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17.3. Despeses de personal

El saldo de l’epígraf “Despeses de personal” dels exercicis acabats el 30 de juny de 2017 i 2016 presenta la composició 
següent:

30 de juny de 2017:

Milers d’Euros

Sous i salaris Indemnitzacions Primes 
col·lectives

Seguretat  
Social Altres (*) Total

Sous i salaris personal esportiu:

   Jugadors i tècnics primer equip 225.517 1.150 45.417 342 5.258 277.684

   Jugadors i tècnics segon equip - - - - - -

   Resta de personal tècnic i de seccions 51.001 874 4.889 4.127 - 60.891

Total sous i salaris personal esportiu  276.518 2.024 50.306 4.469 5.258  338.575

Sous i salaris personal estructura 31.516 519 - 5.490 1.834 39.359

Total 308.034 2.543 50.306 9.959 7.092 377.934

Milers d’Euros

Sous i salaris Indemnitzacions Primes 
col·lectives

Seguretat  
Social Altres (*) Total

Import plantilla esportiva inscriptible LFP 225.517 1.150 45.417 342 5.258 277.684

Import plantilla esportiva no inscriptible LFP 51.001 874 4.889 4.127 - 60.891

Total  276.518 2.024 50.306 4.469 5.258  338.575

(*)    L’apartat “Altres” dels sous i salaris del personal esportiu es correspon a retribucions meritades pel personal esportiu addicionals a les nòmines anuals que no suposen pagament a l’exercici.
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30 de juny de 2016 :

Milers d’Euros

Sous i salaris Indemnitzacions Primes 
col·lectives

Seguretat  
Social Altres (*) Total

Sous i salaris personal esportiu:

   Jugadors i tècnics primer equip 174.542 1.041 87.754 386 14.862 278.585

   Jugadors i tècnics segon equip - - - - - -

   Resta de personal tècnic i de seccions 44.739 2.267 5.669 3.664 - 56.339

Total sous i salaris personal esportiu 219.281 3.308 93.423 4.050 14.862 334.924

Sous i salaris personal estructura 29.127 1.259 - 4.985 1.440 36.811

Total 248.408 4.567 93.423 9.035 16.302 371.735

Milers d’Euros

30/06/2017 30/06/2016

Import 
plantilla 

esportiva 
inscriptible 

LFP

Import plantilla 
esportiva no 

inscriptible LFP
Total

Import 
plantilla 

esportiva 
inscriptible 

LFP

Import 
plantilla 

esportiva no 
inscriptible 

LFP

Total

Sous i salaris personal esportiu 277.684 60.891 338.575 278.585 56.339 334.924

Drets d’imatge a societats 16.544 900 17.444 20.995 2.804 23.799

Drets d’imatge a societats meritats per 

  retribucions futures - - - 1.373 - 1.373

Despeses associades a plantilla esportiva:

  Amortització de jugadors 64.510 2.535 67.045 57.646 2.053 59.699

  Despeses per deteriorament de jugadors 8.564 - 8.564 3.739 440 4.179

  Reversió deteriorament jugadors (3.609) - (3.609) (4.102) (440) (4.542)

  Pèrdua/benefici per alienació de jugadors (15.902) (5.812) (21.714) (34.500) (12.785) (47.285)

  Pèrdua/benefici per cessió de jugadors (4.771) 2.054 (2.717) (4.044) 919 (3.125)

  Altres 5.894 2.805 8.699 12.474 2.716 15.190

Total cost plantilla esportiva 348.150 64.137 412.287 332.168 52.044 384.212

Milers d’Euros

Sous i salaris Indemnitzacions Primes 
col·lectives

Seguretat  
Social Altres (*) Total

Import plantilla esportiva inscriptible LFP 174.542 1.041 87.754 386 14.862 278.585

Import plantilla esportiva no inscriptible LFP 44.739 2.267 5.669 3.664 - 56.338

Total 219.281 3.308 93.423 4.050 14.862 334.923

(*)    L’apartat “Altres” dels sous i salaris del personal esportiu es correspon a retribucions meritades pel personal esportiu addicionals a les nòmines anuals que no suposen pagament a l’exercici.

El total de despeses associades a la plantilla esportiva dels exercicis acabats el 30 de juny de 2017 i 2016 presenta la 
composició següent:

El total de despeses de personal que s’inclouen en el càlcul de l’indicador de despeses de personal associats a la primera 
plantilla de futbol, tal com es defineixen en el Reglament de Control Econòmic de l’LFP, es mostra en el detall següent:

Milers d’Euros

2016/17 2015/16

Sous i salaris personal 377.934 371.735

Drets d’imatge a societats 17.444 25.172

Altres 8.699 15.190

Total 404.077 412.097
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Milers d’Euros

2016/17 2015/16

Despeses financeres 1.996 2.477

Despeses financeres excepcionals (Nota 8) - 11.675

Despeses financeres per deutes amb tercers 1.996 14.152

2016/17 2015/16

Termini mitjà 
dels contractes Milers d’Euros Termini mitjà 

dels contractes Milers d’Euros

Futbol 5 anys 16.544 4 anys 23.731

Bàsquet 3,8 anys 821 3,8 anys 1.244

Handbol i altres 4 anys 79 4,4 anys 197

17.444 25.172

17.4. Serveis exteriors

Aquest capítol del compte de pèrdues i guanys adjunt inclou, entre altres, els imports incorreguts pel Club en concepte 
de drets d’imatge de jugadors i tècnics que formen les plantilles esportives del Club, per import de 17.444 milers d’euros 
al present exercici i 25.171 milers d’euros en la temporada 2015/16. El detall d’aquestes despeses és el següent:

Amb referència als jugadors amb cessió d’imatge a Societats de Gestió d’Imatge, el Club abona per aquest concepte a 
aquestes un import màxim del 15% de la totalitat de les retribucions del jugador.

Durant aquest exercici, el Club ha registrat una despesa per valor de 8.599 milers d’euros en concepte de retribució 
d’agents esportius (15.190 milers d’euros a l’exercici 2015/16). Aquest import inclou, en el seu cas, el pagament d’impos-
tos que siguin d’aplicació.

17.5. Dotacions i aplicacions de provisions i altres

Aquest capítol del compte de pèrdues i guanys dels exercicis anuals acabats el 30 de juny de 2017 i 2016 adjunt inclou 
la composició següent:

Milers d’Euros

2016/17 2015/16

Dotació de provisions (6.663) (22.677)

Altres - (1.520)

Dotació de provisions i altres despeses excepcionals (6.663) (24.197)

Reversió de provisions 28.953 5.196

Aplicació de provisions i altres ingressos excepcionals 28.953 5.196

Total 22.290 (19.001)

L’apartat “Dotacions de provisions” està compost per una provisió per a futures responsabilitats fiscals.

L’apartat “Reversió de provisions” inclou els efectes en relació amb la demanda interposada al Club per part de la 
Comissió Nacional de la Competència per import de 3.600 milers d’euros, ja que s’ha resolt favorablement a favor del 
Club i a la cancel•lació de la provisió en relació amb el laude dels terrenys de Can Rigalt (L’Hospitalet de Llobregat) per 
import de 25.353 milers d’euros, en arribar el Club a un acord de recuperació dels terrenys.

17.6. Despeses financeres per deutes amb tercers


