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COL·LEGI DE L’ADVOCACIA DE BARCELONA
FORMACIÓ ESPECIALITZADA. MÀSTERS

Objectius del màster
Es configura un Màster amb un caràcter eminentment pràctic, de manera que
faciliti el coneixement transversal de totes les branques del Dret relacionades amb
l'esport, en els diversos àmbits d'aplicació (administratiu, mercantil, esportiu
disciplinari i sancionador, de gestió, principalment).
La seva finalitat és dotar d'eines perquè en les seves funcions d'advocat sàpiga
adaptar la seva activitat i treball tenint en consideració la realitat canviant a la qual
s'enfronten amb les contínues modificacions normatives i en l'embull de normativa
reguladora, per evitar situacions de lesió, risc o conflicte en relació als interessos
encomanats o el seu exercici professional davant tribunals o autoritats públiques,
així com en les funcions pròpies d'assessorament jurídic-tècnic-esportiu.
Posseir coneixement suficient del complex entramat normatiu de la matèria i
conèixer la forma d'exercir la defensa dels drets dels clients en el marc dels
sistemes de tutela administratius i jurisdiccionals nacionals i internacionals. Així
com en el marc dels sistemes privats de les entitats esportives. Coneixement de les
vies de recursos.
Conèixer les diferents tècniques de resolució de conflictes (ADR). El diagnòstic de
les situacions de conflicte i ús de les més noves tècniques restauratives
convenients en l'àmbit esportiu. Treballar els documents i instruments jurídics que
estableixin formes d'evitar condicions o conductes discriminatòries, i que
afavoreixin la plena integració de la dona en el món de l'esport, així com l'atenció a
la diversitat (menors, sèniors, persones amb capacitat i / o mobilitat reduïda, etc.)
amb especialitats adaptades.
Coneixement substantiu i pràctic del Dret administratiu en el seu aspecte
disciplinari, sancionador i de resolució de conflictes, en mediació.
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Informació i Inscripció

Per formalitzar la reserva de plaça ho podeu fer via e-mail:
masters@icab.cat i a www.icab.cat

Secretaria Tècnica Formació Especialitzada
Carrer Mallorca, 281 - Centre de Formació
08037 Barcelona
Telèfon: 93 496 18 80 ext. 5334

www.icab.cat
masters@icab.cat

formació especialitzada

màster en dret de l’esport

comitè
científic:

Mòdul 1.
Legislació de
l’esport
Part general
Associacions esportives i la seva evolució.
Les bases del règim jurídic de l’esport.
Estructura i organització de les entitats
esportives a nivell estatal i autonòmic.
La potestat disciplinaria en l’àmbit de
l’esport.
Els tipus de procediments disciplinaris.
El règim de recursos en la Llei estatal i
demés normes de desenvolupament
L’àmbit laboral de l’esport i l’esportista
professional
L'esportista professional,
el règim jurídic de l'esportista.
Les reclamacions salarials.
La categoria transversal de l’esport
El dret penal i l’esport. La violència en
l’esport
La responsabilitat penal per les conductes
en espectacles públics.
El dopatge

Col·lectius d’especial protecció.
Els drets dels esportistes en general.
Els menors i l’esport.
Discapacitat i esport.
Dona i esport.
Qüestions actuals.
Les llicencies esportives.
La protecció dels animals en l'esport.
Les obligacions normatives comptables de les
entitats esportives professionals.
El control econòmic de les federacions, clubs i
societats anònimes esportives professionals.
L’aplicació de la llei concursal.
Sistemes de solució de conflictes. La Mediació
a l’esport.

Mòdul 2.
Marc legal i
fiscal de l'esport
professional

Mòdul 3.
L'organització
administrativa
de l'esport

Tipus d’esportistes. Residencia fiscal. Drets
d’imatge i aspectes controversos. Clàusula
de rescisió, pagaments a agents, imatge.
(simulacions i vinculades)

L’organització administrativa de l’esport.
Administració local. Administració Autonòmica.
La INEFC. Administració estatal i de la Unió
europea.

Fiscalitat de les entitats esportives. SADs,
qüestions comptables i fiscals, tributació en
IRNR d’entitats dels no residents. Mecenatge
i sponsorització.
Propietat intel·lectual i esport: els drets
d'imatge de l'esportista professional. Naming
rights i clubs. E-sports i propietat industrial i
intel·lectual.

Les entitats esportives de Catalunya: Ordenació i regulació a l'OJ. Règim jurídic i econòmic.
Les llicències.La nova llei de l'esport.

Els e-sports com a nou negoci. Aspectes més
rellevants de la tributació dels e-sports.
Finances. Aspectes financers generals d’un
club de futbol. Vies de finançament dels
clubs de futbol
Màrqueting i comunicació. Màrqueting i
futbol. L’organització d’esdeveniments
esportius. Negociació d’un contracte de
patrocini. Aspectes més rellevants.

David Escudé.
Advocat
Yolanda Morales.
Advocada i Mediadora. Doctora en Dret.
Jorge Pecourt.
Soci de Cuatrecasas.
Coordinador de l'equip de l'esport.
Maria Teixidor.
Advocada i Secretaria de la Junta FCB.
Direcció:
Cristina Vallejo. Advocada.
Diputada de la Junta de Govern ICAB.

preu

No col·legiats ICAB: : 5.400€
Col·legiats a altres Col·legis: 5.000€
Col·legiats ICAB: 4.895€
Col·legiats ICAB* amb descompte: 4.405€
Col·legiats ICAB en els últims 5 anys,
en tràmits de col·legiació, ex alumnes
EPJ i Màsters: 4.230€
Col·legiats ICAB en els últims 5 anys,
en tràmits de col·legiació, ex alumnes
EPJ i Màsters,* amb descompte: 3.800€

Gestió i regulació de les instal·lacions i equipaments esportius. La nova llei de contractació
del SP a l’àmbit esportiu.

* Per tal d'obtenir el títol d'especialista en el Màster és
necessari el 80% d'assistència i superar el sistema
d'avaluació establert.
El programa, dates, i professorat està subjecte a
possibles canvis. L’ICAB es reserva el dret de cancel·lar
el programa si considera que no es compleixen amb els
requisits necessaris per l’èxit del mateix.
Cancel·lació: En cas d'anul·lacions, es tindrà dret al
reembors del total satisfet sempre que se sol·liciti per
escrit amb una antelació de 15 dies naturals abans del
començament del Màster. Les cancel·lacions
realitzades una vegada iniciat el Màster no tindran dret
a cap devolució.

(*) Els col·legiats que tinguin contractat el
servei de formació i documentació tindran
un descompte del 10% sobre el preu que
s’aplicarà automàticament en el moment
de formalitzar la reserva.
*Forma de pagament: 15% de matrícula + 8
quotes domiciliades. Sense cap tipus
d’interès.

horari

Dilluns i dimecres, de 18 a 21 hores.
D’octubre 2019 a juliol 2020

