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Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya 
202-00059/12 
PRESENTACIÓ: GP JXCAT, GP ERC, GP PSC-UNITS 
Reg. 42655 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019 

A la Mesa del Parlament 
Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Anna Caula 

i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Eva Granados Galiano, portaveu del Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 111.b i 
112 del Reglament del Parlament, presenten la proposició de llei següent:  

Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya 
Exposició de motius 

 

I. Del mandat internacional  
 

L’Assemblea Mundial de la Salut, va aprovar el 2004 la coneguda «Estratègia Mundial sobre 
el Règim Alimentari, Activitat Física i Salut (RAFS)», a través de la que s’instava a tots els seus 
Estats Membres a elaborar, aplicar i avaluar una sèrie d’accions i programes generals que 
promoguessin la salut de les persones i les comunitats, a través d’una alimentació sana i la 
realització d’activitats físiques. Ambdós mecanismes entesos com a essencials per a reduir els 
riscos i la incidència de les malalties no transmissibles:  

«Essent conscient que per canviar els hàbits alimentaris i d’activitat física caldran esforços 
combinats de moltes parts interessades, públiques i privades, durant diversos decennis, es 
necessita la combinació d’accions racionals i eficaces a nivell mundial, nacional i local, així com 
un atent seguiment i avaluació de les seves repercussions». 
 

Així mateix, l’Estratègia Mundial descrivia les responsabilitats que cadascuna de les parts 
implicades havia d’assumir al respecte i en determinava les pautes d’actuació sobre els 
principals interessats, tals com els Estats Membres de l’Organització Mundial de la Salut 
(OMS), les associats internacionals, la societat civil i les organitzacions no governamentals i el 
sector privat. És a dir, es dibuixava un marc de col·laboració necessària i exigible per a 
l’assoliment dels objectius pretesos, tot implicant els diferents sectors i persones encarregades 
de promoure una forma de vida saludable, a través d’una dieta equilibrada i la realització 
d’activitats físiques. 
 

L’Organització Mundial de la Salut (OMS), estudia i avalua l’eficàcia dels sistemes de salut 
dels països, tot valorant la xifra anual de morts i la seva causa com a principal indicatiu. Al llarg 
dels anys les estadístiques sobre les causes de mort assenyalen que, exceptuant els països 
d’ingressos baixos, les malalties que provoquen més mortalitat son les No Transmissibles 
(ENT), és a dir, la diabetis, l’obesitat, els càncers, les insuficiències càrdio-respiratòries, les 
disfuncions renals i la depressió, unes malalties estretament vinculades al sedentarisme, els 
mals hàbits alimentaris i la inactivitat física. 
 

Davant tal preocupació, a l’any 2010 es varen publicar les «Recomanacions mundials sobre 
activitat física para la salut», promogut i liderat per la OMS on l’objectiu principal era prevenir 
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les malalties no transmissibles mitjançant la pràctica d’activi tat física en el conjunt de la 
població, i els seus principals destinataris eren els responsables de polítiques d’àmbit nacional. 

L’any 2013, l’Assemblea Mundial de la Salut va acordar un conjunt d’objectius mundials 
d’aplicació voluntària entre les quals figura la reducció en un 25% de les morts prematures per 
ENT i una disminució del 10% de la inactivitat física per a l’any 2025. És el que es coneix com a 
«Pla d’acció mundial per a la prevenció i el control de les malalties no transmissibles 2013-
2020», i on s’hi defineixen els instruments per a impulsar una política pública i aconseguir els 
objectius descrits. En aquest sentit, el 56% dels estats membres de l’OMS ha posat en marxa 
polítiques per reduir la inactivitat física, fet que no allunya Catalunya dels objectius pretesos, 
ans al contrari. 

 
Recentment i en el marc de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides, l’OMS va presentar un Pla 

d’acció mundial sobre activitat física 2018-2030 amb el lema: Més persones actives per un 
món més sa. El Pla d’acció mostra als països possibles vies per reduir la inactivitat física en 
adults i adolescents en un 15% per a 2030, en recomanar un conjunt de 20 mesures 
normatives que, combinades, tenen per objecte crear societats més actives millorant els 
entorns i les oportunitats perquè persones de totes les edats i capacitats dediquin més temps 
a caminar o anar amb bicicleta, practicar esport o un lleure creatiu, ballar o jugar. 

 
En aquest sentit, les Nacions Unides (ONU) també va incloure l’esport com a mitjà per 

promoure l’educació, la salut, el desenvolupament sostenible i la pau per aconseguir els 
«Objectius del Mil·lenni». L’Agenda 2030 planteja 17 objectius amb 169 metes de caràcter 
integrat i indivisible que abasten les esferes econòmica, social i ambiental, entre ells l’objectiu 
de garantir una vida saludable i promoure el benestar per a totes les edats. 

 
La nova estratègia regirà els programes de desenvolupament mundials durant els propers 

15 anys. Els Estats es van comprometre a mobilitzar els mitjans necessaris per a la seva 
implementació mitjançant aliances centrades especialment en les necessitats dels més pobres 
i vulnerables, i Catalunya no n’és una excepció. 

 
Catalunya es vol comprometre amb l’assoliment d’aquests objectius als efectes de crear 

una societat millor, més saludable i conscient de la seva necessitat. 
 

II. Del mandat estatutari  
 
La Generalitat de Catalunya té competència exclusiva en el camp de l’esport i el lleure, tal 

com estableix l’article 134 de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya en relació amb l’article 149 de la Constitució Espanyola; que en 
qualsevol cas inclou: el foment, la divulgació, la planificació i la coordinació, l’execució, 
l’assessorament, la implantació i la projecció de la pràctica de l’activitat física i de l’esport en 
qualsevol part de Catalunya, en tots els nivells socials, l’ordenació dels òrgans de mediació en 
matèria d’esport, la regulació de la formació esportiva i el foment de la tecnificació i de l’alt 
rendiment esportiu, l’establiment del règim jurídic de les federacions i els clubs esportius i de 
les entitats catalanes que promouen i organitzen la pràctica de l’esport i de l’activitat física en 
l’àmbit de Catalunya, i la declaració d’utilitat pública de les entitats esportives, la regulació en 
matèria de disciplina esportiva, competitiva i electoral de les entitats que promouen i 
organitzen la pràctica esportiva, el foment i la promoció de l’associacionisme esportiu, el 
registre de les entitats que promouen i organitzen la pràctica de l’activitat física i esportiva 
amb seu social a Catalunya, la planificació de la xarxa d’equipaments esportius de Catalunya i 
la promoció de la seva execució, el control i el seguiment mèdic-esportiu i de salut dels 
practicants de l’activitat física i esportiva, la regulació en matèria de prevenció i control de la 
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violència en els espectacles públics esportius, respectant les facultats reservades a l’Estat en 
matèria de seguretat pública, la garantia de la salut dels espectadors i de les altres persones 
implicades en l’organització i l’exercici de l’activitat física i esportiva, així com de la seguretat i 
el control sanitaris dels equipaments esportius i el desenvolupament de la recerca científica en 
matèria esportiva. 
 

El Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprovava el text únic de la Llei de 
l’esport, va concretar la modificació de la Llei 1/1988, de 7 d’abril, de l’esport que operaven les 
lleis 8/1999 i 9/1999, ambdues de 30 de juliol. La Llei del 2000 s’ha desenvolupat 
posteriorment en el Decret 58/2010, de 4 de maig de les entitats esportives de Catalunya, 
modificat pel Decret 55/2012, de 29 de maig; i el règim jurídic de la Llei del 2000 es va 
concretar per mitjà del Decret 34/2010, de 9 de març, del Registre d’Entitats Esportives de la 
Generalitat de Catalunya i la Resolució de 17 d’abril del 2001 per la qual es disposà la 
publicació del reglament del Tribunal Català de l’Esport. Després de quasi dues dècades 
l’esport, com la societat, ha evolucionat i ens trobem avui en plena transformació dels hàbits 
que la ciutadania ha adquirit en la pràctica esportiva. Segons les darreres dades de 
l’Observatori Català de l’Esport, el 45,2% de la població major de setze anys es considera 
practicant d’esport i, entre la població menor de 16 anys, aquest percentatge augmenta fins el 
72,8%. Del total de persones practicants, el 73% manifesten que fan esport sense preocupar-se 
de competir, un 12% manifesten fer competició per diversió i només un 13% declara fixar-se 
objectius competitius a assolir. El 25% dels practicants d’esport ho fan a través de clubs 
esportius federats. 

 

III. De l’estructuració de la Llei 
 

La Llei de l’esport de Catalunya s’estructura en sis títols: sobre els principis generals i 
l’administració esportiva; sobre les entitats esportives de Catalunya; sobre la pràctica esportiva 
i l’activitat física en condicions d’igualtat; sobre la formació, investigació i desenvolupament de 
l’esport i l’activitat física; sobre el finançament i promoció econòmica de l’esport; sobre el 
règim sancionador i el tribunal català de l’esport. 

 
Títol I. Principis generals i l’administració esportiva 
Títol II. Les entitats esportives de Catalunya 
Títol III. La pràctica esportiva i l’activitat física en condicions d’igualtat 
Títol IV. La formació, investigació i desenvolupament de l’esport i l’activitat física  
Títol V. El finançament i promoció econòmica de l’esport 
Títol VI. El règim sancionador i el tribunal català de l’esport 
 
Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya 
 

Títol I. Principis generals i administració esportiva 
 
Capítol 1. Principis generals 
 
Article 1. L’esport i l’activitat física 
 
L’esport i l’activitat física neixen i es desenvolupen en el sí de la mateixa societat, 

esdevenen un element imprescindible de la salut, l’educació i la cohesió social; contribueixen 
singularment a la lluita contra el fracàs escolar, la promoció de la igualtat efectiva, la inclusió, 
la integració social i l’economia productiva; així com vetlla per la salut i el benestar físic i 
emocional de les persones. 
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Conseqüentment es reconeix que el desenvolupament i foment de l’esport i l’activitat física 
per a tothom, i amb especial rellevància per a persones amb discapacitat i risc d’exclusió social, 
són d’interès general i d’utilitat pública i social. 

La pràctica lliure, voluntària i segura de l’esport i l’activitat física es constitueix com un dret 
al territori de Catalunya en un pla d’igualtat sense que hi hagi lloc a la discriminació per cap 
motiu. 

 
Article 2. Objecte i àmbit d’aplicació 
 
D’acord amb les competències atribuïdes per disposició de l’article 134 de l’Estatut 

d’Autonomia de Catalunya, la present llei té per objecte establir el marc jurídic que regula 
l’esport i l’activitat física a Catalunya, tot definint els principis rectors i els objectius de la 
política esportiva, l’ordenació de l’organització esportiva i la previsió del règim jurídic aplicable 
a tot el sector. 

 
Article 3. Objectiu general  
 
L’objectiu d’aquesta llei és impulsar coordinadament el foment i el desenvolupament de 

l’esport i l’activitat física en el sí de la població catalana en base als principis d’igualtat i inclusió 
efectiva, respecte pel medi ambient, seguretat i coordinació així com col·laboració entre 
l’Administració pública i les entitats associatives i empreses tant de caràcter privat com públic, 
amb la finalitat d’enfortir i estendre un model esportiu català coherent, transparent, 
participatiu, respectuós, responsable i de qualitat. 

 
Article 4. Principis rectors  
 
El Govern de la Generalitat, per tal de garantir l’acompliment dels objectius i principis 

descrits en aquest títol, desenvolupa la pròpia política esportiva en base els següents principis 
rectors:  

a) Garantir la pràctica esportiva organitzada sota unes condicions de seguretat i protecció 
de la integritat física i moral, així com la salut de tots els seus practicants. 

b) Procurar el foment de l’activitat física i l’esport com a hàbit saludable i benestar físic i 
emocional, d’acord amb els objectius de la Organització Mundial de la Salut i institucions de 
caràcter internacional. 

c) Coordinar la implantació i el desenvolupament de la política esportiva en col·laboració 
amb els agents del sector esportiu i de l’activitat física tant públics com privats, especialment 
amb la Unió d’esports de Catalunya. 

d) Coordinar la gestió esportiva amb les funcions pròpies de les entitats locals en el camp 
de l’esport i l’activitat física i donar suport a l’actuació d’aquestes entitats. 

e) Fomentar i protegir l’associacionisme esportiu en totes les seves manifestacions com a 
marc idoni per al desenvolupament i pràctica de l’esport i l’activitat física. 

f) Fomentar la transparència i el bon govern de totes les entitats esportives. 
g) Promoure i executar programes especials d’esport i activitat física per les persones amb 

diversitat funcional i pels sectors socials amb risc d’exclusió, per tal de garantir la igualtat 
d’oportunitats. 

h) Promoure les condicions que afavoreixin la igualtat efectiva de la dona en l’esport i la 
seva incorporació a la pràctica i direcció esportiva en tots els àmbits. 

i) Promoure l’esport de competició, d’alt nivell i tecnificació en col·laboració amb la Unió 
d’esports de Catalunya, les federacions i les altres entitats esportives així com empreses de la 
indústria esportiva. 

j) Recolzar i impulsar les noves manifestacions esportives que aposten per la modernització 
i innovació tecnològica vinculada amb la pràctica esportiva i de l’activitat física. 
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k) Ordenar i difondre el coneixement i l’ensenyament de l’esport i l’educació física; i vetllar 
especialment per la pràctica esportiva en edat escolar, tant pel que fa a l’ensenyament públic 
com al privat. 

l) Vetllar per la salut i seguretat dels esportistes, així com també de les infraestructures 
esportives, tant públiques com privades, tot garantint el compliment de la normativa vigent. 

m) Desenvolupar la investigació, la recerca i el desenvolupament científic i tecnològic 
vinculat a les diferents àrees de les ciències aplicades a l’esport i l’activitat física. 

n) Vetllar perquè la pràctica esportiva i l’esport estigui exempt de violència, racisme, 
xenofòbia, intolerància, masclisme i de qualsevol expressió o manifestació d’agressió, 
assetjament o discriminació. 

o) Vetllar perquè la pràctica esportiva i l’esport estigui exempt de tota pràctica que pugui 
alterar per vies extraesportives els resultats de les competicions, tot adoptant mesures per 
eradicar el dopatge i el frau en l’esport amb independència del nivell competitiu. 

p) Programar i planificar, una xarxa equilibrada d’infraestructures esportives amb els 
equipaments necessaris arreu del territori català, que reculli tant com sigui possible tota mena 
d’iniciatives mirant d’aconseguir una utilització òptima de les mateixes destinades a la pràctica 
esportiva. 

q) Vetllar, conjuntament amb les corporacions municipals i els òrgans urbanístics 
competents, perquè els plans i les normes d’ordenació urbanística generals, parcials i especials 
incloguin les reserves de sol i d’espais suficients per cobrir les necessitats socials i col·lectives 
de les infraestructures esportives i de lleure, en coordinació amb els municipis de l’entorn. 

r) Garantir l’adequat aprofitament del medi natural per al desenvolupament d’activitats 
esportives que siguin més idònies sota el principi de sostenibilitat i respecte de l’entorn 
natural. 

s) Afavorir la inserció de l’esport en les manifestacions culturals, folklòriques o tradicionals i 
les festes típiques, arrelades en llocs i comarques de Catalunya, i en tots els actes que ajudin a 
prendre consciència de l’esport tradicional i popular que refermi la personalitat de Catalunya. 

t) Vetllar per la participació de les seleccions esportives catalanes i afavorir, promoure i 
difondre l’esport català en base els principis de l’olimpisme també en aquests àmbits. 

u) Promoure l’organització d’esdeveniments esportius internacionals a Catalunya, així com 
la participació de les entitats esportives en competicions i esdeveniments fora del territori 
català. 

v) Aplegar, ordenar, subministrar i difondre la informació i documentació relatives a 
l’educació física i a l’esport, especialment aquella referent als resultats de les investigacions i 
dels estudis sobre programes, experiències tècniques-científiques i d’altres activitats que 
convingui conèixer o divulgar, amb la col·laboració de l’Observatori Català de l’Esport. 

w) Fomentar que els organismes competents estableixin bonificacions, beneficis i 
exempcions tributàries per afavorir el desenvolupament de l’esport. 

x) Fomentar una protecció adequada dels esportistes mitjançant sistemes de previsió social 
de caràcter mutualista o figures anàlogues. 

y) Garantir l’adequat finançament del sistema esportiu català. 
z) Garantir la coherència de totes les actuacions impulsades i desenvolupades per 

l’Administració pública d’acord amb els objectius que es desprenen d’aquesta llei. 
 
Capítol 2. Administració esportiva de Catalunya 
 
Article 5. L’Administració esportiva de Catalunya 
 
Als efectes d’aquesta llei, té la consideració d’Administració esportiva de Catalunya:  
a) La Generalitat de Catalunya;  
b) Els consells comarcals i els consells de les vegueries;  
c) Els ajuntaments i ens locals;  
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Així mateix es fa exprés reconeixement al règim especial corresponent al territori de l’Aran i 

les competències administratives respecte l’esport i l’activitat física que aquesta llei i la del 
règim especial de l’Aran reconeixen al Consell d’Aran com administració de llur territori. 

 
Article 6. De la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física 
 
Correspon a la Generalitat de Catalunya l’exercici de les competències que en matèria 

d’esport i activitat física té reconegudes per disposició de l’Estatut d’Autonomia i les que 
s’assenyalin expressament en aquesta llei. Així mateix també cor respon a la Generalitat de 
Catalunya assumir la coordinació amb els ajuntaments, consells comarcals i altres ens 
supramunicipals de Catalunya i les administracions esportives més enllà del territori català. 

 
En aquest sentit, la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física, és l’òrgan que 

assumeix la representació, direcció, planificació, execució, anàlisi i avaluació de la política 
esportiva i de l’activitat física de la Generalitat de Catalunya. 

 
També són funcions de la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física impulsar i fer 

el seguiment de projectes i programes interdepartamentals en el territori relacionats amb el 
sector de l’esport i de l’activitat física; fer el seguiment econòmic, financer i pressupostari de 
les entitats adscrites a la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física; coordinar el 
Museu i Centre d’Estudis de l’Esport Doctor Melcior Colet. 

 
Per tal de donar acompliment a les funcions atribuïdes, la Generalitat de Catalunya 

garantirà una atribució econòmica mínima de l’1% a favor de la Secretaria General de l’Esport i 
de l’Activitat Física, corresponent al pressupost general de la Generalitat de Catalunya 
establert anualment. 

 
Article 7. Organismes adscrits a la Secretaria General de l’Esport i l’Activitat física 
 
Es troben adscrits al Departament de la Generalitat de Catalunya corresponent, mitjançant 

la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física, però amb personalitat jurídica 
diferenciada, patrimoni i tresoreria pròpia, així com autonomia de gestió:  

 
a) El Consell Català de l’Esport i de l’Activitat Física, organisme autònom de caràcter 

administratiu que coordina i executa la política esportiva de la Generalitat sota les directrius 
de la Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física, d’acord amb les disposicions i 
competències descrites en aquesta llei així com l’estructura prevista a les disposicions legals, 
en quan als òrgans rectors i el funcionament del mateix Consell. 

b) L’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC), organisme autònom de 
caràcter administratiu, encarregat de gestionar la formació, l’especialització i el 
perfeccionament de graduats, màsters, doctorats i tècnics superiors en educació física i esport, 
així com per a la investigació i divulgació de treballs i/o estudis científics. 

c) El Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat del Vallès (CAR), òrgan de gestió especialitzada, 
encarregat d’acollir, gestionar i desenvolupar la política d’Alt Rendiment Esportiu a Catalunya 
d’acord amb aquesta llei i l’aplicable. 

d) EQUACAT S.A, és una empresa pública que té la funció de gestionar i explotar el Canal 
Olímpic de Catalunya així com les establertes estatutàriament. 

Per altra banda i per disposició expressa d’aquesta llei es crea l’Agència Catalana 
Antidopatge com a òrgan encarregat de desenvolupar i executar les polítiques de prevenció, 
control i sanció en matèria de dopatge a Catalunya, d’acord amb les competències atribuïdes 
en aquesta llei. 
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La Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física, així com els organismes a ella 
adscrits, ha de vetllar pel principi de representació paritària, garantint una presència de dones 
i homes en els càrrecs de lliure designació, segons la qual cap gènere no superi el 60% del 
conjunt de persones ni sigui inferior al 40%. 

 
Article 8. El Consell Català de l’Esport i de l’Activitat física 
 
El Consell Català de l’Esport i de l’Activitat Física, està dotat de personalitat jurídica, 

patrimoni propi, autonomia administrativa i econòmica i plena capacitat d’obrar per al 
compliment de les finalitats i els objectius d’aquesta Llei. 

