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CIRCULAR NÚM. 8 

 

NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT EN LA CELEBRACIÓ D’ESDEVENIMENTS 

ESPORTIUS 

 

 

Recordem que els clubs han de vetllar per tal que en els partits que es disputen a la seva 

instal·lació esportiva es compleixin les previsions de la normativa esportiva vigent (Decret 

legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el text únic de la Llei de l’esport i 

Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya), en particular: 

 

- Amb la prohibició d’introduir, vendre i/o consumir alcohol dins el recinte esportiu. 

 

- Amb la prohibició d’introduir bengales o focs d’artifici en la instal·lació esportiva. 

 

- Amb la prohibició d’introduir armes o objectes susceptibles de ser utilitzats com a tals 

a camps de futbol i pavellons de futbol sala. 

 

- Amb l’obligació de prevenir baralles o desordres públics dins el recinte esportiu i als 

seus voltants. 

 

- Amb l’observació de les mesures de seguretat i higiene que evitin riscs greus per les 

persones o els béns. 

 

- Amb la prohibició d’introduir i exhibir pancartes, símbols, emblemes o llegendes que 

impliquin incitació a la violència, al racisme, a la xenofòbia o a qualsevol altre 

comportament intolerant on se celebrin actes esportius. 

 

- Amb l’obligació de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi 

el risc de l’activitat o competició davant tercers amb uns capitals mínims de 600.000 

euros per sinistre i 150.000 euros per víctima. 

 

- Amb l’obligació de complir amb el reglament d’ús de l’equipament elaborat per 

l’Ajuntament o propietari titular de la instal·lació. 

 

L’incompliment d’aquesta normativa podrà ser sancionat per l’autoritat competent. 

 

També us recordem els aspectes més destacats de la normativa en matèria 

d’espectacles públics i activitats recreatives (Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació 

administrativa, dels espectacles públics i les activitats recreatives i Decret 112/2010, de 
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31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives), 

que són aplicables a la celebració d’esdeveniments esportius i que el titular o propietari 

de la instal·lació esportiva ha de complir: 

 

- No és permesa la promoció o publicitat que inciti el consum de begudes alcohòliques 

dins el recinte esportiu. 

 

- La instal·lació esportiva ha de complir amb les normes de prevenció i seguretat en 

cas d’incendi. 

 

- S’han d’adoptar les mesures per a la protecció de la seguretat i la salut, segons 

l’aforament de la instal·lació i les característiques de l’activitat, entre altres: 

 

o Memòria de seguretat (si s’escau) 

o Pla d’autoprotecció (si s’escau) 

o Dispositius d’assistència sanitària (si s’escau) 

 

En relació a les mesures de protecció de la seguretat i la salut del recinte esportiu, us 

recomanem que demaneu la informació corresponent a l’Ajuntament o al propietari titular 

de la instal·lació, per tal de posar-la a disposició de l’autoritat competent, en cas de ser 

requerida. 

 

Finalment, els informem que en aquelles instal·lacions esportives en les que sigui 

requerida de forma reiterada la presència policial per incompliments sistemàtics de la 

normativa abans esmentada, les forces i cossos de seguretat estan facultats per exigir al 

club o entitat esportiva organitzadora la contractació d’un servei de seguretat privada. 

 

La qual cosa es comunica per al vostre coneixement i als efectes adients. 

 

 
Oriol Camacho i Martí 

SECRETARI GENERAL 

 

Barcelona, a 31 de juliol de 2019. 


