
 
 
 

Nota de premsa 
 

Josep Maria Gay de Liébana: “El Barça té 
massa deute a curt termini” 

 
- En una conferència al Col·legi d’Economistes de Catalunya (CEC) per 
presentar un estudi econòmic-financer de les 5 principals lligues 
europees de futbol, el president de la Comissió d’Economia i Finances de 
l’Esport del CEC Josep Maria Gay de Liébana destaca que els ingressos 
de 3.222 milions d’euros procedents de les retransmissions televisives 
del futbol anglès expliquen la facturació de 5.316 milions d’euros de la 
Premier League en la temporada 2016-2017, molt per davant dels 1.300 
milions de la Lliga espanyola. 
 
- En l’anàlisi dels comptes de la temporada 2017-2018 del Futbol Club 
Barcelona, Gay de Liébana conclou que “el Barça hauria d’estar més 
capitalitzat i presenta un deute de 888 milions d’euros, una xifra que a 
curt termini és massa elevada”. 
 

Barcelona, 8 de Novembre de 2018.- L’Auditori de la seu del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya (CEC) a Barcelona va acollir ahir al vespre la 
conferència del president de la Comissió d'Economia i Finances de l'Esport del 
Col·legi d'Economistes de Catalunya Josep Maria Gay de Liébana en què va 
presentar l'estudi econòmic-financer de les 5 principals lligues europees 
(espanyola, anglesa, alemanya, italiana i francesa) i dels grans clubs que les 
conformen amb dades corresponents a la temporada 2016/2017. 
 
En la seva presentació, Gay de Liébana va destacar el poder econòmic i 
financer de la Premier League, integrada per 20 clubs, i que suma uns actius 
totals superiors als 8.000 milions d'euros. En segon lloc es situa la Lliga 
espanyola, els actius de la  qual ascendeixen a més de 4.800 milions. A 
continuació es troben la Sèrie A italiana, amb gairebé 4.400 milions, la 
Bundesliga alemanya amb més de 3.200 milions d'inversions i la Ligue 1 
francesa amb prop de 2.400 milions d'euros. Unes xifres que, segons Gay de 
Liébana, han crescut de forma progressiva des de la temporada 2009-2010. 
 
D’altra banda, en la temporada 2016-2017, els 20 clubs de la Premier League 
van facturar un total de 5.316 milions d'euros sumant els ingressos per quotes 
de socis, abonats, entrades, explotació dels seus estadis, comercialització i 
drets de televisió i van presentar es despeses d'explotació de 5.177 milions. La 
Lliga espanyola, en segona posició en el rànquing de facturació, va generar 
ingressos per 2.793 milions d'euros amb unes despeses de 2.888 milions, per 
davant de la Bundesliga que va ingressar 2.793.000 incorrent en despeses per 
3.225.000. Per la seva banda, la Seria A italiana va facturar la temporada 2016- 
2017 2.125 milions d'euros i les seves despeses van arribar als 2.700 milions, 
mentre que la Ligue 1 francesa va sumar ingressos d'explotació per 1.643 
milions d’euros i les seves despeses van ser d’1.918 milions. 



Segons Gay de Liébana, “els ingressos de 3.222 milions d’euros procedents de 
les retransmissions televisives del futbol anglès expliquen el perquè de la seva 
elevada facturació, molt per davant dels 1.300 milions de la Lliga espanyola”. A 
més va apuntar que “en el seguiment de l’evolució de les finances de les 5 
grans lligues es pot apreciar que el pes de la Premier League ha anat 
augmentant de forma significativa des de la temporada 2009-2010”.  
 
El president de la Comissió d'Economia i Finances de l'Esport del Col·legi 
d'Economistes de Catalunya també va subratllar que “el problema econòmic del 
futbol segueix radicant en l’alt cost del factor treball, en el que s’inclou a més de 
les despeses de personal l’amortització dels drets sobre els jugadors, que tant 
en la Premier League com en la Bundesliga assoleix el 74% dels seus 
ingressos d’explotació mentre que a la Lliga representa el 72%, a la Serie A 
italiana el 94% i a la Ligue 1 el 83%”. D’altra banda va apuntar que “cada 
vegada més els grans futbolistes estan optant per fitxar per clubs la Premier 
League pels beneficis fiscals”.  
 
En l’anàlisi de les finances dels dos grans clubs de la Lliga espanyola, el Futbol 
Club Barcelona i el Reial Madrid, en les temporades 2016/2017 i 2017/2018, 
Gay de Liébana subratlla que “el Barça hauria d’estar més capitalitzat i 
presenta un deute de 888 milions d’euros, una xifra que a curt termini és massa 
elevada”. En el detall de les dades, Gay de Liébana va subratllar que en la 
temporada 2017-2018 el Futbol Club Barcelona va obtenir 6921 milions d’euros 
en ingressos d’explotació, per sobre dels 650 milions d’euros de la temporada 
2016-2017. Pel que fa a les despeses d’explotació del Barça, la temporada 
2017-2018 es van situar en 860 milions d’euros, mentre que en l’anterior van 
ser de 629 milions d’euros. Les dades referents als comptes del Reial Madrid 
situen els ingressos d’explotació en 750 milions d’euros el 2017-2018 respecte 
els 672 milions d’euros el 2016-2017, i les despeses d’explotació en 760 
milions d’euros el 2017-2018 respecte els 699 milions d’euros el 2016-2017. 
 
El Col·legi d'Economistes de Catalunya, que compta amb més de 8.000 
col·legiats i gairebé 1.500 societats i despatxos vinculats dedicats 
professionalment a les diferents vessants de l'economia i l'empresa, està 
considerat com una institució que, a través de l'organització d'activitats i serveis 
molt diferents, es configura com un centre de formació i reciclatge dels 
professionals i com un fòrum d'opinió obert a la societat en general. 
 

Per a més informació: 
Gabinet de premsa Col·legi d’Economistes de Catalunya 

Víctor Bottini (679983346) i Clara Bassols (673153645) 
cecpremsa@coleconomistes.cat 