 
Son funcions del Consell Català de l’Esport i de l’Activitat Física:  
 
a) Executar la planificació i gestió esportiva de la Generalitat sota la direcció de la Secretaria 

General de l’Esport i l’Activitat física en col·laboració amb totes les entitats esportives 
reconegudes en aquesta llei, especialment la Unió d’Esports de Catalunya, així com la resta 
d’entitats o empreses que configuren la indústria esportiva de Catalunya. 

b) Garantir la promoció de la pràctica de l’esport i l’activitat física amb la coordinació dels 
agents actius de l’esport a Catalunya per tal de combatre el sedentarisme. 

c) Vetllar pel compliment dels principis de llibertat, respecte i d’igualtat efectiva, inclusió i 
no discriminació a l’esport i l’activitat física a Catalunya. 

d) Promoure les ciències de l’activitat física i l’esport mitjançant l’impuls i la coordinació de 
la recerca científica entre els organismes administratius, universitats, centres d’investigació 
públics i privats així com altres institucions de recerca, tant nacional com internacional. 

e) Aprovar i concedir subvencions i ajudes econòmiques a les entitats esportives 
reconegudes en aquesta llei, així com esportistes, empreses, fundacions o associacions 
vinculades a la promoció, desenvolupament i recerca de l’esport i l’activitat física. 

f) Coordinar les actuacions necessàries per a millorar el nivell dels i les esportistes catalanes 
i de les seleccions esportives catalanes en qualsevol àmbit d’actuació. 

g) Autoritzar i revocar de forma motivada la inscripció en el Registre d’Entitats Esportives de 
les entitats esportives contemplades en aquesta llei. 

h) Aprovar el reconeixement de modalitats esportives i activitats esportives. 
i) Regular i coordinar, a través de l’Escola Catalana de l’Esport, la formació dels tècnics i 

voluntaris de totes les modalitats i tots els nivells esportius. 
j) Coordinar i supervisar l’elaboració i desplegament dels plans de gestió per a construir i 

condicionar infraestructures esportives, d’acord amb el Pla d’Infraestructures Esportives de 
Catalunya, i actualitzar la normativa tècnica existent per a aquest tipus d’instal·lacions. 

k) Coordinar el cens d’equipaments esportius corresponent a cada municipi de Catalunya. 
l) Promoure l’esport federat de modalitats incloses en programes olímpics o paralímpics, 

així com l’esport federat de modalitats no incloses en programes olímpics o paralímpics, 
l’esport en edat escolar i l’esport universitari, conjuntament amb les entitats corresponents. 

m) Col·laborar amb els organismes competents en matèria de medi ambient i defensa de la 
natura per tal de promoure activitats a la natura de caràcter sostenible i respectuós amb el 
desenvolupament de l’entorn. 

n) Promoure, difondre i col·laborar en totes les activitats i les actuacions de prevenció i 
control de la violència en el món esportiu i de l’ús de substàncies prohibides. 

o) Promoure, difondre i col·laborar en totes les activitats i les actuacions de prevenció i 
control de la salut dels esportistes. 

p) Coordinar i facilitar els mitjans oportuns per a la inscripció de les entitats esportives al 
Registre d’Entitats esportives. 

q) Coordinar la gestió del Registre Oficial de Professions de l’Esport a Catalunya. 
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r) Organitzar i desenvolupar el premi nacional de l’esport, conjuntament amb la Unió 
d’esports de Catalunya, així com aquelles altres mencions i singularitats d’acord amb el que 
s’estableix en aquesta llei. 

s) Vetllar pel reconeixement i la protecció de l’ideari olímpic en el si de la societat catalana. 
t) Exercir les funcions inspectores i sancionadores atribuïdes en aquesta llei, així com 

facultar a tercers per tal que procedeixin a l’efecte. 
u) Incoar i instruir procediment sancionador d’acord amb el que estableix aquesta llei. 
v) Qualsevol altra activitat que legalment li sigui atribuïda, d’acord amb les finalitats 

d’aquesta Llei. 
 

Constitueixen els recursos del Consell Català de l’Esport: 

a) Les quantitats consignades anualment en el pressupost de la Generalitat així com totes 
aquelles que provinguin d’impostos, taxes, loteries i jocs promoguts per la mateixa Generalitat 
de Catalunya. 

b) Els donatius de qualsevol tipus que pugui rebre, i les herències, els llegats i els premis 
que li siguin concedits. 

c) Els fruits, les rendes i els interessos dels seus béns patrimonials. 
d) Els ingressos que produeixen les operacions de crèdit necessàries per al compliment dels 

seus fins. 
e) Qualsevol altre recurs que li pugui ésser atribuït per acomplir les funcions atribuïdes. 
Així mateix, el Consell Català de l’Esport té adscrit com a unitat dependent l’Escola Catalana 

d’Esport, qui assumeix la competència per regular la formació i les titulacions dels tècnics i 
especialistes de les activitats físiques i/o esportives. 

 
Article 9. Els consells comarcals 
 
Correspon als consells comarcals exercir les següents competències en el sí del territori 

subscrit:  
a) Garantir la promoció de la pràctica de l’esport i l’activitat física en les diferents etapes de 

la vida dins el territori respectiu amb la coordinació de les diferents Administracions territorials 
i les entitats esportives. 

b) Definir, planificar i executar, juntament amb la resta d’administracions públiques 
subscrites al territori, el foment i l’execució dels Plans estratègics en matèria esportiva i 
activitat física, que prioritzin la promoció de l’esport i l’activitat física a nivell escolar amb 
col·laboració amb les entitats esportives especialment amb els consells esportius. 

c) Coordinar i supervisar la utilització d’infraestructures esportives públiques d’ús comarcal 
tot vetllant pel seu ús a favor dels diferents col·lectius i sectors socials. 

d) Cooperar amb les administracions locals en la creació, construcció, ampliació i millora de 
les infraestructures esportives d’interès comarcal. 

e) Facilitar els elements necessaris del Pla d’Infraestructures Esportives de Catalunya, en 
quan a l’estimació dels recursos disponibles i a les necessitats i els dèficits de l’àmbit territorial 
corresponent. 

f) Promoure la creació d’entitats i empreses esportives als municipis amb la finalitat de 
prestar serveis i programes comuns per al foment i la potenciació de l’esport i l’activitat física. 

g) Col·laborar amb l’organització de les competicions i activitats esportives en l’àmbit 
comarcal. 

h) Col·laborar amb el Consell Català de l’Esport o amb qui aquest designi respecte a la 
matèria d’inspecció esportiva, pel compliment d’aquesta llei i les disposicions reglamentàries 
vigents. 
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i) Vetllar per l’accés a una pràctica esportiva segura, lliure de violència, intolerància, 
xenofòbia, racisme o qualsevol manifestació d’agressions, assetjaments o discriminació; 
procurant en tot cas el benestar i la salut del o la esportista. 

j) Exercir qualsevol altra competència que els confereixi aquesta llei o la normativa que la 
desenvolupi. 

 
Article 10. Ajuntaments i ens locals 
 
Els municipis tenen una funció bàsica i essencial de promoció, planificació, gestió i execució 

de l’esport i l’activitat física dins del territori municipal, impulsant la participació, la igualtat 
efectiva, la integració i la cohesió social dins del mateix i en base a les competències atribuïdes 
per aquesta llei així com les disposades expressament. 

En aquest sentit, és competència dels municipis:  
a) Fomentar l’activitat física i l’esport en llur àmbit territorial, especialment en l’etapa 

escolar, així com les activitats físiques de caire extraescolar i popular en el marc de les 
directrius de la Generalitat de Catalunya així com dels plans estratègics vigents. 

b) Crear i potenciar espais municipals saludables, lliures de fum, a l’aire lliure i aptes per la 
pràctica de l’activitat física i l’esport. 

c) Construir, ampliar i millorar infraestructures esportives d’acord amb una planificació 
econòmica sostenible i acurada segons les possibilitat municipals. 

d) Vetllar per la plena utilització de les infraestructures i espais esportius existents tot 
procurant pel seu ús a favor dels diferents col·lectius i sectors socials. 

e) Portar un cens de les infraestructures esportives coordinat amb el Consell Català de 
l’Esport. 

f) Elaborar els mapes, plans i programes d’infraestructures esportives. 
g) Vetllar pel compliment de les previsions urbanístiques sobre reserva de sòl per espais i 

qualificacions de zones per a la pràctica de l’esport i l’emplaçament d’equipaments esportius. 
h) Promoure el Cens d’Entitats Esportives, amb domicili social subscrit al territori municipal. 
i) Promoure l’associacionisme esportiu i el desenvolupament d’activitats, esdeveniments i 

competicions esportives en el territori, especialment de caràcter federat, escolar i popular. 
j) Incentivar l’organització de conferències, seminaris, exposicions i actes per a la divulgació 

de l’esport, l’activitat física i la cultura esportiva a nivell municipal. 
k) Cooperar amb altres ens públics i privats per al compliment de les finalitats assenyalades 

per aquesta Llei, especialment els de caràcter supramunicipal. 
l) Participar en la consecució dels objectius dels programes de la Secretaria General de 

l’Esport i de l’Activitat física en matèria d’esport i activitat física, especialment els relacionats 
amb la salut de la població de manera coordinada amb els Centres d’Atenció Primària. 

m) Col·laborar amb el Consell Català de l’Esport i de l’Activitat Física o amb qui aquest 
designi respecte a la matèria d’inspecció esportiva. 

n) Vetllar per l’accés a una pràctica esportiva segura, lliure de violència, intolerància, 
xenofòbia, racisme, masclisme o qualsevol manifestació d’agressions, assetjaments o 
discriminació; procurant en tot cas el benestar i la salut del o la esportista. 

o) Exercir qualsevol altra competència que els confereixi aquesta llei o la normativa que la 
desenvolupi. 

 
Els municipis amb més de 3.000 habitants han de garantir, per si o mancomunadament, la 

prestació del servei públic esportiu municipal, que haurà d’incloure entre les seves prestacions, 
com a mínim, les següents:  

 
a) Organització tècnica dirigida a través de professionals de l’esport d’acord en els termes 

legalment establerts. 
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b) Infraestructures esportives de caràcter bàsic i d’acord amb la demanda social, així com 
adequacions i rutes saludables en el mateix territori. 

c) Programes de promoció esportiva i d’activitat física, principalment dirigits a la població 
en edat escolar així com aquells sectors socials amb més risc d’exclusió o discriminació. 

Cada Ajuntament, amb independència del seu nombre d’habitants, ha de disposar d’una 
carta de serveis esportius municipals, la qual haurà de ser pública i amb el detall actualitzat 
dels preus públics corresponents i els reglaments d’ús de les seves infraestructures. 

 
Article 11. Consells de les Vegueries 

 

Per tal que els municipis puguin desenvolupar les competències atribuïdes a l’article precedent 

poden rebre l’assistència i cooperació jurídica i econòmica dels Consells de les Vegueries 

segons l’adscripció territorial, com a administració territorial supramunicipal. 

Els Consells de les Vegueries desenvoluparan llurs funcions en coordinació amb el Consell 
Català de l’Esport i de l’Activitat Física i amb les altres administracions de llur àmbit territorial. 
En aquest sentit s’establiran les fórmules de participació recíproca que es considerin 
necessàries. 

 
Article 12. Barcelona 
 
Atesa l’especialitat del règim jurídic de la Ciutat de Barcelona atribuïda pel propi Estatut 

d’Autonomia i la legislació dimanant, es fa un reconeixement exprés a les competències 
pròpies de l’Ajuntament de Barcelona respecte la promoció, foment i accés lliure i voluntari de 
l’esport i de l’activitat física, ja sigui individualment com col·lectivament. 

 

Títol II. Les entitats esportives de Catalunya 
 
Capítol 1. Disposicions comunes 
 
Article 13. De les entitats esportives 
 
Tenen la consideració d’entitat esportiva les persones jurídiques de base associativa amb 

domicili social a Catalunya, l’objecte principal de les quals sigui la promoció i/o el foment de 
l’esport i/o de l’activitat física sense afany de lucre. Tenen també la consideració d’entitat 
esportiva als efectes d’aquesta Llei, les seccions esportives d’entitats no esportives en els 
termes previstos en les disposicions següents. 

 
En tot allò no previst en aquesta Llei i els reglaments que la desenvolupin, les entitats 

esportives de Catalunya es regeixen per la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre Tercer del Codi 
Civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques. 

 
També tindran la consideració d’entitat esportiva, encara que no de règim associatiu, les 

societats de capital que tinguin per objecte social la participació en competicions esportives de 
caràcter professional i/o, en el seu cas, la promoció i el desenvolupament d’activitats 
esportives, així com les relacionades o derivades d’aquesta pràctica. Aquestes queden 
subjectes al règim general de la Llei de societats del Capital, amb les singularitats que preveu la 
legislació aplicable. 

 
Article 14. Del foment de la participació paritària  
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Les entitats esportives de Catalunya prenen el ferm compromís en estimular i recolzar la 
promoció de les dones a l’esport, a tots els nivells i en totes les estructures, amb l’objecte de 
desenvolupar els fins socials en base al principi d’igualtat efectiva entre homes i dones. Per 
aquest motiu, totes les entitats esportives de Catalunya reconegudes en aquesta llei, han 
d’atenir-se al principi de representació equilibrada en els òrgans de direcció de les mateixes, 
garantint una presència de dones i homes segons la qual cap sexe no superi el 60% del conjunt 
de persones ni sigui inferior al 40%. 

 
Els òrgans de direcció que estiguin formats per un nombre igual o inferior de 4 membres no 

resten subjectes a la composició paritària determinada en el primer paràgraf. En aquests casos 
es requerirà la participació d’ambdós sexes. 

 
Article 15. De la diversitat funcional i la integració 
 
Les entitats esportives promouran i fomentaran el desenvolupament d’activitats físiques i 

esportives per a persones amb diversitat funcional, així com vetllaran per la seva màxima 
integració en el sí de la pròpia organització. 

 
En aquest sentit rebran, en la mesura pressupostària assignada, suport i/o assistència 

pública pel que fa a la pràctica d’esport i d’activitat física, accés a material esportiu, 
organització de competicions i formació d’educadors esportius. 

 
Article 16. Transparència i bon govern 
 

Les entitats esportives reconegudes en aquesta llei, limitaran la participació de càrrecs públics 

electes als òrgans de direcció o junta directiva per mitjà dels propis estatuts. 

En aquest sentit, la participació de càrrecs públics electes a les juntes directives o de 
direcció en les entitats esportives no podrà superar un 15% de la totalitat dels seus membres. 
Així mateix, la junta directiva que proposi l’entrada d’un càrrec públic electe, haurà d’obtenir 
els vots favorables de 2/3 de l’assemblea general. 

 
Per tal de garantir els principis de transparència i bon govern, les entitats han d’elaborar i 

fer públic un codi de bon govern, en el qual es recullin les pràctiques bàsiques de bon govern 
inspirades en els principis de democràcia i participació, igualtat efectiva i coresponsabilitat, així 
com aquelles que afecten a la gestió i control de totes les transaccions econòmiques, tot 
vetllant per evitar possibles conflictes d’interès. El mateix codi haurà d’incloure el protocol de 
prevenció i actuació davant situacions de discriminació, abús i assetjament per raó de sexe. 

 
Article 17. El Registre d’Entitats Esportives de Catalunya 
 
El Registre d’Entitats Esportives de Catalunya és una oficina pública adscrita al Consell 

Català de l’Esport de caràcter declaratiu, que té per objecte la inscripció de les entitats 
esportives reconegudes en aquesta llei que tinguin domicili social a Catalunya i l’adscripció de 
seccions esportives d’entitats no esportives amb el domicili social a Catalunya. Així mateix el 
Registre d’Entitats Esportives també assumeix les tasques de certificació i dipòsit dels 
documents oficials i comptables de les entitats esportives de Catalunya. 

 
La inscripció al Registre d’Entitats Esportives esdevé obligatòria als efectes d’acollir-se als 

programes impulsats per l’administració esportiva. 
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La relació de les entitats i els ciutadans amb el Registre d’Entitats Esportives serà de 
caràcter públic i telemàtic. En aquest sentit, tant els documents inscriptibles com les 
resolucions del mateix Registre hauran de remetre’s per via telemàtica, mitjançant la signatura 
electrònica reconeguda i autoritzada. 

 
Reglamentàriament, s’establirà l’estructura i el règim de funcionament del Registre 

d’Entitats Esportives de Catalunya. En tot allò no previst en la present llei o en el reglament de 
desenvolupament, serà d’aplicació el previst per al registre d’entitats jurídiques del Llibre 
tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. 

 
Article 18. Resolució de conflictes i disciplina esportiva  
 
En els àmbits expressament habilitats per aquesta llei, i sempre que es tractin matèries de 

lliure disposició en dret, les entitats esportives reconegudes en aquesta llei han de prioritzar, 
fomentar i promocionar els mecanismes de mediació, arbitratge i conciliació expressament 
habilitats pel sector esportiu destinats a la resolució de conflictes. 

 
Capítol 2. Clubs, associacions esportives escolars, agrupacions esportives i seccions 
esportives 
 
Article 19. Dels clubs esportius 
 
Té la consideració de club esportiu, l’associació privada amb personalitat jurídica i capacitat 

d’actuar sense cap afany de lucre, els objectius bàsics de la qual són el foment, el 
desenvolupament i/o la pràctica de l’activitat física i/o esportiva en un pla d’igualtat, integració 
i respecte. 

 
Els clubs esportius amb un nombre igual o inferior a 100 socis es poden organitzar 

mitjançant una estructura interna simplificada. A aquest efecte, només és exigible que en la 
constitució s’identifiquin els fundadors i la finalitat del club, i també, la submissió a la 
normativa esportiva que hi sigui aplicable. 

 
Article 20. Les seccions esportives 
 
Les seccions esportives són parts integrals d’una entitat pública o privada, degudament 

constituïdes segons la legislació vigent i que no tenen per objecte social principal cap finalitat 
esportiva, però són creades pel foment i/o pràctica d’activitats esportives i/o físiques sense 
afany de lucre en el sí de l’entitat. Les seccions esportives han de constar degudament inscrites 
al Registre d’Entitats Esportives i podran integrar-se a la federació corresponent, segons la 
modalitat esportiva reconeguda, quan així es requereixi. 

 
Article 21. De les seccions esportives escolar 
 
Pel desenvolupament de l’activitat física i esportiva en edat escolar, els centres educatius 

de Catalunya, tant públics com privats, podran constituir la secció esportiva del centre 
corresponent. Només es pot reconèixer una secció esportiva escolar per cada centre educatiu. 

 
La secció esportiva escolar del centre educatiu desenvoluparà la seva activitat d’acord amb 

el projecte educatiu del mateix i aquesta tindrà per objecte el foment, l’organització, la 
coordinació i la pràctica de l’activitat física i esportiva, tot potenciant la dimensió educativa de 
l’esport i l’activitat física en igualtat i de caràcter inclusiu, fora de l’horari lectiu. 
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Les seccions esportives escolars tindran participació en la proposta d’activitats i 
competicions esportives en el sí del centre educatiu, integrant-se així en el Projecte Educatiu 
del Centre, per tant tindran cabuda i reconeixement com a part de la comunitat educativa i 
hauran de constar inscrites al Registre d’Entitats Esportives. 

 
Les seccions esportives escolars hauran d’estar integrades per representants de la 

comunitat educativa del centre, és a dir alumnes, docents, exalumnes i famílies entre altres. 
 
Article 22. De les seccions esportives universitàries  
 
Les universitats de Catalunya, tant públiques com privades, podran constituir la pròpia 

secció esportiva per tal de fomentar, promoure i organitzar l’activitat esportiva universitària. 
 
Només es pot reconèixer una secció esportiva universitària per cada Universitat. 
 
En qualsevol dels casos, les seccions esportives universitàries hauran de preveure una 

estructura interna que garanteixi la integració i participació d’esportistes amb diversitat 
funcional. 

 
Article 23. Les agrupacions esportives 
 
Són agrupacions esportives les associacions amb personalitat jurídica, capacitat d’actuar, 

sense cap afany de lucre i amb domicili a Catalunya, integrades per persones tant físiques com 
jurídiques, amb la finalitat de fomentar i/o practicar activitat física, esport i/o activitat 
poliesportiva. 

 
Capítol 3. Consells esportius  
 
Article 24. Dels consells esportius  
 
Els consells esportius són agrupacions esportives privades, d’interès públic i social, sense 

afany de lucre, formades per persones físiques o jurídiques, tant públiques com privades, 
seccions esportives escolars, clubs, agrupacions esportives o federacions esportives que es 
dediquen al foment, la promoció i l’organització de l’activitat esportiva en edat escolar, 
integradora i de cohesió social dins el territori comarcal adscrit així com l’expedició 
centralitzada del títol habilitant per a l’activitat esportiva escolar, en els termes establerts en 
aquesta llei. 

 
Els consells esportius tenen personalitat jurídica pròpia i capacitat d’obrar per al 

compliment de llurs funcions, han de ser constituïts com a tals seguint els requisits fixats per la 
legislació vigent, d’acord amb els principis de representació democràtica i igualtat efectiva 
entre dones i homes, respectant així el principi de paritat. Els consells esportius han de ser 
degudament inscrits al Registre d’Entitats Esportives de Catalunya. 

 
Els consells esportius podran integrar-se a la Unió de Consells Esportius de Catalunya qui 

n’exercirà les funcions de representació davant la Secretaria General de l’Esport i l’Activitat 
Física com aglutinador i coordinador del moviment esportiu supramunicipal. 

