislea y Deportes 
(Castilla y León) (BOE de 18n/90) 

• Exposición de motivos 
Cap. I. Ambito de aplicación y disposiciones generales 

• Cap. n. Competencias de la comunidad autónoma 
Cap m. Competencias de las entidades locales 

• Cap. IV. Las asociaciones deportivas 
Sección la. Los clubes deportivos 
Sección 2a. Las federaciones deportivas 

• Cap. V. La educación física, el deporte y la enseñanza 
Cap. VI. La fonnación técnico-deportiva 

• Cap. VIT. Consejo de Deportes de Casti1la-León 
Cap. vm. La disciplina deportiva y régimen de sanciones 

• Disposiciones adicionales 
• Disposiciones transitorias 
• Disposición derogatoria 

Quadre 7 

Conclusió 

L'anàlisi de les lleis de l'esport, tant 
l'estatal com les autonòmiques, ens ha 
donat una visió del fet que el con
tingut d'una llei sempre respon a la vo
luntat de regular un aspecte o matèria 
que es desenvolupa en el si de la so
cietat, donant preferència a la nor
mativització d'aspectes determinats, al 
voltant dels quals solen girar, o solen 
servir de substrat, intencionalitats po
lítiques de diversa índole. 
Així, hem vist com en totes les lleis de 
l'esport actual el contingut més nom
brós és el que fa referència a la re
gulació de l'organització institucional 
de l'esport i a les normes disciplinàries 
de l'esport de competició. Mentre el 
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segon aspecte és comú i homogeni, en 
l'organització institucional és on hem 
pogut identificar els diferents rerafons 
polítics que acompanyen la voluntat 
organitzativa de l'esport. Així, en la 
llei estatal, queda palesa la voluntat 
de regular fonamentalment, i quasi 
podríem dir que de manera exclusiva, 
l'esport de competició en l'àmbit na
cional, i amb la intencionalitat clara 
de controlar la responsabilitat eco
nòmica dels dirigents esportius, amb 
la constitució de les societats anò
nimes esportives. 
Les lleis autonòmiques ens donen 
exemples nítids de posicions di
ferents envers l'organització ins
titucional, fruit de realitats socials i 
polítiques diverses. En aquest sentit 

hem vist la diferent actitud de la Co
munitat de Madrid i la de Catalunya, 
envers les entitats esportives, i també 
les diverses postures envers el paper 
que han de desenvolupar les ad
ministracions locals, des d'una ig
norància en la llei madrilenya, fins a 
un gran protagonisme per part de 
Castella-Lleó, passant pel gran paper 
que desenvolupen les diputacions fo
rals a Euskadi o la voluntat de fer 
desaparèixer les corporacions pro
vincials, per part del partit en el go
vern de Catalunya. En resum, com ja 
hem esmentat amb escreix, realitats 
socials diferents, polítiques diferents, 
lleis diferents. 
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3. Així es feia esment en el discurs que feia 
al Parlament espanyol, un cop els diputats 
havien aprovat la LGCFD. Es pot llegir el 
discurs a Ley General de la Cultura Ffsica 
y del Deporte, Colegio Oficial de Pro
fesores de Educación Física, Serie Di
vulgación, núm. 2, Madrid, 1979. 

4. L'antic president de la Federació Es
panyola de Futbol, que va ser un dels 15 
presidents de federacions espanyoles que 
no van poder optar a ser reelegits, per 
haver realitzat tres períodes consecutius 
de manament en organismes federatius. 
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