 
Article 25. La Unió de Consells Esportius de Catalunya 
 
Es reconeix a la Unió de Consells Esportius de Catalunya com una entitat privada sense 

afany de lucre, d’interès públic i social, que gaudeix de plena capacitat jurídica per al 
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desenvolupament dels seus objectius de representació i coordinació dels diferents consells 
esportius. La seva organització i funcionament ha de ser d’acord amb els principis de 
representació democràtica i igualtat efectiva entre dones i homes, respectant així el principi de 
paritat. La Unió de Consells Esportius de Catalunya ha de ser degudament inscrita al Registre 
d’Entitats Esportives de Catalunya. 

 
Així mateix, la Unió de Consells Esportius acordarà amb el Consell Català de l’Esport i 

l’Activitat Física el desenvolupament de programes i accions per a la millora i el 
desenvolupament de l’esport català en l’àmbit escolar, formatiu, integrador i social. 

 
Capítol 4. Del Consell de l’Esport Universitari  
 
Article 26. Del Consell de l’Esport Universitari  
 
Es reconeix el Consell de l’Esport Universitari com una entitat privada sense afany de lucre, 

d’interès públic i social, que gaudeix de plena capacitat jurídica per al desenvolupament dels 
seus objectius de representació i coordinació de les diferents seccions esportives universitàries 
en els termes establerts en aquesta llei. 

 
El Consell de l’Esport Universitari ha de ser constituït d’acord amb els principis de 

representació democràtica i igualtat efectiva entre dones i homes, respectant així el principi de 
paritat. 

 
El Consell de l’Esport Universitari acordarà amb el Consell Català de l’Esport i l’Activitat 

Física el desenvolupament de programes i accions per a la millora, el desenvolupament i la 
internacionalització de l’esport universitari català. 

 
Capítol 5. De les Federacions  
 
Article 27. De les Federacions esportives catalanes  
 
Les federacions esportives catalanes són entitats associatives privades, d’interès públic i 

social, dedicades a la promoció, la gestió i la coordinació de la pràctica dels esports federats 
reconeguts dins l’àmbit de Catalunya. 

 
Les federacions estan constituïdes bàsicament per clubs esportius, agrupacions esportives i 

altres entitats privades sense afany de lucre que entre llurs finalitats socials inclouen el foment 
i la pràctica de l’activitat física i esportiva de caràcter federatiu, i constituïdes també, si escau, 
per esportistes, tècnics, jutges o àrbitres o altres representants de persones físiques. 

 
Les federacions esportives catalanes gaudeixen de personalitat jurídica pròpia i capacitat 

plena per al compliment de les seves funcions. La seva organització i funcionament ha de ser 
d’acord amb els principis de representació democràtica i igualtat efectiva entre dones i homes, 
respectant així el principi de paritat. Les Federacions esportives han de constar inscrites en el 
Registre d’Entitats esportives de Catalunya. 

 
Article 28. Unicitat i monopoli  
 
Amb l’única excepció que preveu el següent paràgraf, en l’àmbit territorial de Catalunya 

només es pot reconèixer una federació esportiva catalana per cada modalitat esportiva o 
conjunt de modalitats esportives, disciplines o especialitats que es deriven d’un concepte o 
d’un objecte principal, o bé hi estan connectades. 
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S’exceptuen d’aquest principi d’unicitat, les federacions poliesportives dedicades al foment, 

organització i pràctica de diferents modalitats on s’integren únicament esportistes amb 
diversitat funcional que presentin discapacitats físiques, psíquiques, sensorials o de qualsevol 
altra naturalesa. 

 
Malgrat el que disposa l’apartat anterior les federacions uniesportives, mitjançant acords 

de col·laboració, oferiran, en el marc dels propis recursos humans i materials, suport i 
assistència tècnica a les federacions poliesportives a què es refereix l’apartat anterior. 

 
Si en l’àmbit internacional, una modalitat d’esport adaptat s’integra en una federació 

uniesportiva, la federació catalana per a discapacitats i la federació catalana uniesportiva 
corresponents podran dur a terme la integració d’aquella modalitat en la darrera federació 
esmentada. 

 
Aquest procés d’integració no pot comportar en cap cas que una modalitat esportiva per a 

un determinat tipus de discapacitats estigui governada simultàniament per dues federacions 
esportives catalanes. 

 
Les Federacions Esportives de Catalunya podran organitzar-se col·lectivament a través de la 

Unió de Federacions Esportives de Catalunya, qui assumirà la representació i defensa dels 
interessos comuns de les mateixes que així ho desitgin, d’acord amb les normes estatutàries 
que s’estableixin. 

 
Article 29. Seleccions catalanes  
 
És competència pròpia de les federacions esportives de Catalunya, degudament inscrites al 

Registre d’Entitats Esportives de Catalunya, l’elecció d’esportistes catalans federats que han 
d’integrar les seleccions esportives federades catalanes, els quals han d’estar proveïts de la 
llicència federativa emesa per la federació catalana corresponent, als efectes de participar en 
esdeveniments de caràcter internacional. 

 
Les seleccions esportives federades catalanes poden utilitzar l’himne i la bandera de 

Catalunya com a elements de representació territorial en les competicions en què participin. 
 
Article 30. Unió de Federacions Esportives de Catalunya 
 
La Unió de Federacions Esportives de Catalunya és una entitat privada, amb personalitat 

jurídica pròpia, d’interès públic i social, sense afany de lucre i amb plena capacitat d’obrar pels 
seus objectius constitutius, desplega les seves funcions d’acord amb les previsions descrites i 
prèvia oportuna inscripció al Registre d’Entitats esportives de Catalunya. 

 
La Unió de Federacions esportives de Catalunya és una entitat representativa de les 

Federacions esportives membre, que coordina la seva actuació per la defensa dels interessos 
de l’esport federat a Catalunya i actua com a òrgan de solidaritat interfederativa. Així mateix 
pren el ferm compromís en estimular i recolzar la promoció de les dones a l’esport federat, a 
tots els nivells i en totes les estructures, amb l’objecte de desenvolupar els fins socials en base 
al principi d’igualtat efectiva entre homes i dones, de representació, democràcia i no 
discriminació. 
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La Unió de Federacions Esportives de Catalunya acordarà amb les Federacions esportives 
membre el desenvolupament de programes i accions per a la millora, el desenvolupament i la 
internacionalització de l’esport federat català. 

Capítol 6. De la Unió d’Esports de Catalunya 
 
Article 31. La Unió d’Esports de Catalunya 
 
La Unió d’Esports de Catalunya és una entitat privada, d’utilitat pública i d’interès públic i 

social, sense afany de lucre, que té per objecte l’assistència i assessorament de la política 
esportiva de la Generalitat Catalunya, solidaritat així com també la coordinació, la 
representació i defensa dels interessos col·lectius de totes les entitats esportives descrites en 
aquest capítol. 
 

La Unió d’Esports de Catalunya, gaudeix de personalitat jurídica pròpia i capacitat d’actuar 

plena per al compliment de les seves funcions. 

En tot allò no previst en aquesta llei, reglamentàriament es desenvoluparà regla-
mentàriament, especialment el seu règim de funcionament. 

 
Article 32. Constitució i representació sectorial 
 
L’assemblea general de la Unió d’Esports de Catalunya serà l’òrgan superior de govern de 

l’entitat. Estatutàriament s’establiran els mecanismes suficients per tal d’assolir la màxima 
representativitat sectorial tot facilitant la participació dels diferents col·lectius organitzats i 
que estan directament vinculats a l’àmbit de l’esport, l’activitat física i l’educació física. 

 
No obstant això, i sens perjudici de l’indicat anteriorment, formaran part de l’assemblea 

general de la Unió d’Esports de Catalunya les federacions esportives de Catalunya legalment 
constituïdes amb modalitats incloses en programes olímpics o paralímpics, les federacions 
esportives de Catalunya legalment constituïdes sense modalitats incloses en programes 
olímpics o paralímpics, la Unió de Federacions esportives de Catalunya, la Unió de Consells 
Esportius de Catalunya i la Consell de l’Esport Universitari de Catalunya. 

 
Així mateix també en formaran part un estament de clubs esportius, conformat per 

representants dels clubs esportius legalment constituïts i inscrits a Catalunya, elegits entre i 
pels clubs esportius catalans membres d’acord als criteris de representació territorial. 

 
Els estatuts de la Unió d’Esports de Catalunya garantiran també l’existència d’una 

representació estamental a l’assemblea general de les institucions dedicades a la recerca, 
l’estudi i la investigació en matèria esportiva o amb relació indirecta com a agents científics del 
sector, representats pel seu representant legal o la persona expressament designada per 
l’òrgan de govern corresponent, així com les institucions dedicades a la promoció econòmica 
de l’esport. 

 
El nombre total de membres estamentals establerts en els dos paràgrafs anteriors ha de ser 

inferior al 50% dels membres de l’assemblea general de la Unió d’Esports de Catalunya. 
 
Article 33. Àmbit consultiu 
 
D’acord amb les funcions atribuïdes per l’article anterior, la Secretaria General de l’Esport i 

l’Activitat Física ha de consultar a la Unió d’Esports de Catalunya:  
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a) Els procediments de desenvolupament reglamentari d’aquesta llei;  
b) Les actuacions generals dirigides a millorar l’esport i l’activitat física i a millorar-ne 

l’adequació a la realitat social de Catalunya, així com les dirigides a compensar les desigualtats 
i les deficiències socials i individuals;  

 
La Secretaria General de l’Esport i l’Activitat física, podrà sotmetre a consulta de la Unió 

d’Esports de Catalunya altres aspectes de la regulació i planificació del sistema esportiu de 
Catalunya. 

 
Per altra banda, la Unió d’Esports de Catalunya, per acord majoritari dels seus membres pot 

formular propostes consensuades a la Secretaria General de l’Esport i l’Activitat física 
relacionades amb la millora i qualitat del sistema esportiu de Catalunya. 

 
Article 34. Funcions executives 
 
La Unió d’Esports de Catalunya, a més de les funcions atribuïdes a l’article anterior, exerceix 

sota la tutela i coordinació de l’Administració pública esportiva de la Generalitat de Catalunya 
les següents funcions públiques delegades:  

 
a) Emetre les llicències esportives generals per a la pràctica d’activitat física i esportiva 

organitzada d’acord als termes d’aquesta Llei. 
b) Gestionar i distribuir el Fons per al foment de l’esport català, d’acord als criteris i 

programes del Consell Català de l’Esport i de l’Activitat Física. 

Així mateix, el Consell Català de l’Esport i l’Activitat Física ha d’impulsar programes i 
mecanismes de col·laboració amb la Unió d’Esports de Catalunya d’interès pel sistema esportiu 
català. 

 
Així mateix, la Unió d’Esports de Catalunya podrà exercir les funcions que expressament li 

siguin encomanades per la mateixa administració pública i d’acord amb les competències que 
li siguin pròpies. 

 
Article 35. Promoció internacional 
 
Sens perjudici de les funcions prèviament atribuïdes, la Unió d’Esports de Catalunya en 

coordinació amb les Federacions esportives de Catalunya, el Consell Català de l’Esport i de 
l’Activitat Física i junt amb la col·laboració de la Plataforma impulsora de les Seleccions 
esportives Catalanes, treballarà per promocionar la participació dels i les esportistes catalanes 
a les competicions i esdeveniments esportius de caràcter internacional. de la i persones 
rellevants vinculades al sector de l’esport a Catalunya.  

 

Títol III. De la pràctica esportiva i l’activitat física en igualtat 
 
Capítol preliminar. Principis generals de la pràctica esportiva i de l’activitat física en 
igualtat 
 
Article 36. Esport i activitat física en Igualtat 
 
La pràctica de l’esport i l’activitat física de forma lliure i voluntària es reconeix com un dret 

inherent a tota persona, sense distinció. 
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És responsabilitat de totes les entitats esportives així com les administracions públiques, 

estimular i recolzar les dones a l’esport i en el desenvolupament de l’activitat física, a tots els 
nivells i en totes les estructures, amb la finalitat de portar a la pràctica el principi d’igualtat 
efectiva entre homes i dones. 

 
Així mateix esdevé bàsic el principi de reconeixement i lliure participació en condicions 

d’igualtat a totes les persones, sense distinció per raó d’orientació sexual, identitat de gènere 
o d’expressió de gènere. En aquest sentit, l’Administració pública, junt amb les entitats 
esportives de Catalunya han de garantir la participació de les persones LGBTI a les 
competicions i el tracte correcte d’aquestes persones a les instal·lacions esportives. 

 
Article 37. Esport i activitat física per a les persones amb diversitat funcional  
 
S’entén per persones amb diversitat funcional aquelles que presenten diferents capacitats a 

nivell físic, intel·lectual, sensorial i/o de salut mental. En aquest sentit l’esport i l’activitat física 
es reconeix com a vehicle indispensable per a la inclusió i socialització, així com per a la millora 
de la qualitat de vida i salut de les persones amb diversitat funcional. 

 
Es reconeix la necessària promoció i foment de la pràctica esportiva i l’activitat física de les 

persones amb diversitat funcional i que presenten alguna discapacitat física, psíquica o 
sensorial, procurant suprimir tots els obstacles que suposin un impediment per a la seva plena 
inclusió i desenvolupament. 

 
L’administració pública i les entitats esportives de Catalunya afavoriran la inclusió de les 

persones esportistes amb diversitat funcional en les competicions, esdeveniments esportius i 
en la pràctica de l’activitat física. 

 
Article 38. Esport i activitat física i la Protecció de la persona menor  
 
S’entén per menor tota persona que encara no hagi complert els 18 anys d’edat, tret que 

en virtut de la llei que li sigui aplicable, hagi assolit la majoria d’edat abans. 
Es reconeix el dret inalienable i incondicional de la persona menor, sense distinció, a participar 

i practicar esport i activitat física com a base del seu desenvolupament físic, mental, emocional 

i social. 

En aquest sentit, els drets de la persona menor i la seva autonomia personal han de quedar 
garantits i preservats en el sí de la pràctica esportiva i l’activitat física, essent responsabilitat 
directa de totes les entitats esportives així com administracions públiques vetllar en tot 
moment pel seu interès superior com a principi essencial. 

 
Article 39. Esport contra la violència, el racisme, la xenofòbia, homofòbia i masclisme  
 
Tota persona ha de poder practica activitat física i esportiva sense discriminació de cap 

tipus i en igualtat de condicions. En aquest sentit, l’Administració pública i les entitats 
esportives de Catalunya assumeixen el compromís d’eradicar la violència i la discriminació en 
la pràctica esportiva i de l’activitat física a més de prevenir, controlar i sancionar amb rigor 
qualsevol manifestació violenta en l’àmbit de l’activitat física i esportiva, molt especialment 
quan adquireix connotacions de signe masclista, racista, xenòfob, homòfob o intolerant. 
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Als efectes prèviament establerts, les entitats esportives establiran els mecanismes interns 
per a la prevenció de situacions de discriminació o violència de qualsevol classe. 

 
Article 40. Protecció del medi ambient i sostenibilitat  
 
Es reconeix el foment de la pràctica esportiva i l’activitat física en entorns naturals 

practicables i a l’aire lliure, garantint en tot cas que aquesta pràctica es realitzi d’una manera 
sostenible i compatible amb el medi ambient, mitjançant una utilització racional dels recursos 
naturals i amb respecte a la legislació aplicable. 

 
El medi natural tindrà la consideració d’infraestructura esportiva no convencional quan 

s’utilitzi com a mitjà per a la pràctica esportiva. En aquest sentit, l’administració responsable 
ha de promoure la senyalització, les condicions i usos d’aquests entorns d’acord amb el 
respecte previst en el punt precedent, vetllant en tot cas pel seu compliment. 

 
Les administracions públiques han de facilitar l’accés a les infraestructures esportives a tota 

la ciutadania, tant als espais al medi natural i urbà com a la resta de manera segura, saludable i 
sostenible. 

 
Capítol 1. De l’activitat esportiva  
 
Article 41. Esport federat  
 
Es considera esport federat, la pràctica esportiva promoguda, organitzada o tutelada per les 

federacions esportives catalanes, per mitjà dels propis reglaments i els propis sistemes de 
resolució de conflictes. L’esport federat pot ser de caràcter escolar, universitari o de lleure i 
oficial, no oficial o mixt. 

 
Per participar en competicions esportives de les federacions, el participant haurà d’estar en 

possessió d’una llicència esportiva federativa, expedida per les federacions esportives 
catalanes segons modalitat. 

 
Article 42. Esport escolar  
 
Es considera esport escolar, l’activitat esportiva organitzada que es practica durant l’horari 

no lectiu per a menors d’edat, infants i adolescents, en el període d’escolarització obligatòria i 
post obligatòria, que es desenvolupa i s’organitza principalment en centres educatius, per 
mitjà de les seccions esportives escolars, i els consells esportius. 

 
La pràctica de l’esport escolar és preferentment poliesportiva, de caràcter mixt i no 

orientada al sistema de competició tradicional, que té per objectiu la iniciació esportiva i la 
formació integral dels infants i adolescents, per tal de garantir que tota la població escolar 
conegui i desenvolupi diverses modalitats esportives d’acord amb la seva voluntat, aptitud 
física i edat. 

 
Per tal d’aconseguir una extensa i efectiva pràctica de l’esport escolar els ajuntaments i els 

consells comarcals, donaran cobertura i suport a la promoció dels pro grames esportius de 
l’esport escolar i facilitaran l’ús de les instal·lacions, espais i equipaments esportius. 

 
Per tal de participar en activitats esportives de caràcter escolar, serà necessari acreditar la 

possessió de la llicència federativa corresponent, o en el seu defecte, el respectiu títol 
habilitant expedit pels consells esportius segons l’àmbit territorial corresponent. Els centres 
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educatius han de promoure i potenciar la pràctica esportiva escolar en condicions d’igualtat, 
inclusió i integració. Així mateix, les entitats esportives reconegudes en aquesta llei, 
especialment les federacions esportives de Catalunya, oferiran l’assistència tècnica i 
col·laboració en l’organització i execució dels programes esportius escolars. 

 
Article 43. Esport universitari 
 
Es considera esport universitari, l’activitat esportiva practicada pel col·lectiu universitari en 

el sí dels programes esportius impulsats i executats per les seccions esportives universitàries i 
els serveis d’esport de les mateixes universitats. 

 
El Consell Català de l’Esport i l’Activitat Física i el Consell de l’Esport Universitari 

col·laboraran conjuntament per definir el model esportiu universitari a Catalunya així com el 
sistema de competicions i activitats esportives. 

 
Per a participar en competicions i activitats esportives universitàries, serà necessari 

acreditar la possessió de la llicència federativa corresponent. 
 
Article 44. Activitat esportiva organitzada 
 
L’activitat esportiva organitzada de caràcter competitiu, fora dels àmbits previstos 

anteriorment ha d’estar igualment protegida i el promotor haurà de garantir les prestacions 
mínimes equivalents a la pòlissa d’assegurança obligatòria a favor dels participants i assistents. 

 
A l’efecte, per tal de participar en activitat esportiva organitzada serà necessari acreditar la 

possessió de la llicència esportiva general en els termes previstos en aquesta llei. En qualsevol 
dels casos quedaran exempts d’acreditar-la els i les esportistes que estiguin en possessió de la 
llicència esportiva federativa catalana. 

 
Capítol 2. La competició esportiva 
 
Secció primera. De la competició esportiva oficial 
 
Article 45. Competició esportiva oficial  
 
Són competicions esportives oficials les que, realitzant-se en l’àmbit territorial de 

Catalunya, es qualifiquen com a tals per les federacions esportives catalanes mitjançant la 
incorporació al calendari oficial federatiu degudament aprovat per assemblea general. 

 
Sens perjudici de l’establert anteriorment, les competicions oficials en l’àmbit escolar i 

universitària seran promogudes pels consells esportius o la Unió de Consells Esportius, i les 
seccions esportives universitàries o el Consell de l’Esport Universitari respectivament, amb la 
coordinació de les federacions esportives catalanes segons la modalitat. A l’efecte, les 
federacions esportives de Catalunya incorporaran les competicions proposades en el seu 
calendari oficial. 

 
Anualment i abans d’iniciar-se la temporada, les Federacions Esportives de Catalunya 

hauran de comunicar al Consell Català de l’Esport i de l’Activitat Física el respectiu calendari de 
competicions oficials. 

 
La oficialitat de la competició permet al seu promotor utilitzar el nom de Campionat de 

Catalunya o de qualsevol altre àmbit territorial en el context de Catalunya i es podran emprar 
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els adjectius oficial, català, nacional, autonòmic, municipal i anàlegs si provoquen confusió 
respecte de la seva oficialitat. 

 
Així mateix, i d’acord amb els criteris reglamentàriament establerts pels propis promotors, 

la participació en competició oficial dona dret a la representació de Cata lunya en 
competicions fora del territori català tot utilitzant la bandera de Catalunya i el seu himne 
oficial. 

 
Article 46. Garanties de la competició oficial  
 
Les entitats esportives titulars de la competició oficial, assumeixen la condició de 

promotores de la mateixa competició, llevat dels casos que les mateixes ho deleguin 
puntualment a favor de terceres persones, tant físiques com jurídiques, així com a les 
respectives administracions públiques. 

 
En qualsevol dels casos expressats, i sens perjudici d’acreditar-se davant les autoritats 

competents, qui assumeixi la promoció d’una competició oficial haurà de garantir la seguretat 
de la mateixa:  

 
a) Adoptant les mesures de seguretat oportunes per prevenir qualsevol tipus d’incidència, 

risc o manifestació violenta per part dels participants així com espectadors en aquesta. 
b) Respectant les observacions, disposicions i ordres que els Mossos d’Esquadra, Bombers 

de la Generalitat i altres cossos de seguretat competents dins el territori català ofereixin amb 
caràcter previ i/o durant la celebració de la competició. 

c) Disposant de la cobertura sanitària i la pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil 
davant qualsevol incident que es produeixi en motiu de la competició esportiva. 

d) Desenvolupant mesures de control i repressió de les pràctiques que perjudiquin la 
integritat física i moral del participants així com alterin el resultat de la competició, 
especialment relacionades amb el dopatge i fixació de resultats. 

e) Complint amb els requisits legalment establerts per a l’obertura i funcionament de les 
instal·lacions esportives. 

Sense perjudici de l’anterior, en qualsevol cas els promotors de la competició esportiva 
oficial donaran compliment als requisits que s’estableixin per la normativa d’activitats i 
espectacles esportius així com la normativa aplicable. 

 
Secció segona. De l’activitat esportiva organitzada 
 
Article 47. Activitat esportiva organitzada  
 
S’entendrà per activitat esportiva organitzada aquella que, amb caràcter competitiu, es 

desenvolupi en el si d’un esdeveniment popular i social sense disposar de la condició de 
competició oficial. 

 
Cada persona, tant física com jurídica, en tant que promotora de l’esdeveniment 

determinarà les condicions de participació, el reglament i les mesures de seguretat del mateix 
esdeveniment. 

 
Les entitats i persones, tant físiques com jurídiques, promotores d’activitats esportives 

organitzades hauran de requerir la llicència esportiva federativa o en el seu defecte la llicència 
esportiva general pels seus participants i establir la cobertura de riscos per responsabilitat civil 
dels practicants, assistents i espectadors de conformitat amb el que estableix aquesta llei, així 
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com la normativa d’activitats i espectacles esportius i la regulació administrativa dels 
espectacles públics i les activitats recreatives. 

 
L’Administració esportiva podrà requerir als organitzadors que acreditin el compliment dels 

requisits legalment establerts i prendre les mesures oportunes d’acord amb aquesta llei i les 
disposicions que li siguin d’aplicació als efectes de garantir la màxima seguretat. 

 
Secció tercera. De la competició digital 
 
Article 48. La competició digital 

 

Es fa un reconeixement als E-Sports com a activitat esportiva sempre que per la seva pràctica 

concorri, una preparació corporal i mental, un previ entrenament i una estratègia en l’execució 

de la mateixa. 

 
Podran ser reconeguts com a activitat esportiva, els E-Sports enfocats a la competició, que 

es desenvolupin en el sí d’una organització reglada, prèviament inscrita al registre d’entitats 
esportives, i garanteixin el compliment de les normes i reglaments que integren el Moviment 
Olímpic. 

 
Sens perjudici de l’establert en aquest article, reglamentàriament es desenvoluparà 

l’ordenació, organització, planificació i participació a la competició digital de Catalunya, a fi i 
efectes de gaudir i garantir la major seguretat jurídica a tots els sectors i persones implicades, 
especialment per les persones menors d’edat. 

 
Secció quarta. De les lligues professionals 
 
Article 49. Lligues esportives professionals  
 
Les federacions esportives de Catalunya podran crear lligues esportives professionals que 

tinguin per objecte l’organització, promoció, representació, gestió i coordinació de 
competicions esportives amb la participació d’esportistes professionals a Catalunya o amb 
caràcter transfronterer, sempre que així es determini per acord de les associacions afiliades i 
les empreses esportives vinculades. 

 
Tindrà la consideració de lliga professional l’organització privada creada per la Federació 

Esportiva Catalana oportuna d’acord amb les disposicions del Llibre tercer del Codi Civil de 
Catalunya. En aquest sentit, tota lliga professional degudament constituïda haurà d’inscriure’s 
al Registre d’Entitats Esportives, tindrà una personalitat jurídica pròpia, plena capacitat d’obrar 
per al compliment de les seves funcions i no tindrà finalitat lucrativa. 

 
Capítol 3. Llicència esportiva 
 
Secció 1. Llicència esportiva per a competició oficial 
 
Article 50. De la llicència esportiva  
 
La llicència esportiva és el títol que habilita en el seu cas per a la participació de l’esport de 

competició oficial. Per participar en competicions esportives oficials a Catalunya regulades en 
aquesta llei, es precisarà estar en possessió de la corresponent llicència. 
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La llicència esportiva tindrà la duració màxima d’una temporada esportiva. 
 
L’expedició de la llicència té caràcter reglat i per tant no pot denegar-se la seva expedició 

quan el sol·licitant reuneix les condicions necessàries per a la seva obtenció. Així mateix, 
tampoc podrà negar-se l’expedició de llicències en el cas de persones menors d’edat per raons 
econòmiques o drets titularitat de tercers. En el cas que transcorri el període 
reglamentàriament establert per a la seva expedició, prèvia sol·licitud, i aquesta no hagi estat 
emesa, s’entendrà com a llicència esportiva obtinguda. 

 
Article 51. Cobertura de les llicències 
 
Cada llicència esportiva ha de comportar una assegurança que garanteixi, com a mínim, la 

cobertura dels riscos següents:  
 
a) Responsabilitat civil. 
b) Indemnització per supòsits de pèrdues anatòmiques, funcionals o de defunció. 
c) Assistència sanitària per a aquells supòsits derivats de la pràctica esportiva i amb una 

quantitat suficient per cobrir les possibles contingències. 
d) Les prestacions mínimes a cobrir, seran les que determini la normativa reguladora de 

l’assegurança esportiva obligatòria. 
 
En el cas que les prestacions contractades en l’assegurança obligatòria no siguin suficients 

per fer front a les cobertures necessàries, l’entitat expedidora en serà la responsable 
subsidiària. 

 
En el cas que una entitat promotora no hagi complert l’obligació que téd’exigir a totes les 

persones que hi participin, que siguin titulars de la llicència esportiva corresponent a l’activitat, 
serà la responsable subsidiària de les cobertures que hagi estat necessari utilitzar per causa 
dels participants no coberts per la llicència esportiva, sens perjudici d’incórrer en les altres 
responsabilitats previstes legalment. 

 
Article 52. Contingut de la llicència  
 
En qualsevol llicència esportiva, com a mínim s’ha d’expressar:  
 
a) Les dades de la persones física;  
b) L’import dels drets de llicència;  
c) L’import de la cobertura corresponent a l’assistència sanitària, d’acord amb el nivell de 

prestacions mínimes que s’establirà reglamentàriament;  
d) L’import de qualsevol altra cobertura de riscs que pugui establir-se;  
e) Les modalitats que empara la llicència;  
f) Categoria de l’esportista;  
Els imports corresponents als apartats b), c) i d) han de consignar-se clarament diferenciats. 
 
Secció 2. Llicència esportiva general 
 
Article 53. La llicència esportiva general 
 
Per participar en esdeveniments de pràctica esportiva organitzada s’ha d’acreditar la 

llicència esportiva general. Aquesta llicència inclourà, com a mínim, una cobertura que 
garanteixi les eventuals indemnitzacions, la responsabilitat civil adequada als riscos que 
comporti l’activitat i l’assistència sanitària. 



 

24 
 

 
Les entitats públiques o privades que organitzin activitats físiques o esportives, amb 

independència de la seva durada i de la tipologia de l’espai en què es realitzin, hauran d’exigir 
la Llicència esportiva general corresponent a totes les persones que hi participin. 

 
Quedaran exemptes d’obtenir la llicència esportiva general, i així acreditar-la, aquelles 

persones que estiguin en possessió d’una llicència federativa. 
 
Article 54. Contingut 
 
La Llicència esportiva general ha de comportar una assegurança que garanteixi, com a 

mínim, la cobertura dels riscos i el contingut previst als articles 51 i 52 respectivament. 
 
La Llicència esportiva general tindrà una vigència d’un any natural des de la seva emissió i, 

en tot allò no previst en aquesta llei, es regularà per allò que s’estableixi reglamentàriament. 
Tanmateix es garantirà l’emissió de llicències en modalitats temporals per a practicants no 
habituals. 

 
Capítol 4. Estatut de l’esportista  
 
Secció 1. Drets i deures  
 
Article 55. Els i les esportistes  
 
Son esportistes aquelles persones que participen en competicions, activitats esportives i/o 

es preparen per participar en aquestes, ja sigui en el marc d’una entitat esportiva o de forma 
espontània i lliure, al marge de qualsevol organització establerta. 

 
El règim jurídic aplicable als esportistes de Catalunya serà el previst en aquesta llei, les 

disposicions reglamentàries que la desenvolupin, i els estatuts i reglaments de les entitats 
esportives previstes en aquesta llei, incloent societats de caràcter mercantil, els quals hauran 
de respectar en tot moment el contingut previst en aquesta llei. 

 
Article 56. Drets dels i les esportistes 

 

Als efectes d’aquesta llei, tots els i les esportistes de Catalunya, sense distinció, tenen dret a: 

 
a) Practicar l’esport i l’activitat física lliurement, en condicions d’igualtat real i sense cap 

tipologia de discriminació, ni per raó de naixement, sexe, raça, religió, opinió, capacitat ni per 
qualsevol altra circumstància personal o social. 

b) Desenvolupar la pràctica esportiva en unes condicions de seguretat, higiene i control per 
la pròpia integritat, així com pel benestar físic i emocional. 

c) Ser entrenat, guiat i preparat pels professionals de l’esport degudament titulats i 
registrats. 

d) Accedir i utilitzar les infraestructures esportives en condicions d’igualtat i amb garantia 
d’accessibilitat segura d’acord amb la norma vigent. 

e) Rebre un tracte respectuós en relació a la pròpia imatge, integritat i dignitat personal, 
sense ser objecte de vexacions físiques o morals. 

f) Cedir els drets de la pròpia imatge a les entitats i organitzacions esportives amb finalitats 
mercantils, promocionals o econòmiques sempre que no entrin en conflicte amb les 
competicions participades. 
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g) Rebre la protecció, la cobertura de riscos i l’assistència sanitària deguda. 
h) Rebre la cobertura legal oportuna respecte la pròpia condició d’esportista, tant si es 

desenvolupa professionalment com no, especialment en els casos de laboralitat existent. 
i) Poder-se sindicar i organitzar-se col·lectivament per a la defensa dels propis drets. 
j) Accedir a la informació i orientació adequada sobre els requisits exigibles i recomanables 

per a la pràctica de l’esport en els seus diversos àmbits i modalitats. 
k) Rebre la prestació dels serveis esportius en les condicions i en compliment dels requisits 

establerts legalment. 
l) Conciliar la pràctica esportiva amb l’evolució acadèmica obligatòria i post obligatòria, així 

com el descans i el vincle familiar. 
m) Disposar de la informació necessària sobre la participació, desenvolupament i 

característiques de la competició esportiva. 
n) Participar a les competicions i esdeveniments esportius d’acord amb la pròpia categoria. 
o) Rebre beques, premis i altres reconeixements en condicions d’igualtat i sense 

discriminació per raons de gènere, identitat o expressió. 
p) Quedar embarassades, acollir-se al període legalment reconegut lactància materna i a 

reintegrar-se a tota disciplina esportiva, si així ho considera, sense discriminació per raó de la 
seva maternitat. 

q) Participar activament de l’organització interna i en els òrgans de govern de l’entitat 
esportiva, prenent part tant en els procediments electorals com les Assemblees generals de les 
mateixes. 

r) Participar, quan siguin designats, en les seleccions esportives de Catalunya així com en les 
concentracions sota la mateixa organització de representació territorial. 

s) Rebre formació en l’assignatura d’educació física sense discriminacions durant l’etapa 
escolar obligatòria i post obligatòria. 

 
Article 57. Deures dels i les esportistes  
 
Els i les esportistes subjectes aquesta llei, sense distinció, es comprometen a donar 

compliment als següents deures:  
 
a) Practicar l’esport de forma saludable donant compliment a tots els requisits exigits per 

llei, així com a nivell reglamentari, per tal de garantir la protecció de la seguretat i la salut 
durant la pràctica esportiva. 

b) Respectar el principi d’igualtat efectiva i respecte, sense realitzar cap acte discriminatori 
en el desenvolupament de la pràctica esportiva. 

c) Respectar les normes reglamentàries per a l’ús de les instal·lacions, equipaments o altres 
espais esportius. 

d) Donar compliment a les recomanacions i orientacions establertes que garanteixin una 
pràctica esportiva segura, sense posar en perill la pròpia integritat física ni la de tercers. 

e) Procedir als reconeixements mèdics que s’estimin necessaris per a participar en les 
proves i activitats esportives. 

f) Participar en les activitats esportives amb respecte als companys/es, àrbitres i jutges/ses, 
tècnics/es i organitzadors/es. 

g) Respectar el medi natural en la pràctica esportiva, mostrant una actitud responsable i 
considerada vers el medi ambient. 

h) Participar de la pràctica esportiva sota les regles i els principis del joc net, pel que fa a 
l’eradicació del dopatge, el frau i la prefixació de resultats esportius, violència, racisme, 
xenofòbia i intolerància en l’esport. 

 
Secció 2. Esportistes segons el rendiment 
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Article 58. Esportistes d’alt nivell  
 
Té la consideració d’esportista d’alt nivell qui reuneixi les condicions reglamentàriament 

establertes pel Consell Català de l’Esport i l’Activitat Física. 
 
Per tal de tenir tal consideració els i les esportistes hauran d’obtenir el reconeixement del 

Consell Català de l’Esport i l’Activitat Física, qui tindrà en compte la consideració tècnica de les 
federacions esportives segons la modalitat corresponent, així com els resultats esportius 
obtinguts en competicions nacionals i internacionals de caràcter oficial, una projecció en 
l’organització federativa de la modalitat, així com unes expectatives de progrés i interès 
especial per a l’esport català. 

 
Les esportistes que tinguin el reconeixement d’esportistes d’alt nivell no perdran aquesta 

condició quan es trobin en període de gestació i lactància del nadó, sempre que hagin disposat 
d’aquesta consideració immediatament anterior a quedar embarassades. 

 
No podran disposar del reconeixement com a esportistes d’alt nivell i en quedaran exclosos 

aquells esportistes que estiguin sancionats, havent esgotat totes les vies de recurs, per 
infracció a les normes de dopatge, prefixació i frau en el resultats esportius, així com per les 
infraccions antiesportives de caràcter molt greu o greu. 

 
Article 59. Programes per a esportistes d’alt nivell 
 
La consideració d’esportista d’Alt nivell comporta que l’Administració faciliti el suport, la 

tutela i la promoció esportiva incorporant-lo en els respectius programes i plans especials de 
preparació que les Federacions esportives executin. 

 
Així mateix, en el sí dels programes per a Esportistes d’Alt nivell, l’Administració facilitarà la 

pràctica esportiva i la formació acadèmica, tant obligatòria com post obligatòria, la seva 
integració social i professional durant la pròpia carrera esportiva, així com al finalitzar la 
mateixa. Especialment, la Generalitat de Catalunya, en el marc de les pròpies competències, 
vetllarà per tal que la dona esportista d’Alt Nivell, un cop hagi donat a llum, pugui 
reemprendre la carrera esportiva, així com disposi d’un sistema de protecció laboral específic 
en igualtat de condicions respecte als esportistes masculins. 

 
Els programes destinats a esportistes d’Alt nivell es desenvoluparan en centres catalogats 

per la Generalitat de Catalunya als efectes d’acollir i donar compliment aquests programes 
amb les majors garanties pel desenvolupament de l’esportista. 
 

En aquest sentit, els esportistes d’alt nivell que disposin de tal condició o bé l’hagin disposat de 

tal condició durant un període mínim de tres anys seguits, podran participar en concursos 

d’ocupació pública de Catalunya, sense concórrer a les proves de capacitació física exigides a 

tals fins, i al mateix temps se’ls podrà reconèixer la capacitat representativa de la Generalitat 

de Catalunya en organitzacions i entitats esportives, tant públiques com privades, de caràcter 

nacional i internacional. 

 
Article 60. Esportistes de tecnificació avançada 
 
L’esportista de tecnificació avançada és aquell i aquella que, sense haver assolit la condició 

d’esportista d’Alt nivell, pot acreditar uns resultats en competició oficial federada així com una 
projecció i progrés a nivell esportiu d’especial interès per a l’esport català. 



 

27 
 

 
Les esportistes que tinguin el reconeixement d’esportistes incloses en la tecnificació 

avançada no perdran aquesta condició quan es trobin en període de gestació i lactància del 
nadó, sempre que hagin disposat d’aquesta consideració immediatament anterior a quedar 
embarassades. 

 
Reglamentàriament s’establiran els requisits i les condicions concretes per tal d’assolir tal 

condició. En qualsevol cas, les federacions esportives catalanes tindran un paper rellevant per 
a determinar la consideració com esportista de tecnificació avançada. 

 
No podran disposar del reconeixement com a esportistes de tecnificació avançada i en 

quedaran exclosos aquells esportistes que estiguin sancionats, havent esgotat totes les vies de 
recurs, per infracció a les normes de dopatge, prefixació i frau en el resultats esportius, així 
com per les infraccions antiesportives de caràcter molt greu o greu. 

 
Article 61. Programes per a esportistes de tecnificació avançada 
 
La consideració d’esportista de tecnificació avançada comporta que l’Administració faciliti 

el suport, la tutela i la promoció esportiva per tal de facilitar-n’hi la pròpia pràctica, la 
integració social i l’enfocament professional. 

 
Per aquest motiu, els programes per a esportistes de tecnificació avançada, estaran dirigits 

per les federacions esportives segons modalitat, hauran de contemplar mesures que busquin 
la formació integral de l’esportista mitjançant el foment de la formació acadèmica, obligatòria i 
post obligatòria, la inserció laboral i professional així com la protecció de la salut de 
l’esportista. 

 
Els programes destinats a esportistes de tecnificació avançada es desenvoluparan en 

centres catalogats per la Generalitat de Catalunya als efectes d’acollir i donar compliment 
aquests programes amb les majors garanties per l’esportista en la prossecució dels objectius 
determinats en el mateix programa. 

 
Article 62. Esportista talentós/a i la tecnificació inicial 
 
Es consideren esportistes talentosos i talentoses, als efectes d’aquesta llei, els esportistes 

que es troben compresos fins els 16 anys d’edat, i que reuneixen les condicions tècniques, de 
projecció i progrés esportiu d’especial interès per a l’esport català. 

 
Per tal de tenir la consideració d’esportista talentós/a en edat formativa, aquest haurà 

d’estar en possessió d’una llicència esportiva inclosa dins l’àmbit federat i complir amb els 
requisits establerts que es desenvoluparan reglamentàriament, tenint sempre en compte el 
punt de vista tècnic de la federació esportiva catalana de la modalitat oportuna. 

 
La consideració d’esportista talentós en edat formativa comporta que l’Administració vetlli 

pel suport, la tutela i la promoció esportiva incorporant-lo en els programes per a la 
tecnificació inicial que les Federacions Esportives de Catalunya proposaran al Consell Català de 
l’Esport i que, en qualsevol cas serà requisit indispensable facilitar la conciliació familiar, 
l’arrelament territorial així com la compatibilitat del desenvolupament esportiu i la formació 
acadèmica. 

 
Secció 3. Esportistes professionals  
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Article 63. Esportistes professionals  
 
Tenen la consideració d’esportistes professionals qui, d’acord amb les disposicions 

d’aquesta llei, en virtut d’una relació establerta amb caràcter regular, es dedi quin a la pràctica 
activa de l’esport, per compte d’altri i dins l’àmbit d’organització i direcció d’un club o entitat 
esportiva a canvi d’una retribució. 

Així mateix, també tindran consideració d’esportistes professionals aquelles persones que 
es dediquin a la pràctica esportiva de forma voluntària i per compte propi, sense pertànyer a 
cap entitat esportiva, estiguin afiliades i donades d’alta al corresponent règim de la seguretat 
social, percebent retribucions o premis per la participació en competicions nacional o 
internacionals més enllà de la pròpia compensació per despeses derivades de la seva pràctica. 

 
Article 64. Àrbitres, jutges, guies i altres 
 
Sens perjudici de l’establert amb anterioritat, tindran la consideració d’esportistes 

professionals els que reunint les condicions del punt precedent siguin entrenadors/es, 
directors/es esportius/ves, jutges i jutgesses o àrbitres de competició, guies i acompanyants, 
així com figures anàlogues. 

 
Les persones esportistes professionals referides en aquesta subsecció estaran subjectes al 

règim jurídic previst a l’actual legislació laboral i en la normativa de desenvolupament. 
 
Secció 4. Esportistes menors d’edat 
 
Article 65. L’Esportista en edat formativa  
 
Es considera esportista en edat formativa el i la menor d’edat que practica esport. No 

obstant això, reben especial protecció els infants, joves i adolescents esportistes en edat 
formativa i que no han superat els 16 anys d’edat, amb independència de la seva classificació 
segons rendiment. 

 
En aquest sentit, es vetllarà per l’interès superior d’aquests esportistes. Tant és així que 

l’Administració esportiva i les entitats esportives de Catalunya garantiran l’assistència i 
protecció d’aquests esportistes facilitant-los una adequada formació esportiva, defensa dels 
seus interessos i l’accés, en el seu cas, a plans especials d’entrenament, preparació i formació 
integral. 

 
Article 66. Dret a participar i a ser escoltat  
 
D’acord amb la legislació vigent que protegeix els drets i les oportunitats en la infància i 

l’adolescència, es reconeix el dret de l’esportista menor a rebre formació obligatòria en 
educació física i a participar en esports de competició de forma voluntària. En qualsevol cas, 
els mètodes i els plans d’entrenament han de respectar la condició física, el propi 
desenvolupament integral i les necessitats educatives així com evolutives de l’esportista. 

 
Als efectes de garantir una educació esportiva coherent, integral i efectiva s’evitarà que els 

esportistes en edat formativa quedin exempts de l’assignatura escolar d’educació física. 
 
L’esportista menor d’edat ha de ser escoltat en tot moment respecte el futur esportiu 

desitjat i per tant, es prioritzarà per damunt de tot la voluntat expressada d’acord amb llurs 
capacitats evolutives i competències assolides. 
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Article 67. Drets de retenció de l’esportista  
 
Sens perjudici dels drets reconeguts en aquesta llei i per tal de garantir la promoció, 

desenvolupament i projecció dels i les esportistes menors de setze anys, les entitats esportives 
de Catalunya no podran exigir a l’esportista, drets de retenció, pròrroga, formació, 
compensació o anàlegs vinculats amb aquests esportistes sempre aquests estiguin en l’edat 
indicada, ni tampoc repercutir-ho directament o indirectament. 

 
Sens perjudici d’això, i en compliment de les previsions prèviament establertes, si d’acord 

amb la normativa federativa aplicable s’acrediten drets econòmics vinculats a la formació 
d’esportistes entre clubs, aquests respondran entre entitats sense que això pugui limitar la 
participació esportiva del menor, i encara menys la vinculació al club desitjat. 

 
Queda prohibit així, qualsevol reconeixement de drets que poden reservar-se a favor de les 

entitats esportives de Catalunya amb la finalitat de prorrogar unilateralment el vincle o la 
relació amb els i les esportistes menors de setze anys una vegada hagi transcorregut el període 
voluntàriament pactat establert en com a màxim un any esportiu o temporada. En aquest 
sentit, les entitats esportives catalanes reconegudes en aquesta llei s’obliguen a prendre les 
mesures reglamentàriament oportunes per incentivar l’esport de caràcter formatiu, així com 
per preservar la voluntat real de l’esportista menor de setze anys en relació al seu 
desenvolupament esportiu. 

 
Pel que fa als i les esportistes majors de setze anys i fins els divuit, es podran establir drets 

de tal naturalesa sempre imperant criteris de racionalitat i proporció justa que en cap cas 
situïn a l’esportista en una posició d’inferioritat respecte el titular dels drets reconeguts. 

 
Secció 5. Esportistes amb diversitat funcional 
 
Article 68. Esportista amb diversitat funcional 
 
Els i les esportistes que presentin un desenvolupament psicològic i/o motriu que en 

determinin una diversitat funcional d’acord amb les estipulacions d’aquesta llei, s’igualen en 
tots els drets i deures reconeguts en aquest capítol. 

 
Així mateix, l’esportista amb diversitat funcional podrà accedir als programes d’alt nivell, 

tecnificació avançada i inicial adaptats quan aquest/a obtingui tal qualificació d’acord amb els 
barems establerts en el desenvolupament reglamentari oportú. En aquest sentit, per tant, el 
Consell Català de l’Esport i de l’Activitat Física haurà de preveure la inclusió d’aquests/es 
esportistes en els diferents programes segons el rendiment esportiu i adaptar-los als mateixos. 

 
Article 69. Promoció i visibilitat dels esportistes amb diversitat funcional 
 
Les entitats esportives promouran i fomentaran el desenvolupament dels esportistes amb 

diversitat funcional, així com la celebració d’activitats i competicions esportives d’esport 
inclusiu. 

 
Així mateix, les entitats esportives promouran una major visibilitat dels esportistes amb 

diversitat funcional tant en el sí de les mateixes com en la seva projecció a l’exterior, 
especialment a través dels mitjans de comunicació. 

 
Capítol 5. De la lluita contra el dopatge i la violència, el racisme, la xenofòbia, 
l’homofòbia, la intolerància i masclisme a l’esport 
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Secció 1. Del Dopatge 
 
Article 70. Del dopatge  
 
Es considera dopatge la comissió d’una o vàries infraccions a les normes antidopatge que es 

troben disposades en el Codi Mundial Antidopatge vigent. 
 
El Consell Català de l’Esport i de l’Activitat Física amb la col·laboració amb les federacions 

esportives catalanes així com les entitats esportives de Catalunya, promourà i impulsarà una 
política de prevenció, control i sanció de la utilització de productes, substàncies i mètodes no 
reglamentaris o prohibits en l’esport i fomentarà polítiques de lluita contra l’ús d’aquests 
productes, substàncies i mètodes en l’àmbit de l’esport. 

 
Article 71. Competència en la lluita contra el dopatge  
 
El Consell Català de l’Esport i de l’Activitat Física regularà en el període màxim de dos anys 

el marc de prevenció, control i sanció del dopatge en l’àmbit esportiu, reconeixent com a 
pròpies les següents competències en la lluita contra el dopatge:  

 

a) Vetllar pel desenvolupament i compliment de la legislació sobre dopatge. 

b)  Atendre les peticions, consultes, denúncies i reclamacions formulades en matèria de 

dopatge. 

c)  Proporcionar informació a les persones sobre els seus drets i obligacions en matèria 

de dopatge. 

d)  Requerir als organismes competents l’adopció de les mesures necessàries per a 

l’adequació de la seva organització, normativa o activitat a la legislació en matèria de 

dopatge i, si s’escau, ordenar la cessació o modificació quan no s’ajustin a aquesta 

legislació. 

e)  Exercir la potestat sancionadora, així com adoptar les mesures cautelars que siguin 

procedents, i en el seu cas, instar la sol·licitud de revisió davant el Tribunal català de 

l’Esport en els termes previstos en aquesta llei quan estimi que les decisions 

adoptades en matèria de dopatge pels òrgans disciplinaris de les Federacions 

Esportives catalanes no s’ajusten a dret. 

f)  Realitzar les funcions d’inspecció esportiva, demanant tota la informació que necessiti 

per al compliment de la seva comesa. A aquest efecte, podrà sol·licitar qualssevol 

aclariments a esportistes i persones del seu entorn, l’exhibició o l’enviament de 

documents i dades i examinar-los en el lloc en què estiguin dipositats, i també 

inspeccionar equips i locals en els termes que permeti la legislació vigent. 

g)  Elaborar i, si escau, dur a terme, finançar i vigilar, un programa anual de controls de 

dopatge que inclogui controls dins i fora de competició, realitzats a instància seva, 

sense perjudici dels que poguessin ser realitzats a Catalunya per altres entitats 

esportives. 

h)  Demanar dels òrgans corresponents tota l’ajuda i la informació que consideri 

necessària per a una eficaç lluita contra el dopatge. 

i)  Redactar una memòria anual d’actuacions i remetre-la al Parlament de Catalunya. 
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j)  Realitzar activitats divulgatives, formatives i de sensibilització per un esport lliure de 

dopatge; divulgar informació relativa a l’ús de substàncies i mètodes prohibits i les 

seves modalitats de control; fer informes i estudis sobre les causes i efectes del 

dopatge; promoure i impulsar accions de prevenció. En el desenvolupament 

d’aquestes funcions, s’haurà d’integrar la perspectiva de gènere per fomentar i di-

vulgar la investigació sobre el dopatge i els seus efectes concrets en els homes i en les 

dones esportistes. 

k)  Determinar les competicions i les proves esportives susceptibles de submissió a 

controls antidopatge. 

l)  Vetllar per la protecció de la presumpció d’innocència de les i els esportistes sotmesos 

a control. 

m)  Instar les federacions esportives catalanes i entitats esportives a obrir expedients 

disciplinaris i, si escau, interposar els corresponents recursos contra les resolucions 

disciplinàries. 

n)  Tramitar i resoldre els expedients disciplinaris quan les federacions esportives no 

hagin resolt en termini els mateixos. 

o)  Aprovar les disposicions i formularis necessaris en matèria de localització d’esportistes 

per a la realització de controls de dopatge. 

p)  Participar en reunions, fòrums i institucions estatals i internacionals, relacionades 

directament amb la lluita contra el dopatge. 

q)  Col·laborar amb altres administracions i entitats esportives pel que fa a la informació i 

documentació sobre les autoritzacions d’ús terapèutic i en qualssevol altres àmbits 

quan sigui necessari per a una eficaç lluita contra el dopatge en l’esport. 

r)  Dur a terme les relacions de col·laboració que siguin necessàries amb les forces i 

cossos de seguretat en la lluita contra el dopatge en l’esport. 

s)  Promoure la investigació científica i tècnica, el desenvolupament i la innovació en 

matèria de dopatge, impulsant projectes específics, directament o en col·laboració 

amb universitats, organismes públics d’investigació i qualssevol altres institucions que 

promoguin la investigació, desenvolupament o innovació. 

t)  Realitzar la recollida i transport de les mostres en els controls de dopatge que 

organitzi la mateixa Administració o en els controls realitzats per terceres entitats 

quan així estigui previst en els corresponents convenis. 

u)  Promoure la formació de personal per a la recollida de mostres en els controls de 

dopatge amb vista a la seva posterior habilitació, fomentant una participació 

equilibrada de dones i homes que asseguri el compliment de les previsions legals sobre 

la presència d’una persona de l’equip de recollida que sigui del mateix sexe que 

l’esportista. 

v)  Concedir o denegar les autoritzacions d’ús terapèutic a través l’òrgan administratiu 

oportunament creat. 

w) Totes les altres que, sent competència de l’esmentada administració, facin referència a 

la lluita contra el dopatge i no estiguin expressament atribuïdes a altres òrgans o 

entitats, així com aquelles funcions que li siguin atribuïdes per altres lleis i reglaments. 

L’Agència Catalana Antidopatge, adscrita al Consell Català de l’Esport i de l’Activitat Física, 
desenvoluparà les funcions atribuïdes en l’apartat anterior a l’Administració Pública de 
Catalunya. 
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El personal que exerceixi la inspecció a què es refereix la lletra f) de l’apartat anterior tindrà 

la consideració d’autoritat pública en l’exercici de les seves comeses, i estarà obligat a guardar 
secret sobre les informacions que coneguin en l’exercici de les seves funcions, fins i tot després 
d’haver cessat en aquestes. Els seus actes es presumeixen veraces. 

 
Secció 2. De la violència a l’esport  
 
Article 72. Mesures de prevenció, control i lluita contra la violència, el racisme, la 
xenofòbia, l’homofòbia, la intolerància i masclisme a l’esport  
 
Les administracions públiques, els esportistes i les entitats integrants del sistema esportiu 

català assumeixen el compromís d’eradicar la violència, el masclisme, el racisme, la xenofòbia, 
homofòbia, la discriminació per raó de sexe i la intolerància en l’esport, preservant el joc net i 
la convivència, a través de les següents mesures. 

 
Article 73. Comissió Catalana contra la Violència, el Racisme, la Xenofòbia, l’Homofòbia, 
la Intolerància i el masclisme a l’esport 
 
Als efectes oportuns, la Comissió Catalana contra la Violència, el Racisme, la Xenofòbia, 

l’Homofòbia, la Intolerància i el masclisme a l’esport com a òrgan col·legiat adscrit a la 
Secretaria General de l’Esport i Activitat Física, impulsarà les polítiques de prevenció i lluita 
contra aquest tipus d’expressions i manifestacions a l’esport a Catalunya. 

 
La Comissió estarà presidida pel secretari general de l’Esport i l’Activitat Física i estarà 

integrada per la representació de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, per la 
representació la Unió de Consells Esportius de Catalunya, per la representació del Consell de 
l’Esport Universitari i per la representació del Col·legi Oficial de Professionals de l’Educació 
Física, així com les persones que siguin designades expressament i per majoria de vots pels 
membres de la Comissió. Les funcions de la Comissió així com el propi funcionament i 
deliberació d’acords seran desenvolupats específicament mitjançant reglament de 
desplegament. 
 

Es faculta a la Comissió per tal d’impulsar el procediment disciplinari i sancionador per ordre 

de la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física, d’acord amb els termes que estableixi 

aquesta llei així com la normativa de desplegament que reguli la comissió. En qualsevol cas, 

correspon el Consell Català de l’Esport instruir el procediment sancionador i a la Secretaria 

General de l’Esport i de l’Activitat Física resoldre el procediment en primera instància. 

 
Les resolucions de la Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física podran ser objecte de 

recurs davant el Tribunal Català de l’Esport, qui n’esgotarà la via administrativa. 
 
Capítol 6. De l’activitat física 
 
Article 74. De l’activitat física 
 
L’activitat física és aquella pràctica individual o grupal, realitzada voluntàriament, que 

comporta una exercitació de les qualitats o habilitats psicofísiques de la persona, amb un 
component d’esforç físic i autosuperació, no basat en la competició esportiva, els jocs 
sedentaris, d’atzar ni d’estratègia. 
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L’activitat física pren una rellevància singular en el benestar i la salut de les persones amb 
caràcter general i específicament en els infants, joves i persones de la tercera edat, per aquest 
motiu, les administracions públiques amb la col·laboració de les entitats esportives han de 
promoure directament la pràctica de l’activitat física per a tots els ciutadans, especialment pels 
col·lectius més vulnerables. 

 
Article 75. Principi general de la pràctica diària mínima garantida d’activitat física  
 
Els centres d’ensenyament obligatori de Catalunya, tant públics com privats, hauran de 

garantir que, sens perjudici de la destinació curricular establerta normativament a 
l’ensenyament de l’educació física i l’esport, tot l’alumnat de les etapes de formació infantil, 
primària i secundària obligatòria acumuli un mínim de 60 minuts diaris destinats a l’activitat 
física d’acord amb els criteris estandarditzats per la Organització Mundial de la Salut. 

 
Els centres d’ensenyament post-obligatori de Catalunya, tant públics com privats, així com 

les empreses i entitats ocupadores hauran de garantir que tot el seu alumnat i persones 
empleades acumulin un mínim de 150 minuts setmanals d’activitat física, tot implementant 
programes especialment dissenyats per tècnics degudament qualificats i d’acord amb els 
criteris estandarditzats per la Organització Mundial de la Salut. 

 
Article 76. Protecció del practicant 
 
Les persones que participin en activitats físiques de caràcter organitzat o promogudes per 

una persona, tant física com jurídica, han de tenir garantida la màxima seguretat en el 
desenvolupament de la pràctica. 

 
En aquest sentit, les infraestructures que acullin aquesta tipologia d’activitats hauran de 

donar compliment als requisits d’obertura determinats en el capítol d’aquesta llei dedicat a 
infraestructures esportives. Els promotors d’aquestes activitats dirigides, hauran de garantir 
els mitjans de protecció sanitària dels qui hi participin junt amb una pòlissa que cobreixi els 
riscos inherents i les contingències derivades de l’activitat, en els termes i l’abast que es 
determini reglamentàriament. 

 
Així mateix, tota activitat física de caràcter organitzada o promogudes per una persona, 

tant física com jurídica, ha d’estar planificada i executada per professionals esportius 
degudament qualificats i inscrits d’acord amb els termes regulats a la legislació vigent. 

 
Capítol 7. De les infraestructures esportives i centres per a la pràctica de l’activitat física 
 
Article 77. Infraestructures esportives i centres per a la pràctica de l’activitat física  
 
El Pla d’Infraestructures Esportives de Catalunya, amb rang de Pla Territorial Sectorial, 

esdevé el document base per a l’ordenació i classificació del sistema d’infraestructures i espais 
esportius a Catalunya. En aquest sentit, és competència directa de l’administració esportiva de 
la Generalitat de Catalunya, la seva redacció, en base als principis de sostenibilitat, racionalitat, 
economia, eficàcia i eficiència, participació ciutadana i transparència d’acord amb el 
compromís i els programes internacionals. El Pla serà informat de forma preceptiva i no 
vinculant a la Unió d’Esports de Catalunya. 

 
El Pla d’Infraestructures Esportives de Catalunya ha de ser redactat tenint en consideració 

les necessitats i circumstàncies esportives, mediambientals, territorials i locals, així com el 
número i característiques de les instal·lacions esportives existents així com demandades. 
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Qualsevol planificació que es desenvolupi en matèria d’infraestructures esportives 

destinades al públic en general, s’ajustarà a les especificacions i directrius que es contemplin 
en el Pla d’Infraestructures Esportives de Catalunya. 

 
El Consell Català de l’Esport pot desenvolupar programes especials d’actuació, de caràcter 

territorial o de caràcter sectorial, mentre no existeixi el Pla d’Infraestructures Esportives de 
Catalunya, però en cap cas no es pot utilitzar aquesta modalitat com a instrument de 
planificació general de les instal·lacions i els equipaments esportius de Catalunya. 

 
Les determinacions del Pla d’Infraestructures Esportives de Catalunya, els programes 

d’actuació que el desenvolupin i els programes especials d’actuació són d’aplicació preferent 
per a l’Administració pública de Catalunya i s’han de portar a terme d’acord amb les 
prescripcions establertes en les disposicions que els aprovin. 

 
Article 78. Utilitat pública 
 
L’aprovació del Pla d’Infraestructures i dels programes d’actuació implica la declaració 

d’utilitat pública de les obres i la necessitat d’ocupació dels terrenys i els edificis corresponents 
als fins de l’expropiació o de la imposició de servituds. 

 
Els beneficis de l’expropiació es poden estendre a les persones naturals o jurídiques 

subrogades en les facultats de l’Administració per a l’execució del Pla o dels programes 
d’actuació, d’acord amb les normes legals aplicables en cada cas. 

 
Article 79. Desenvolupament documental del PIEC  
 
Les determinacions del Pla s’han de concretar en:  
 
a) Els estudis i els plànols d’informació i l’estimació de recursos disponibles. 
b) La normativa explicativa del Pla amb la definició de les actuacions territorials prioritàries 

en relació amb els objectius perseguits i les necessitats i dèficits territorialitzats. 
c) L’estudi econòmic i financer de la valoració de les actuacions territorials prioritàries i de 

les de caràcter ordinari. 
d) Els plànols i les normes tècniques que defineixen i regulen les actuacions. 
 
Article 80. El Mapa d’Infraestructures esportives locals 
 
D’acord amb les previsions del Pla d’Infraestructures de Catalunya, els municipis elaboraran 

i aprovaran el Mapa d’Infraestructures Esportives Locals on s’hi concretaran les actuacions a 
dur a terme en els seus àmbits territorials, establint fórmules de cooperació entre les 
administracions. 

 
El Mapa d’Infraestructures ha d’ésser revisat, com a màxim, cada 12 anys. 
 
Article 81. Els programes d’actuació sectorials i territorials 
 
Els programes d’actuació sectorials i els territorials han de contenir les determinacions i els 

documents suficients per al desenvolupament de les previsions del Pla d’infraestructures. 
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Els programes d’actuació especials, mentre no es disposi del Pla d’Infraestructures actualitzat, 

han de contenir les determinacions pròpies del seu caràcter, i de la finalitat i els objectius 

perseguits, degudament justificats i detallats mitjançant els documents pertinents. 

Article 82. Condicions d’obertura al públic 
 
Per tal de ser oberta al públic en general o específic, qualsevol tipus d’infraestructura 

destinada a la pràctica d’activitats esportives i físiques de caràcter dirigit o en el si d’una 
organització haurà d’acreditar la idoneïtat en base al compliment dels:  

 
a) Requisits bàsics de l’edificació segons normativa aplicable. 
b) Requisits de seguretat i higiene. 
c) Requisits tècnic-esportius del material i la mateixa infraestructura. 
d) Requisits d’accessibilitat i adequació per a persones amb mobilitat reduïda. 
e) Requisits de qualitat i sostenibilitat en la construcció i gestió. 
f) Requisits sobre els usos i pràctiques esportives concretes a desenvolupar. 
g) Requisits en quan a la qualificació del personal que presti serveis a les mateixes. 
h) Requisits d’informació a disposició de les persones usuàries. 
i) Requisits de cobertures i pòlisses de responsabilitat civil. 
j) Requisits sobre la viabilitat i el manteniment de la mateixa. 
k) Les altres que es dictin en desenvolupament de la normativa vigent en la matèria. 
 
No es pot procedir a l’obertura d’infraestructures esportives si no s’acredita el compliment 

dels requisits establerts prèviament. 
 
Les infraestructures esportives que ofereixin serveis esportius i activitats organitzades de 

caràcter físic, ja siguin públics o privats, han de disposar del personal suficient, d’acord amb la 
normativa vigent, amb la qualificació i el nivell tècnic que exigeixin les funcions professionals 
que tinguin assignades, així com garantir la seguretat d’aquests amb els dispositius de 
prevenció, primers auxilis i reanimació considerats oportuns pel departament corresponent. 

 
Article 83. Distinció d’infraestructures 
 
L’administració esportiva de la Generalitat de Catalunya establirà, mitjançant reglament, 

uns sistema de identificació objectiva i categorització qualitativa de les infraestructures 
esportives segons la tipologia i naturalesa de la infraestructura, els nivells d’eficiència 
energètica de la mateixa, el respecte al medi ambient pel seu funcionament, la innovació 
tecnològica, el nombre de professionals que hi treballen i la qualitat en la prestació del servei. 

 
Article 84. Esport i medi ambient 
 
Les administracions públiques de Catalunya i les entitats esportives promouran les 

condicions favorables per la pràctica de l’esport i l’activitat física, de caràcter popular, 
recreatiu i espontani en el medi natural i urbà, habilitant, dins les seves disponibilitats 
pressupostàries, espais en condicions òptimes i segures, d’acord amb els protocols de 
seguretat i sostenibilitat que s’estableixin. 

 
Les àrees d’activitat podran ser aquàtiques, terrestres o aèries, disposant en tot cas d’unes 

normes d’ús a l’abast de totes les usuàries i usuaris, de manera que la seva utilització sigui 
racional conforme els recursos naturals. 
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Així mateix, i sens perjudici de l’establert, la pràctica esportiva organitzada en entorns 
naturals i urbans practicables ha de garantir la sostenibilitat i protecció pel medi ambient així 
com la seguretat dels i les participants d’acord amb els paràmetres descrits a l’article 
precedent i d’acord amb els programes internacionals vigents. 

 
Els espais fisicoesportius d’ús lliure estaran en qualsevol cas regulats pels corresponents 

reglaments i normes d’ús aprovats de forma preceptiva per part dels seus titulars. 
 
Article 85. Condicions d’accés infraestructures esportives 

 

En el sí d’una competició o esdeveniment esportiu celebrat tant a una infraestructura 

esportiva com a l’entorn natural, queda prohibida: 

 
a) La introducció i venda de tota classe de begudes alcohòliques, llevat de les begudes fins 

al 8% d’alcohol, considerades de baixa graduació. 
b) La introducció i consum de substàncies psicotròpiques o aquelles que alteren 

superficialment el rendiment esportiu, així com el tabac. 
c) La introducció i exhibició de símbols, llegendes o emblemes que impliquin incitació a la 

violència. 
d) La introducció de tota classe d’armes i instruments llancívols. 
e) La introducció de bengales o focs d’artifici. 
f) L’expressió de manifestacions contràries a la dignitat de les persones, especialment 

aquelles que estiguin dirigides amb caràcter racista, masclista, xenòfob, homòfob o que 
suscitin un tracte degradant. 

 
Capítol 8. Dels professionals i voluntaris de l’esport i l’activitat física  
 
Article 86. Els i les professionals de l’esport i l’activitat física 
 
Les persones professionals que desenvolupin la prestació de serveis regulats per la 

legislació pròpia de professionals de l’esport i l’activitat física, hauran d’estar en possessió del 
corresponent titulació i formació en els termes establerts per la legislació que regula els 
professionals de l’esport. 

 
Les entitats i empreses esportives que imposin condicions de titulació per al 

desenvolupament d’activitats tècniques hauran d’acceptar les titulacions expedides per 
centres legalment acreditats i reconeguts. 

 
Article 87. El Registre Oficial de Professions de l’Esport a Catalunya 
 
Els i les professionals que vulguin exercir com a professionals de l’esport i l’activitat física a 

Catalunya, a més de complir amb els requisits generals en quan a titulació o formació 
acreditada, assegurança i compliment de les obligacions deontològiques, hauran d’estar 
inscrits en el Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya o, si escau, que siguin 
membres del Col·legi de Professionals de l’Activitat Física i de l’Esport de Catalunya, o el 
col·legi professional que els pertoca. 

 
El número d’inscripció o col·legiació obtingut haurà de ser facilitat a l’empresa o entitat 

contractant. 
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Tota empresa contractant de professionals de l’esport i de l’activitat física respondran en 
cas d’incompliment de les obligacions legalment establertes respecte a la inscripció i 
col·legiació dels professionals. 

 
Article 88. El voluntariat esportiu 
 
S’entendrà per voluntariat esportiu el conjunt d’accions i activitats d’interès general 

motivades per l’altruisme i la voluntat de transformació social a través de la promoció, 
organització, formació o desenvolupament d’activitats en l’àmbit esportiu. En aquest sentit, 
son persones en règim de voluntariat esportiu les que col·laboren amb les entitats esportives 
sense ànim de lucre per aconseguir les finalitats descrites en aquesta llei percebent d’aquestes 
només una compensació de les despeses que directament els ocasioni l’activitat. 

 
En qualsevol dels casos, les tasques que pròpiament realitzi la persona en règim de 

voluntariat esportiu, hauran d’adequar-se a la titulació obtinguda. 
 
La Generalitat de Catalunya promocionarà i fomentarà el voluntariat esportiu tot garantint-

ne el seu desenvolupament en condicions d’igualtat i seguretat. Així mateix facilitarà i 
desenvoluparà programes de formació a través de mecanismes o instruments amb altres 
administracions públiques, especialment amb les entitats locals, universitats, entitats 
esportives i aquelles altres que desenvolupin programes d’acció voluntària en l’àmbit esportiu 
que tinguin per objecte la col·laboració, difusió i participació del voluntariat esportiu a 
Catalunya. 

 
Les entitats esportives sense ànim de lucre que comptin amb voluntariat esportiu hauran 

de subscriure una pòlissa d’assegurances que garanteixi als mateixos la co bertura per 
malalties contretes en ocasió del servei, accidents soferts durant l’acció voluntària, 
l’assistència sanitària, defunció i invalidesa permanent, així com pels danys i perjudicis causats 
a tercers, derivats directament de l’exercici de l’activitat voluntària. 

 

Títol IV. Formació, investigació i desenvolupament de l’esport i 
l’activitat física 
 
Capítol primer. Formació i ensenyaments de l’esport i l’activitat física  
 
Article 89. De la formació en l’esport i l’activitat física 
 
Tots els espais d’ensenyament obligatori i post-obligatori de Catalunya promocionaran, 

impulsaran i garantiran la formació i pràctica de l’esport, l’activitat física i l’educació física a 
tots els nivells i en condicions d’igualtat. 

 
L’ensenyament de l’esport, l’activitat física i l’educació física s’ha d’impartir en els centres 

docents de Catalunya, tant públics com privats, amb caràcter obligatori i sense distinció, a les 
etapes d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria i no obligatòria, 
educació especial i educació universitària, d’acord amb l’autonomia dels propis centres així 
com l’adequació segons l’etapa i nivell formatiu. 

 
Article 90. Esport, activitat física i conciliació  
 
Els centres d’ensenyament promocionaran i impulsaran la participació del seu alumnat en 

la pràctica esportiva escolar així com la pràctica d’hàbits saludables inherents a l’activitat física. 
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L’administració esportiva de la Generalitat de Catalunya, junt amb la col·laboració dels 

referits centres d’ensenyament, vetllaran per la conciliació de la pràctica esportiva federada 
amb la consecució dels estudis en les etapes obligatòries i post-obligatòries establertes en el 
sistema educatiu català. 

 
Article 91. De l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC) i Centres CAFE 
 
L’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC), és el centre públic 

d’ensenyament superior encarregat de gestionar la formació, l’especialització, el 
perfeccionament, la recerca, la divulgació, l’assessorament i qualsevol altra activitat vinculada 
a l’activitat física i l’esport de graduats, màsters, doctorats i tècnics superiors en educació física 
i esport, així com per a la investigació i divulgació de treballs o estudis científics. 

 
Així mateix, les funcions reconegudes per l’INEFC com a centre públic, també podran ser 

assumides pels centres universitaris que imparteixen els estudis de Ciències d’Activitat Física i 
Esport (CAFE), encara que tinguin la consideració de centres privats o adscrits. 

 
Per la defensa dels interessos i d’acord amb el marc de gestió interna, els centres 

d’especialització descrits en aquest article podran organitzar-se en associació per representar-
se col·lectivament davant l’administració. 

 
Article 92. De l’Escola Catalana d’Esport  
 
L’Escola Catalana d’Esport, és l’òrgan competent per regular la formació i les titulacions dels 

tècnics, tècniques i especialistes de les activitats físiques i/o esportives, preventives, de 
recuperació i físico-especials d’acord amb les competències atribuïdes per disposició de la 
legislació vigent que regula l’Escola Catalana de l’Esport i la formació i les titulacions dels 
tècnics de l’àmbit de les activitats físiques i/o esportives i especials. 

 
Així mateix, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb la 

col·laboració de l’Escola Catalana de l’Esport, acreditarà com a centres oficials, aquells que 
compleixin amb els requisits i les condicions reglamentàriament estipulades i concretaran la 
planificació anual de l’oferta formativa del sistema educatiu dels ensenyaments esportius 
oficials. 

 
L’Escola Catalana de l’Esport, aplicarà els criteris formatius establerts a la normativa vigent 

amb la coordinació del Departament d’Ensenyament i les Federacions Esportives Catalanes 
corresponents. 

 
Capítol 2. Investigació i recerca 
 
Article 93. De la investigació i recerca 
 
L’Administració esportiva de la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració de les 

diferents institucions i entitats de recerca i innovació, impulsarà el desenvolupament de la 
investigació científica que comprengui les diferents àrees relacionades amb l’esport i l’activitat 
física, per a la millora de la seva qualitat i promourà la divulgació i aplicació dels resultats i 
conclusions obtingudes. 

 
Les universitats de Catalunya i els seus centres adscrits, l’Institut Nacional d’Educació Física 

de Catalunya (INEFC) i els centres universitaris especialitzats en Ciències de l’Activitat Física, 
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l’Observatori Català de l’Esport, el Centre d’Alt Rendiment Esportiu de Sant Cugat del Vallès, 
l’INDESCAT, el Centre d’Estudis Dr. Melcior Colet i els altres centres d’investigació i 
desenvolupament tecnològic de Catalunya treballaran coordinadament per contribuir a 
l’impuls, la promoció i el desenvolupament del Pla Estadístic de Catalunya, la recerca i el 
coneixement científic vinculat a l’Esport i l’activitat física a Catalunya. 

 
Article 94. Ciències aplicades a l’esport i a l’activitat física 
 
Son ciències aplicades a l’activitat física aquelles branques científiques que treballen, 

cerquen i es desenvolupen científicament prenent com a eix principal i vertebrador l’esport i 
l’activitat física humana. L’administració esportiva de la Generalitat de Catalunya assumeix el 
compromís de potenciar les ciències aplicades a l’esport i l’activitat física així com afavorir la 
transmissió de coneixement als efectes oportuns. 

 
Per tal d’impulsar i garantir la protecció i seguretat dels esportistes i els practicants 

d’activitat física, l’administració esportiva facilitarà la coordinació, col·laboració i el treball 
conjunt de forma transversal i interdisciplinària de tots els col·lectius professionals 
degudament oficialitzats i vinculats en la ciències aplicades a l’esport, als efectes de:  

 
a) Establir les pautes de detecció, prevenció, correcció respecte patologies i lesions 

vinculades a la pràctica de l’esport i l’activitat física. 
b) Establir coordinadament el sistema de proves necessàries per tal d’obtenir el certificat 

mèdic esportiu a favor dels esportistes que el sol·licitin. 
c) Desenvolupar els controls d’aptituds esportives seguint criteris tècnics i mèdics. 
d) Assessorar a l’administració sobre els temes relacionats amb la salut, l’esport i l’activitat 

física. 
e) Desenvolupar el control i seguiment dels practicants sotmesos a una disciplina 

d’entrenament d’esportistes de competició o de risc elevat. 
f) Vetllar pel benestar emocional, físic i psicològic dels esportistes, especialment aquells que 

es trobin inclosos en els programes d’alt nivell i tecnificació. 
g) Promoure la seguretat de la pràctica esportiva i l’assessorament mèdic i de la salut en 

l’activitat física de caràcter popular. 
h) Desenvolupar l’actuació preventiva o de seguiment i control per evitar que els i les 

esportistes utilitzin productes i pràctiques no autoritzades, i que tinguin per objectiu alterar 
artificialment el rendiment de l’esportista. 

i) Fomentar la formació de titulats i especialistes professionals de l’educació física, l’esport i 
l’activitat física a tots els nivells d’activitat, entre els quals la docència i la recerca. 

j) Garantir l’accés a la formació en assistència sanitària immediata, referida especialment a 

la reanimació cardiopulmonar als professionals i tècnics esportius. 

La Generalitat de Catalunya assumeix les funcions esmentades mitjançant els propis centres 
especialitzats degudament acreditats, o per mitjà de convenis o reconeixements explícits amb 
centres i/o professionals mèdics igualment especialitzats en medicina esportiva. 

 

Títol V. Finançament i promoció econòmica de l’esport 
 
Capítol 1. La indústria esportiva  
 
Article 95. De la indústria esportiva  
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És competència de la Generalitat de Catalunya impulsar la creativitat, la producció, la 
distribució i la difusió de productes, esdeveniments, actuacions, fets i destinacions turístiques 
vinculades amb l’esport i l’activitat física de Catalunya. 

 
En aquest sentit, s’entenen per empreses esportives les persones físiques o jurídiques, 

públiques o privades, dedicades a l’activitat econòmica vinculada amb la indústria de l’esport i 
l’activitat física en qualsevol mena de suport, format i fase productiva. Aquestes empreses 
reben la consideració de indústries de l’esport. 

 
Article 96. Promoció de la indústria esportiva 
 
L’administració esportiva de la Generalitat de Catalunya, amb la coordinació i col·laboració 

dels diferents departaments de la Generalitat, els organismes adscrits i els col·lectius privats 
representatius del sector, treballaran per:  

 
a) Impulsar el desenvolupament de les empreses que integren la indústria esportiva de 

Catalunya, donant suport a la presència, difusió i notorietat en el sector. 
b) Establir programes orientats al foment de l’activitat econòmica i ocupacional en l’àmbit 

de la indústria esportiva. 
c) Impulsar la col·laboració entre les empreses, consumidors i usuaris vinculats a l’esport i 

l’activitat física. 
d) Fomentar el desenvolupament de les indústries esportives i ajudar les noves a implantar-

se. 
e) Promoure el talent, la innovació i la recerca d’ofertes de qualitat vinculades a la indústria 

esportiva. 
f) Difondre la informació relativa als ajuts i els serveis que els organismes de qualsevol 

àmbit territorial destinen al desenvolupament i promoció de la indústria esportiva. 
g) Fomentar les accions formatives d’interès per al desenvolupament de la indústria 

esportiva. 
h) Vetllar per les relacions entre l’esport i l’activitat física, el desenvolupament econòmic i 

el foment de l’ocupació. 
 
Article 97. Cens de les Indústries esportives 
 
Per tal que les empreses, organitzacions, entitats i persones descrites en aquest capítol i 

que, per reunir les condicions establertes en el mateix, tinguin la consideració d’indústria 
esportiva, puguin ser beneficiades els programes i ajudes impulsades per la mateixa 
administració esportiva de la Generalitat de Catalunya, aquestes hauran d’estar degudament 
censades al Cens d’Indústries Esportives. 

 
En aquest sentit, es podran censar aquelles empreses que compleixin cadascuna de les 

següents condicions:  
 
a) Tenir el domicili social a Catalunya;  
b) Tenir per objecte constitutiu el desenvolupament de l’activitat vinculada en el món de 

l’esport i l’activitat física. 
c) Tenir una antiguitat màxima, des de la seva creació, de cinc anys. 
 
En el termini de 4 anys, l’administració esportiva de la Generalitat de Catalunya crearà el 

cens digital de la indústria esportiva, gestionat i coordinat pel Consell Català de l’Esport i 
l’Activitat Física, qui n’haurà de garantir la disponibilitat, l’accés, la integritat, l’autenticitat, la 
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confidencialitat i la conservació de les dades, informacions i serveis gestionats a través del 
mateix Cens. 

 
Article 98. L’INDESCAT i els col·lectius empresarials representatius 
 
Es reconeix a l’INDESCAT com clúster català de la indústria esportiva, de caràcter associatiu 

privat sense finalitat lucrativa i d’interès social, que ostenta la representació organitzada de les 
empreses esportives afiliades i qui assumeix la missió d’aglutinar-les amb l’objectiu de 
desenvolupar accions que millorin la competitivitat i el foment ocupacional d’aquestes 
empreses i també de tot el seu entorn. 

 
Sens perjudici de l’anterior, es fa exprés reconeixement a la capacitat organitzativa i 

col·lectiva de les empreses que integren la indústria esportiva, les quals incloses o no en el sí 
de l’INDESCAT, treballaran amb l’administració esportiva per tal d’assolir satisfactòriament les 
competències descrites. 

 
Capítol 2. Promoció econòmica de l’esport 
 
Article 99. Promoció econòmica de l’esport i l’activitat física  
 
L’Administració de la Generalitat de Catalunya fomentarà i promocionarà l’esport i 

l’activitat física de caràcter general al territori de Catalunya, mitjançant els sistemes i 
mecanismes propis de l’administració pública. 

 
Així mateix, també serà responsabilitat de les Administracions locals i comarcals, el foment i 

la promoció de l’esport i l’activitat física, la promoció turística esportiva i les rutes saludables 
en els termes expressats en aquesta llei i en llurs territoris, incidint amb caràcter especial en 
potenciar i impulsar l’organització, així com la participació en activitats esportives de caràcter 
popular i escolar. 

 
Serà requisit indispensable que el sol·licitant que pretengui obtenir subvencions i ajudes, 

acrediti la prossecució de l’interès general i el compliment de funcions socials, culturals, 
educatives o de salut en les pròpies activitats, així com la participació paritària en l’estructura 
directiva de la mateixa. 

 
Article 100. Subvencions i Ajudes per a infraestructures esportives  
 
L’Administració esportiva de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb les previsions del Pla 

Director d’Instal·lacions Esportives de Catalunya, podrà aprovar convocatòries d’ajuts públics 
per a la construcció, reforma, millora i equipament d’infraestructures esportives. 

 
Les infraestructures esportives subvencionades per l’Administració s’han d’adequar a les 

condicions i requisits fixats per la mateixa en l’instrument de col·laboració que es determini, 
garantint en tot cas l’ús general i la viabilitat de les mateixes, amb independència de la seva 
titularitat. Per altra banda, no podran obtenir subvencions ni ajudes aquelles actuacions que 
no acreditin o justifiquin l’interès general i no es projectin atenent els requisits i criteris de 
sostenibilitat ambiental i accessibilitat. 

 
Així mateix, l’administració pública, en l’àmbit de les seves competències, podrà afavorir la 

iniciativa privada que tingui per objecte la construcció, reforma o ampliació d’infraestructures 
esportives d’ús públic així com la gestió de les mateixes, establint programes de subvencions i 
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ajudes a tals efectes sempre i quan garanteixin l’ús públic de les mateixes així com prioritzin el 
seu ús per a la pràctica de l’esport escolar i popular. 

 
Article 101. Subvencions i ajudes a entitats esportives i esportistes  
 
Per tal de ser receptores de subvencions i ajudes, l’Administració encarregada de concedir 

les mateixes donarà especial valor a totes aquelles entitats que en la seva estructura directiva 
es respecti, com a mínim, el principi de participació paritària entre homes i dones establert en 
aquesta llei, així com l’adopció de mesures per a polítiques efectives de gènere, per a la 
sostenibilitat i el bon govern corporatiu. 

 
També podran ser perceptors de subvencions aquelles entitats i empreses que acullin 

esdeveniments esportius d’especial transcendència. Per altra banda es po tenciarà l’esportista 
mitjançant la concessió beques per als programes d’Alt Nivell, Tecnificació avançada i 
Tecnificació inicial d’acord amb l’establert en la present llei, de la mateixa manera que 
obtindran el suport econòmic de l’Administració per a la pràctica de l’esport i l’activitat física 
aquells infants, adolescents i joves en situació de vulnerabilitat. 

 
Article 102. Subvencions i ajudes per a la promoció del turisme esportiu 
 
La Generalitat de Catalunya, d’acord amb les competències i capacitats pressupostàries 

establertes, potenciaran la promoció del turisme esportiu mitjançant subvencions i ajudes a les 
administracions de caràcter local i municipal per tal de promocionar el territori així com les 
indústries esportives compreses al mateix. 

 
Capítol 3. Dels premis i mencions 
 
Article 103. Els premis nacionals de l’esport i l’activitat física  
 
Es creen els Premis Nacionals de l’Esport i l’Activitat física de la Generalitat de Catalunya, 

els quals seran lliurats per la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física, qui es valdrà 
del suport i la col·laboració de la Unió d’Esports de Catalunya, en els termes que 
reglamentàriament s’estableixin. 

 
Aquests premis, tenen per objectiu correspondre a la vàlua i la transcendència que per a la 

societat catalana tenen l’esport i l’activitat física i, al mateix temps contribuir a la promoció i 
màxim relleu al reconeixement que mereixen persones o entitats que hagin excel·lit en llur 
activitat vinculada amb l’esport. 

 
Sens perjudici del desplegament reglamentari que reguli expressament els Premis Nacionals 

de l’Esport, aquests aniran destinats a les persones, entitats o institucions de qualsevol àmbit 
territorial que siguin mereixedores d’un reconeixement institucional per la seva contribució 
singular a l’esport i activitat física de Catalunya, valorant-hi preferentment l’excel·lència, la 
innovació, la trajectòria i la projecció, i tenint present la seva contribució durant l’any anterior 
al de la concessió. 

 
Així mateix, l’Administració de la Generalitat de Catalunya, així com les Administracions de 

caràcter local o supracomarcal podran establir premis i reconeixements honorífics a 
esportistes, les persones i entitats, públiques i privades, que s’hagin distingit en la promoció de 
l’esport, especialment en l’àmbit català o amb repercussió per a Catalunya així com als 
territoris subscrits. 
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Capítol 4. Del patrocini i mecenatge privat 
 
Article 104. Patrocini esportiu  
 
S’entendrà que existeix patrocini esportiu, als efectes d’aquesta llei, l’aportació econòmica 

d’una persona, tant física com jurídica, a favor d’un projecte o activitat esportiva o física, a 
canvi de rebre una difusió publicitària per part del patrocinat, amb independència del mitjà 
que sigui. 

 
El patrocini esportiu exclourà i serà incompatible amb la publicitat de begudes alcohòliques, 

tabac i totes aquelles que puguin generar un tracte discriminatori, degradant o sexista 
respecte les persones, en les instal·lacions i activitats esportives. 

 
Article 105. Mecenatge i micromecenatge esportiu  
 
S’entendrà per mecenatge esportiu, tota contribució aportada de manera altruista per a la 

realització de projectes o activitats esportives de caràcter no professional que siguin d’interès 
general, per raó de la seva naturalesa, transcendència social o territorial. 
 

Així mateix, s’entendrà per micromecenatge esportiu, el finançament a través de moltes 

aportacions individuals de manera altruista, per a projectes o activitats esportives de caràcter 

no professional que siguin d’interès general, per raó de la seva naturalesa, transcendència 

social o territorial. 

 
Les contribucions en concepte de mecenatge esportiu podran ser mitjançant diners o en 

espècies, o que en qualsevol cas, puguin integrar-se com a part de l’actiu material de l’entitat 
receptora. 

 
Article 106. El conveni de col·laboració empresarial  
 
Les persones, tant físiques com jurídiques, podran col·laborar conjuntament mitjançant un 

contracte a través del que una de les parts es compromet a col·laborar, mitjançant una ajuda 
econòmica, en la realització d’activitats esportives a canvi d’una difusió per qualsevol mitjà del 
col·laborador. 

 
Esdevé essencial per considerar l’existència del conveni de col·laboració empresarial la 

difusió real del col·laborador, sense que per això s’entengui una acció de patrocini. 
 
Article 107. Foment fiscal de les activitats de mecenatge  
 
La Generalitat de Catalunya, en el marc de les pròpies competències en matèria tributària, 

fomentarà, mitjançant incentius i bonificacions fiscals les activitats de patrocini esportiu, 
mecenatge i micromecentatge, especialment aquelles que siguin destinades a promocionar 
l’esport i l’activitat física en edat escolar, per a infants i joves amb risc d’exclusió social o per a 
col·lectius amb diversitat funcional. 

 
La mateixa Generalitat, vetllarà per tal que les donacions efectuades mitjançant els 

convenis de col·laboració empresarial obtinguin un tracte fiscal favorable per tal de potenciar-
ne el seu ús com a sistema de finançament per a entitats, esportistes i activitats o 
esdeveniments esportius. 
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Capítol 5. Impost esdeveniments esportius de massa (taxa esportiva) 
 
Article 108. Impost sobre els esdeveniments esportius de massa 
 
En el termini màxim de dos anys, l’administració de la Generalitat de Catalunya crearà, 

d’acord amb els mecanismes legalment previstos, l’impost sobre esdeveniments esportius de 
massa organitzats per persones, tant físiques com jurídiques, com a tribut propi de la 
Generalitat. Aquest impost té per objectiu nodrir el Fons per al foment de l’esport formatiu i 
inclusiu, regulat per aquesta mateixa llei i en les previsions del propi reglament que ho 
desplegui. 

 
L’impost és exigible esdeveniments esportius de massa organitzats a Catalunya. 
 
Article 109. Objecte de l’impost  
 
L’impost sobre esdeveniments esportius de massa grava la singular capacitat econòmica de 

les persones físiques i jurídiques que organitzen esdeveniments esportius destinats a un 
nombre de participants o en els que assisteix un nombre d’assistents com a públic, d’acord 
amb les descripcions del fet imposable contemplat en aquesta llei. 

 
Article 110. Afectació dels ingressos  
 
Els ingressos derivats de l’impost sobre els esdeveniments esportius de massa resten 

afectats a la dotació del Fons per al foment de l’esport, regulat en aquesta llei i per les 
finalitats descrites. 

 
Capítol 6. El Fons per al foment de l’esport i de l’activitat física 
 
Article 111. Fons pel foment de l’esport i de l’activitat física 
 
Es crea el Fons per al foment de l’esport com a mecanisme destinat a finançar polítiques 

esportives per a la millora de la pràctica esportiva i l’activitat física a Catalunya i a tots els 
nivells de la ciutadania. 

 
El Fons es dota amb els ingressos obtinguts de l’impost sobre els esdeveniments esportius 

de massa, els ingressos obtinguts per l’expedició de la llicència general així com altres 
ingressos provinents d’impostos o taxes creades per la Generalitat de Catalunya amb la 
finalitat de reduir el consum de productes alimentaris amb un alt índex de greixos saturats i 
especialment saturats. Aquesta dotació queda afectada a les despeses directament 
relacionades amb els objectius assenyalats a l’apartat 1 del següent article. 

 
El Consell Català de l’Esport és l’encarregat de recaptar els ingressos que nodreixen el Fons. 

Així mateix, la Unió d’Esports de Catalunya és l’encarregada de gestionar el Fons, en els termes 
i condicions establertes pel Consell Català de l’Esport i de l’Activitat Física. En aquest sentit, el 
mateix haurà de presentar anualment un informe sobre la destinació del Fons, sobre els 
criteris d’atorgament d’aquest fons i sobre el resultat de les actuacions dutes a terme d’acord 
amb l’article següent. 

 
Sens perjudici de l’establert en el paràgraf anterior, la Unió d’Esports de Catalunya podrà 

establir els mecanismes de col·laboració amb les diferents administracions públiques de 
Catalunya i les entitats esportives per tal d’implementar els programes previstos en aquest 
capítol. 
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Article 112. Objecte del Fons 
 
Els recursos del Fons per al foment de l’esport han de destinar-se a projectes o actuacions 

que persegueixin algun dels següents objectius:  
 
a. Programes d’esport i activitat física per a la promoció d’hàbits saludables. 
b. Programes d’esport escolar. 
c. Programes de formació en pràctica esportiva de tècnics i voluntariat. 
d. Programes socials a través de l’esport per la promoció de la integració, la inclusió i 

cooperació social. 
e. Programes per a la internacionalització de l’esport català. 
L’atorgament dels recursos del Fons s’articularà d’acord amb el reglament de desplegament 

que reguli pròpiament l’impost descrit, el qual i en qualsevol cas garantirà els sistemes de 
col·laboració i concertació amb la Unió d’Esports de Catalunya o les entitats esportives de 
Catalunya per tal d’executar els programes assenyalats. 

 

Títol VI. Règim sancionador i el Tribunal Català de l’Esport 
 
Capítol preliminar. Principis i garanties comunes de la potestat sancionadora  
 
Article 113. Àmbit d’aplicació de la potestat sancionadora 
 
Als efectes de la present, esdevé el règim sancionador en matèria esportiva el conjunt de 

les infraccions previstes en aquesta llei i d’acord amb els termes que s’expressen en aquest 
títol. 

 
El règim disciplinari esportiu, s’estén a les infraccions dels Estatuts i Reglaments de les 

entitats esportives recollides en aquesta llei, així com aquelles que contravinguin les regles del 
joc, la seva aplicació i l’organització de competició, tot vulnerant, impedint o pertorbant el seu 
normal desenvolupament. 

 
Són òrgans competents per acordar la incoació de procediments sancionadors i la imposició 

de sancions, en els àmbits respectius, els òrgans expressament habilitats per les entitats 
esportives així com el Tribunal Català de l’Esport, ja sigui en via de recurs o bé directament en 
els casos així previst. 

 
Els principis i garanties del règim sancionador administratiu previst en aquest capítol 

hauran d’informar el sistema disciplinari de l’àmbit associatiu esportiu que prevegin dels 
Estatuts i Reglaments de les entitats esportives recollides en aquesta llei, així com les regles del 
joc que desenvolupin. 

 
Article 114. Principis comuns del procediment i la potestat sancionadora 
 
La potestat sancionadora en matèria esportiva s’exercirà d’acord als principis reguladors de 

la mateixa en matèria administrativa de legalitat, tipicitat, responsabilitat, proporcionalitat, no 
concurrència i irretroactivitat, amb les especialitats previstes en aquesta Llei i en especial 
compliment a les disposicions d’aquest capítol. 
 

En particular, seran aplicables els següents principis: 
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a) D’intencionalitat. 
b) De reincidència en el període d’un any de la mateixa o anàloga incidència declarada per 

resolució ferma. 
c) De transcendència social o esportiva de la infracció. 
d) De perjudici econòmic ocasionat. 
e) D’existència de lucre o benefici. 
f) Circumstàncies concurrents. 
g) De penediment espontani. 
h) De prèvia advertència de l’Administració. 
 
Es podrà considerar que la responsabilitat s’agreuja quan concorri:  
 
a) La reiteració en la o les infraccions. 
b) La reincidència en la o les infraccions una vegada hi hagi hagut fermesa de les 

precedents. 
c) La finalitat discriminatòria, racista, xenòfoba, masclista o transfòbica. 
d) El preu o valor econòmic obtingut com a resultant de la infracció. 
e) El perjudici econòmic i/o social ocasionat. 
 
Als efectes d’aquesta llei, es consideren principis comuns de la potestat sancionadora dels 

òrgans reconeguts a tals efectes en aquesta llei i, per tant, garanties de les respectives, els 
principis considerats a la legislació que regula el procediment administratiu vigent. 

 
Article 115. Concurrència de responsabilitats 
 
Una mateixa acció o omissió que hagi d’aplicar-se com a criteri de graduació d’una infracció 

o com a circumstància que determini la qualificació d’una infracció com a greu o molt greu no 
podrà ser sancionada com a infracció independent. 

 
Si durant la sustentació del procediment sancionador s’aprecia la possible qualificació dels 

fets perseguits com a constitutius de delictes o faltes, s’ha de passar el tant de culpa al 
Ministeri Fiscal i s’ha de suspendre el procediment administratiu un cop l’autoritat judicial hagi 
incoat el procés penal que correspongui, si hi ha identitat de subjecte, fet i fonament. Així 
mateix, si l’Administració té coneixement que s’està seguint un procediment penal respecte els 
mateixos fets, subjecte i fonament, ha de suspendre la tramitació del procediment 
sancionador. 

 
La sanció penal exclou la imposició de la sanció administrativa. Contràriament, si no s’ha 

estimat l’existència de delicte o falta, es pot continuar l’expedient sancionador basat, si escau, 
en els fets que la jurisdicció penal hagi considerat provats. 

 
En qualsevol cas, i als efectes d’aquesta llei, les responsabilitats que puguin derivar-se del 

procediment establert en aquesta seran compatibles amb l’exigència a l’infractor de la 
restitució de la situació alterada per ella, així com amb l’obligació d’indemnitzar per danys i 
perjudicis causats. Així mateix, es podran adoptar totes les mesures que siguin necessàries per 
restablir l’ordre jurídic infringit i anul·lar els efectes produïts per la infracció. 

 
La imposició de sancions per les infraccions tipificades en aquest capítol no impedeix, si 

escau, i atenent-ne el fonament diferent, la depuració disciplinària en l’àmbit associatiu 
esportiu. 

 
Article 116. Mesures cautelars  
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En el moment d’iniciar o després d’iniciar-se qualsevol procediment, previ requeriment de 

les parts o d’ofici, l’òrgan competent pot adoptar les mesures cautelars de caràcter provisional 
que assegurin l’eficàcia de la resolució final que pugui recaure en aquest procediment, sempre 
amb la deguda motivació i comunicació als interessats. 

 
Article 117. Execució de les sancions i recursos 
 
Les sancions imposades per l’òrgan sancionador seran immediatament executives, sense 

que els recursos o reclamacions que s’interposin suspenguin la seva exe cució. No obstant això, 
es podrà suspendre cautelarment la seva execució, a instància de la recurrent, valorant sempre 
els interessos en joc, així com les conseqüències que pot suposar l’eficàcia immediata de 
l’execució o el seu aplaçament. 

 
Article 118. Prescripció de les infraccions i les sancions 
 
Qualsevol de les infraccions contemplades en aquesta llei prescriuran als dos anys, a l’any o 

als sis mesos de la seva comissió, segons es tracti de molt greus, greus o lleus, començant-se a 
comptar el termini de prescripció al dia següent de la comissió de la infracció. La prescripció 
s’interromp en el moment en què s’inicia el procediment sancionador amb coneixement de la 
persona interessada, però si aquell es paralitzés durant més de tres mesos per causa no 
imputable a la persona inculpada, es reprendrà el termini per a la prescripció. 

 
Les sancions imposades que siguin fermes en aplicació de les determinacions d’aquesta llei, 

prescriuen als dos anys, a l’any o als sis mesos, segons es tracti de sancions imposades per la 
comissió d’infraccions molt greus, greus o lleus. El termini de prescripció es computa des de 
l’endemà del dia en què adquireixi fermesa la resolució sancionadora. En cas d’incompliment, 
s’interromprà la prescripció per la iniciació, amb coneixement de la persona interessada, del 
procediment d’execució, i es reprendrà el termini si aquell està paralitzat durant més de tres 
mesos per causa no imputable a l’infractor. 

 
Article 119. Extinció de la responsabilitat  
 
La responsabilitat disciplinària s’extingeix en els següents termes:  
 
a) Compliment de la sanció;  
b) Defunció de l’infractor;  
c) Dissolució de l’entitat esportiva sancionada;  
d) Prescripció de la infracció;  
e) Prescripció de la sanció;  
 
Capítol 1. Inspecció esportiva i règim sancionador per infraccions administratives  
 
Secció 1. De la inspecció esportiva 
 
Article 120. Àmbit subjectiu i objectiu 
 
Correspon al Consell Català de l’Esport i de l’Activitat Física o els òrgans que expressament 

habiliti, l’exercici de les funcions inspectores per al compliment dels deures i obligacions 
establertes en aquesta, les normes de desplegament així com les que s’aprovin en aplicació de 
les mateixes. 
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Són funcions inspectores als efectes d’aquesta llei les següents:  
 
a) Controlar el compliment de totes les disposicions legals i reglamentàries en matèria 

esportiva. 
b) Comprovar i fer el seguiment dels fets que siguin objecte de reclamacions o denúncies 

dels usuaris, i les comunicacions de presumptes infraccions o irregularitats. 
c) Controlar el compliment per les entitats esportives de les obligacions establertes per llei 

o per reglament per l’Administració. 
d) Controlar la gestió de les subvencions, crèdits, avals i demés ajudes públiques concedides 

per les administracions públiques de Catalunya. 
e) Preservar i garantir que no es desenvolupin pràctiques discriminatòries, violentes ni 

vexatòries als esportistes o persones practicants d’activitats físiques. 
f) Qualsevol altra que s’estableixi en les disposicions reglamentàries que desenvolupin 

aquesta llei. 
 
Per a l’exercici de les funcions inspectores, el Consell Català de l’Esport habilitarà 

funcionaris que tinguin l’especialització tècnica requerida en cada cas, els quals han d’actuar 
degudament acreditats. En l’exercici de llurs funcions, els inspectors tenen la condició d’agents 
de l’autoritat, i com a tals gaudeixen de la protecció i les facultats que en aquest àmbit 
estableix la normativa vigent. 

 
Els responsables de les infraestructures esportives recollides en aquesta llei i qualsevol 

persona que presti serveis en l’àmbit de l’esport estan obligats a permetre i facilitar als 
inspectors l’exercici de llurs funcions, l’accés a les instal·lacions i l’examen de tots els 
documents, llibres i registres preceptius. Els fets constatats pel personal encarregat de les 
funcions d’inspecció, amb l’observació dels requisits legals pertinents, tenen el valor de proves 
i gaudeixen de presumpció de veracitat. 

 
Secció 2. Règim sancionador 
 
Article 121. Àmbit subjectiu i objectiu 
 
D’acord amb les determinacions d’aquesta llei, poden ser sancionades per fets constitutius 

d’infraccions administratives en matèria esportiva les persones físiques i jurídiques que 
resultin responsables d’aquests fets, sempre que concorri dol, culpa o simple negligència. 

 
Constitueixen infraccions administratives en matèria esportiva les accions o omissions dels 

diferents subjectes responsables, tipificades i sancionades per aquesta llei. 
 
Les infraccions administratives en matèria esportives poden ser qualificades com a molt 

greus, greus i lleus. 
 
Els òrgans competents per acordar la incoació de procediments sancionadors i la imposició 

de sancions en l’àmbit corresponent, son el Consell Català de l’Esport i de l’Activitat Física, o 
qui pròpiament designi als efectes, així com el Tribunal Català de l’Esport, ja sigui en segona 
instància administrativa com per delegació directa del Consell Català de l’Esport i de l’Activitat 
Física. 

 
En qualsevol dels casos les resolucions del qual esgotaran la via administrativa. 
 
Article 122. Infraccions molt greus, greus i lleus 
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1. Als efectes d’aquesta llei es consideren com a infraccions molt greus:  
 
a. La realització d’activitats, actuacions o omissions, així com la prestació de serveis 

relacionats amb l’esport i/o l’activitat física que afectin greument la integritat tant física com 
moral, salut i la seguretat de les persones. 

b. La realització d’activitats, actuacions o omissions, així com la prestació de serveis 
relacionats amb l’esport i/o l’activitat física que afectin i perjudiquin greument el medi 
ambient i l’entorn natural, encara que urbà. 

c. La participació violenta en baralles o desordres públics en els recintes esportius o en els 
seus voltants, que ocasionin danys o riscos greus a les persones o als béns. 

d. El dany a la integritat física i/o moral de qualsevol esportista o persona practicant 
d’activitat física, per raó d’assetjament, discriminació, violència, masclisme, homofòbia o 
transfòbia, ja sigui per mitjà d’insults, expressions, manifestacions o actuacions físiques. 

e. La realització d’actes notoris i públics en el sí d’un esdeveniment o activitat de caràcter 
esportiu que afectin la dignitat i el respecte a la integritat moral i física de les persones de 
manera greu, participin o no activament en l’esdeveniment. 

f. La introducció en infraestructures esportives on se celebrin activitats o competicions 
esportives de tota classe de materials susceptibles de danyar físicament a les persones, 
especialment armes o instruments anàlegs, així com bengales, petards, explosius o substàncies 
inflamables, fumíferes o corrosives. 

g. La introducció i l’exhibició de pancartes, símbols, emblemes o llegendes que tinguin una 

connotació contrària a l’ordre públic i no es trobin emparats per la llibertat d’expressió, 

especialment que impliquin discriminació per qualsevol tipus o tracte degradant respecte a les 

persones, en infraestructures o en altres llocs on se celebrin competicions o actes esportius. 

Els promotors estan obligats a retirar-los immediatament. 

h. La falta d’adopció de mesures de seguretat així com la manca de diligència o 

col·laboració en l’eradicació de comportaments violents, racistes, xenòfobs, homòfobs o 

intolerants. 

i. L’incompliment de les normes de seguretat i higiene en matèria esportiva que comporti 
un risc greu per a les persones o per als seus béns. 

j. La realització dolosa de danys a les infraestructures esportives i el mobiliari o 
equipaments esportius ja sigui a l’entorn urbà com natural. 

k. Introduir o vendre dins les instal·lacions on se celebrin competicions o activitats 
esportives tabac així com tota classe de begudes alcohòliques, llevat de les considerades amb 
baixa graduació fins 8% d’alcohol. 

l. La utilització, ús, consum, la mateixa temptativa o possessió de substàncies o grups 
farmacològics prohibits així com mètodes no reglamentaris, destinats a augmentar 
artificialment les capacitats dels esportistes o modificar els resultats de les competicions. 

m. La resistència o negativa, sense causa justa, a sotmetre als controls de dopatge 
legalment fixats. 

n. L’incompliment reiterat de les obligacions imposades per reglament en matèria de 
localització habitual i disponibilitat dels esportistes per a la realització de controls fora de 
competició, així com  

o. Les conductes de promoció, incitació, contribució, administració, dispensa o 
subministrament de substàncies o mètodes prohibits que alterin artificialment el rendiment 
esportiu o les que impedeixin o dificultin la correcta realització dels controls. 

p. La introducció a instal·lacions o espais on se celebrin competicions esportives, tota classe 
de substàncies psicotròpiques, estupefaents o drogues tòxiques. 



 

50 
 

q. Les modificacions i alteracions fraudulentes de resultats en proves o competicions, 
incloses les conductes prèvies a la celebració de les mateixes que es dirigeixin o tendeixin a 
influir en el resultat mitjançant un acord, intimidació, preu o qualsevol altre mitjà fraudulent. 

r. Destinar les subvencions, els crèdits, avals i demés ajudes públiques concedides a altres 
finalitats no justificades per tal d’obtenir tals quantitats. 

s. Ometre les obligacions per organitzar competicions, activitats organitzades o 
esdeveniments esportius regulats en aquesta llei, suposant així un greu perjudici a la seguretat 
dels participants així com un perjudici evident pel medi ambient. 

t. La desobediència reiterada de les ordres o les disposicions de les autoritats governatives 
respecte a les condicions de la celebració de les competicions, activitats i competicions 
esportives, sobre qüestions que n’afectin el desenvolupament segur, normal i adequat. 

u. Exercir la professió esportiva, així com contractar a professionals de l’esport sense donar 
compliment a les exigències de titulació i inscripció que estableix la legislació vigent. 

v. La reincidència en la comissió de dos faltes greus. 
w. L’incompliment de sancions imposades per infraccions greus o molt greus. 
 
2. Als efectes d’aquesta llei es consideren infraccions greus:  
 
a. Les considerades prèviament quan no suposin un risc o un perjudici considerat greu per a 

la seguretat, salut i integritat, tant física com moral, de les persones o el medi ambient. 
b. L’encobriment de l’ànim lucratiu per mitjà d’entitats esportives sense ànim de lucre. 
c. La negativa o la resistència reincident a facilitar l’actuació inspectora. 
d. La participació en activitats esportives sense el previ compliment de les disposicions 

legalment establertes en aquesta llei. 
e. Incomplir amb els requisits de paritat estructural en els òrgans directius de les diferents 

entitats esportives reconegudes en aquesta llei. 

f. La comissió dolosa de danys en les infraestructures esportives i en el mobiliari o els 

equipaments esportius. 

g. L’incompliment de mesures cautelars imposades pels òrgans expressament habilitats. 
h. L’ús indegut de la imatge corporativa de la Generalitat de Catalunya, la Secretaria 

General de l’Esport o el mateix Consell català de l’Esport sense estar-ne autoritzats 
expressament. 

i. La utilització de denominacions o la realització d’activitats pròpies de les federacions 
esportives. 

j. L’incompliment de les obligacions o la deixadesa de funcions greus dels membres dels 
òrgans disciplinaris o electorals de les entitats esportives previstes en aquesta llei. 

k. L’incompliment d’alguna de les obligacions o les condicions establertes per aquesta llei 
en matèria de llicències, infraestructures esportives i de titulació dels tècnics que no siguin 
considerades infraccions molt greus. 

l. La manca de control en l’acreditació per part dels promotors d’activitat esportiva 
organitzada de la Llicència esportiva general corresponent dels seus usuaris. 

m. L’organització en activitats esportives no autoritzades per l’òrgan competent. 
n. La passivitat en l’eradicació de conductes violentes, xenòfobes, homòfobes o intolerants, 

quan per les circumstàncies en les quals es produeixin no puguin ser considerades com a 
infraccions molt greus. 

o. L’incompliment de les resolucions del Tribunal Català de l’Esport. 
p. La reincidència en la comissió de faltes lleus. 
q. Incompliment de sancions imposades per faltes lleus. 
r. Qualsevol incompliment de naturalesa no disciplinària per part dels presidents i altres 

membres directius de les entitats esportives catalanes, o de promotors d’activitats i 
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competicions esportives, de les obligacions establertes per a ells en aquesta llei i que no 
estiguin contemplades en l’article anterior. 

 
3. Als efectes d’aquesta llei es consideren com a infraccions lleus:  
 
a. L’incompliment d’alguna de les obligacions o les condicions establertes per aquesta Llei i 

la normativa de desenvolupament, si la infracció no té la consideració de falta molt greu o 
greu. 

b. El descuit i l’abandonament en la conservació i la cura dels locals socials i de les 
instal·lacions esportives. 

c. La negativa a facilitar la informació requerida per part de la Inspecció Esportiva. 

 

Article 123. Sancions  
 
1. Les infraccions administratives en matèria esportiva poden donar lloc a:  
 
a) La imposició d’alguna de les sancions establertes en el present article. 
b) L’obligació d’indemnitzar pels danys i els perjudicis causats. 
c) L’adopció de totes les mesures que calguin per a restablir l’ordre jurídic infringit i anul·lar 

els efectes produïts per la infracció. 
d) La reposició de la situació alterada per l’infractor o infractora al seu estat originari, així 

com restituir les quantitats indegudament rebudes en concepte d’ajudes i subvencions. 
Es poden adoptar com a mesures cautelars l’expulsió o la prohibició d’accés als recintes 

esportius, al marge de les indicades expressament en aquest article. 
 
2. Sancions per a infraccions molt greus  
 
Les infraccions molt greus seran sancionades amb multa de 6.001 a 60.000 euros, podent-

se imposar, a més, alguna o algunes d’entre les següents:  
 
a) Suspensió de l’activitat per un període d’un a quatre anys. 
b) Suspensió de la llicència per un període d’un a quatre anys. 
c) Revocació definitiva de l’autorització administrativa. 
d) Clausura de la infraestructura esportiva per un període d’un a quatre anys. 

e) Clausura definitiva de la infraestructura esportiva. 

f) Prohibició d’accés a qualsevol infraestructura esportiva per un període d’un a quatre 
anys. 

g) Inhabilitació per organitzar activitats i/o competicions esportives per un període d’un a 
quatre anys. 

h) Inhabilitació per a participar en activitats i/o competicions esportives per un període 
d’un a quatre anys. 

i) Pèrdua del dret a rebre subvencions o ajuts públics per un període de un a quatre anys. 
j) Inhabilitació per ocupar càrrec directiu per un període d’un a quatre anys. 
k) Inhabilitació per ocupar càrrec directiu indefinidament. 
 
3. Sancions per a infraccions greus:  
 
Les infraccions greus seran sancionades amb multa de 3.501 a 6.000 euros, podent-se 

imposar, a més, alguna o algunes d’entre les següents:  
 
a) Suspensió de l’activitat fins a un màxim d’un any. 
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b) Suspensió de l’autorització administrativa per un màxim d’un any. 
c) Clausura de la infraestructura esportiva fins a un màxim d’un any. 
d) Prohibició d’accés a qualsevol instal·lació esportiva per un màxim d’un any. 
e) Inhabilitació per organitzar activitats i/o competicions esportives per un màxim d’un any. 
f) Inhabilitació per a participar en activitats i/o competicions esportives per un període 

màxim d’un any. 
g) Pèrdua del dret a rebre subvencions o ajuts públics per un període màxim d’un any. 
h) Inhabilitació per ocupar càrrec directiu per un màxim d’un any. 
i) La cancel·lació de la inscripció en el Registre d’Entitats Esportives de Catalunya. 
 
4. Sancions per a infraccions lleus:  
 
Les infraccions lleus seran sancionades amb advertència o multa de fins a 3.500 euros. 
 
Els ingressos econòmics derivats de la imposició de sancions establertes en aquest capítol 

han de ser destinats al finançament de projectes per a l’esport formatiu i per a col·lectius en 
situació de vulnerabilitat vinculats amb l’esport i l’activitat física. 

 
La imposició de sancions per les infraccions tipificades en aquest capítol no és incompatible, 

en atenció als seus diferents fonaments, amb les possibles responsabilitats disciplinàries de 
caràcter esportiu. 

Capítol 2. Règim disciplinari esportiu 

 

Article 124. Àmbit objectiu 
 
Constituiran infraccions al règim disciplinari associatiu esportiu aquelles contravencions a 

les regles del joc o la competició i a les normes generals esportives o associatives tipificades en 
les normes estatutàries i reglamentàries de les entitats esportives de Catalunya. 

 
En aquest sentit, sens perjudici del que estableixin les normes estatutàries i reglamentàries 

de les entitats, tindran la consideració d’infraccions disciplinàries en matèria associativa 
esportiva:  

 
a) Les infraccions que, durant el curs del joc o competició, vulnerin, impedeixin o pertorbin 

el seu normal accés, desenvolupament i organització. 
b) Les infraccions a les normes generals i específiques de conductes esportives contràries al 

que disposen les dites normes. 
c) Les infraccions comeses per les Juntes directives i els presidents/es de les entitats 

esportives reconegudes en aquesta llei durant l’exercici de les pròpies funcions. 

Article 125. Àmbit subjectiu 
 
Sens perjudici dels òrgans jurisdiccionals que per cada àmbit constitueixin les entitats 

esportives atès la seva capacitat d’organització pròpia, correspondrà la potestat disciplinària a:  
 
a) Jutges i àrbitres durant el desenvolupament del joc, la prova o la competició, amb 

subjecció a les regles establertes per les disposicions de cada modalitat esportiva o per les 
específiques aprovades per a la competició de què es tracti. 

b) A les juntes directives de les entitats esportives pel que fa a les infraccions del règim 
associatiu dels propis socis, afiliats o usuaris. 
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c) A les juntes electorals de les entitats esportives pel que fa a les infraccions del règim 
electoral dels propis socis o afiliats. 

d) Als comitès de competició i disciplina esportiva, i d’apel·lació de l’entitat corresponent 
pel que fa a les infraccions que estatutàriament es determinin de les persones, físiques o 
jurídiques, que la integren. Els comitès de competició i disciplina i d’apel·lació seran també 
òrgans de segona i tercera instància corresponentment sobre les decisions preses per jutges i 
àrbitres en exercici de les seves funcions. Així mateix, el Comitè d’apel·lació serà òrgan de 
segona instància pels recursos contra resolucions de les Juntes electorals de la pròpia entitat o 
de les entitats afiliades. Els comitès de competició i disciplina esportiva i d’apel·lació esportiva, 
podran ser òrgans col·legiats o unipersonals, però sempre els seus membres hauran d’estar en 
possessió de la llicenciatura o el grau en dret. 

e) A la cambra d’arbitratge i mediació del Tribunal Català de l’esport per als recursos contra 
les decisions pels òrgans jurisdiccionals de les entitats, un cop esgotada la via interna d’acord 
als reglaments de procediment que aquestes determinin i sempre i quan així estigui 
expressament previst pels Estatuts de l’entitat. 

 
La potestat disciplinària en matèria associativa esportiva atribueix als seus titulars les 

facultats d’investigar, instruir i, si escau, sancionar, dins dels seus respectius àmbits de 
competència. 

 

Article 126. El procediment 
 
L’exercici de la potestat disciplinària es regularà d’acord amb el procediment ordinari, o bé, 

excepcionalment, per mitjà del procediment abreujat d’urgència. 
 
En qualsevol cas, els reglaments que regulin la potestat disciplinària hauran de garantir la 

gratuïtat del procediment, la seguretat jurídica i el dret de defensa dels interessats. En el cas 
que concorrin interessos en conflicte per part dels òrgans titulars de la potestat disciplinària, 
aquests s’hauran d’abstenir a favor del Tribunal Català de l’Esport. 

 

Article 127. De les actes arbitrals i el seu efecte 
 
En qualsevol cas, les actes reglamentàries signades per jutges i jutgesses o àrbitres són un 

mitjà de prova necessari de les infraccions a les regles esportives i gaudeixen de presumpció de 
veracitat, amb excepció d’aquells esports que específicament no les requereixin, i sense 
perjudici dels altres mitjans de prova que puguin aportar les persones interessades. 

 
Les decisions acordades amb caràcter immediat pels jutges o els àrbitres durant el 

desenvolupament d’un joc o un partit referides a les infraccions de les regles del joc i de la 
conducta esportiva són immediatament executives, sens perjudici que, en funció de les 
característiques pròpies de cada modalitat esportiva, els reglaments puguin establir un sistema 
posterior de reclamacions, fonamentades en l’existència d’un error material manifest. 

Capítol 3. El Tribunal Català de l’Esport 

 

Article 128. El Tribunal Català de l’Esport  
 
El Tribunal Català de l’Esport és un òrgan col·legiat, adscrit orgànicament al Consell Català 

de l’Esport i de l’Activitat Física, assumeix la funció de tramitar i resoldre expedients 
sancionadors, en única instància administrativa, a requeriment del president del Consell Català 
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de l’Esport i de l’Activitat Física, en els supòsits específics de les infraccions previstes en el 
present títol. 

 
La competència del Tribunal Català de l’Esport en l’àmbit administratiu és irrenunciable i no 

podrà ser alterada per la voluntat dels interessats. 
 
El Tribunal, amb el suport de personal, material, mitjans i pressupostari del Consell Català 

de l’Esport i de l’Activitat Física per portar a terme les seves funcions, actua amb autonomia i 
independència totals. 

 

Article 129. Competències del Tribunal Català de l’Esport  
 
Son competències del Tribunal Català de l’Esport:  
a. Incoar i resoldre els expedients sancionadors de caràcter administratiu a instància del 

Consell català de l’Esport en els termes establerts en aquesta llei. 
b. Conèixer i resoldre els recursos interposats contra els acords adoptats en matèria 

sancionadora esportiva de caràcter administratiu i expressament recollides en aquesta llei. 
c. Decidir en via administrativa i en darrera instància, les resolucions de la Comissió 

Antidopatge de Catalunya. 
d. Decidir en via administrativa i en darrera instància, les resolucions de la Comissió 

Catalana contra la Violència, el Racisme, la Xenofòbia, l’Homofòbia i la Intolerància a l’esport. 
e. Conèixer i resoldre qualsevol altra acció o omissió que, per la transcendència esportiva 

que poden tenir en l’activitat esportiva a instància de la Presidència del Consell català de 
l’Esport i de l’Activitat Física. 

 
Les resolucions del Tribunal Català de l’Esport esgoten la via administrativa. Contra 

aquestes resolucions es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya. Les seves resolucions s’executaran, si escau, a través de 
l’entitat esportiva corresponent, que serà responsable del seu estricte i adequat compliment. 
De la mateixa manera que són responsables del compliment dels acords o mandats que el 
Tribunal adopti. 

 

Article 130. Composició del Tribunal 
 
El Tribunal Català de l’Esport es composa de vuit persones, totes ells llicenciades o 

graduades en dret amb especialització i bagatge acreditat en dret esportiu i que s’escolliran 
per concurs públic de mèrits amb subjecció en tot allò aplicables a la normativa contractual de 
l’Administració Pública. 

 
Entre els membres s’escollirà la Presidència i una Vicepresidència per la majoria de vots i 

que hauran de ser ratificats per la Presidència del Consell català de l’Esport i de l’Activitat 
Física. La presidència del Tribunal Català de l’Esport estarà assistida per una secretaria amb veu 
i sense vot i serà nomenat per la Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física entre 
persones d’acreditada experiència amb l’Administració esportiva catalana en els àmbits 
competencials del Tribunal com la resta de membres serà llicenciada o graduada en dret. 

 
En la seva composició es garantirà una presència equilibrada entre homes i dones. 
 
La durada del mandat dels membres del tribunal serà de sis anys i no podran ser reelegits. 

No obstant això, la renovació, es produirà cada tres anys i cessen en el càrrec quan fineix el 
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termini per al qual han estat designats, una vegada s’ha procedit a la designació dels nous 
membres. 

 
En el cas que els membres del Tribunal deixin d’assistir a les reunions per causa no 

justificada per un període superior a tres mesos, incorrin en actuacions irregulars manifestes o 
els sigui aplicable alguna de les causes que impedeixen l’exercici de funcions públiques, poden 
ésser suspesos o cessats pel secretari/a general de l’Esport i l’Activitat física, mitjançant 
resolució motivada. 

 
En el cas que els membres del Tribunal deixin d’assistir a les reunions per causa no 

justificada per un període superior a tres mesos, incorrin en actuacions irregulars manifestes o 
els sigui aplicable alguna de les causes que impedeixen l’exercici de funcions públiques, poden 
ésser suspesos o cessats pel secretari/a general de l’Esport i l’Activitat física, mitjançant 
resolució motivada. 

Reglamentàriament es determinaran les qüestions de composició, organització i 
funcionament del Tribunal no previstes en aquesta Llei. 

 

Article 131. La resolució extrajudicial dels litigis de les entitats  
 
Per als conflictes i litigis de les entitats esportives derivats de matèries de lliure disposició 

en dret, el Tribunal Català de l’Esport garantirà els mecanismes i procediments necessaris per a 
la seva resolució en arbitratge, mediació o conciliació mitjançant una cambra pròpia 
especialitzada. 

 
En aquest sentit i sens perjudici del que s’estableixi reglamentàriament, el Tribunal Català 

de l’Esport habilitarà una cambra jurisdiccional especial per a la mediació i l’arbitratge, la qual 
es dotarà d’àrbitres i mediadors especialitzats degudament acreditats. 

 
L’òrgan de govern de la Cambra arbitral i de mediació estarà formada per un màxim de 8 

membres, entre els quals la seva presidència, formada per la representació de la Secretaria 
General de l’Esport i de l’Activitat Física i una representació de la Unió d’Esports de Catalunya, 
de la Unió de federacions Esportives de Catalunya, del Consell de l’Advocacia de Catalunya, del 
Col·legi d’Economistes de Catalunya, del Consell de l’Esport Universitari, de la Unió de Consells 
i del Col·legi de Professionals de l’Educació Física de Catalunya. 

 
En qualsevol cas, la submissió al sistema d’arbitratge o mediació, tindrà caràcter voluntari i 

gratuït. Estar en possessió d’una llicència o títol habilitant no comportarà la submissió 
automàtica a l’arbitratge o la mediació esportiva si no és per manifestació expressa. 

 
Les resolucions adoptades en aquests procediments tindran els efectes previstos per la 

legislació aplicable en matèria d’arbitratge i mediació. 

 

Disposicions addicionals  
 

Disposició addicional primera 
 
La Generalitat de Catalunya, en el marc de les competències en matèria de política 

electrònica, establirà en el període màxim de quatre anys els mitjans electrònics, informàtics i 
telemàtics que permetin facilitar els tràmits administratius amb caràcter digital, garantint la 
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protecció de dades de caràcter personal amb els termes establerts en la legislació vigent així 
com les pròpies normes de desplegament. 

 
Així mateix, en el mateix període s’establirà l’ús de mitjans electrònics, informàtics i 

telemàtics pel que fa a tots els tràmits vinculats amb el Registre d’Entitats Esportives de 
Catalunya. 

 

Disposició addicional segona 
 
El Museu i Centre d’Estudis de l’Esport Doctor Melcior Colet mostra permanentment 

elements i objectes que reflecteixen la història, passat i present de l’esport català. Per altra 
banda i com a centre dinàmic, acull exposicions monogràfiques sobre temes d’interès sòcio-
esportiu, artístic i cultural. 

 
En el període màxim d’un any es crearà una comissió mixta integrada per la Secretaria 

General de l’Esport i l’Activitat Física, o qui pròpiament designi als efectes oportuns, la persona 
Responsable del Museu i Centre d’Estudis de l’Esport Doctor Melcior Colet i dos representants 
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya designats expressament. 
Aquesta comissió treballarà per tal de dotar al Museu i Centre d’Estudis de l’Esport Doctor 

Melcior Colet la naturalesa jurídica a nivell administratiu escaient, establir el corresponent 

òrgan de gestió i els propis estatuts que el regulin, en un període màxim de quatre anys. 

Disposicions transitòries 
 

Disposició transitòria primera 
 
En el termini de 2 anys un cop aprovada aquesta llei les entitats esportives de Catalunya 

descrites a la mateixa hauran hagut d’adaptar les estructures pròpies de govern seguint els 
principis de paritat i igualtat efectiva previstes a la mateixa. 

 

Disposició transitòria segona 
 
Les competències atribuïdes en aquesta llei a favor dels Consells de les Vegueries, podran 

desenvolupar-se a través de les diputacions provincials mentre no es constitueixin els mateixos 
Consells de les Vegueries. 

 

Disposicions modificatives  
 

Disposició modificativa primera 
 

Es modifica l’article 10.2 del Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de 
Catalunya, quedant redactat de la següent manera:  

 
2.   Els estatuts poden preveure el vot per correu, presencial o electrònic. Els estatuts de 

cada club esportiu també poden incloure qualssevol altres disposicions i condicions lícites que 
els promotors considerin convenients, sempre que no s’oposin a l’ordenament jurídic ni 
contradiguin els principis que configuren el club. 
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Disposició modificativa segona 
 
Es modifica l’article 11.3 del Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de 

Catalunya, quedant redactat de la següent manera:  
 
3. L’assemblea general ha d’escollir la junta directiva i tots els seus càrrecs s’han de proveir 

per mitjà de sufragi lliure, directe, igual i secret, entre tots els seus membres. 

 

Disposició modificativa tercera 
 
Es modifica l’article 74.1 del Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de 

Catalunya, quedant redactat de la següent manera:  
 
1. La junta és elegida per l’assemblea general i tots els seus càrrecs es proveeixen 

mitjançant sufragi lliure, directe, igual i secret entre tots els membres de l’assemblea, per 
majoria de vots. 

 

Disposicions finals 
 

Disposició final primera 
 
Aquesta llei entrarà en vigor el mateix dia que se’n faci la publicació oficial. 

 

Disposició final segona 
 
Els preceptes que eventualment comportessin la realització de despeses amb càrrec als 

pressupostos de la Generalitat, produiran efectes a partir de l’entrada en vigor de la Llei de 
pressupostos corresponent a l’exercici pressupostari immediatament posterior a l’entrada en 
vigor d’aquesta llei. 

 

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2019 
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC; Eva Granados Galiano, GP PSC-

Units; portaveus 


