
 

 

Sobre les necessitat d’assegurances per la realització de les activitats esportives: 

 

 
� Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya 

 
� Reial Decret 1030/2006, de 15 de setembre, pel qual s’estableix la cartera de serveis comuns del 

sistema nacional de salut i el procediment per a la seva actualització. 
 

� “Real Decreto 849/1993, de 4 de junio, por el que se determina las prestaciones mínimas del 
Seguro Obligatorio Deportivo” 

 
Cal tenir present:   
 

1.     El Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya, en el tercer apartat del 
seu article 149 recull de forma clara que les entitats públiques o privades que organitzin 
activitats físiques o esportives, amb independència de la seva durada i de la tipologia de l’espai 

on es realitzin, hauran d’exigir a totes les persones que participin la llicència esportiva 
corresponent a l’activitat.    

 
2.     L’esmentat Decret 58/2010, en el cinquè apartat del seu article 151 recull de forma clara que 

“les entitats, els centres, els establiments públics o privats a què fa referència l’article 62 de la 
Llei de l’Esport no previstes en els punts anteriors que organitzen activitats físiques o esportives, 
ja sigui a l’aire lliure o en establiments esportius, són competents també en relació amb la 
llicència d’activitat física a favor dels practicants que participin en les activitats que organitzin. 
Aquestes entitats podran subscriure una pòlissa col·lectiva o individual, amb la cobertura que 
estableix l’article 152 a favor dels practicants que estiguin sota la seva organització.” 

 
 L’esmentat article 152 concreta: 

 
“Article 152 Cobertura de riscos per a persones físiques: 
 
1. 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. 
 
2. En el cas que les prestacions contractades en l’assegurança obligatòria no siguin suficients per 
fer front a les cobertures necessàries, l’entitat organitzadora en serà la responsable subsidiària. 



 

 

3. En el cas que una entitat organitzadora d’activitats físiques o esportives no hagi complert 

l’obligació que té d’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. 
 

4. L’esportista que acrediti individualment tenir protegides les contingències que preveu 
l’apartat 1 d’aquest article, per mitjà d’una assegurança, no caldrà que subscrigui altra i 
restarà habilitat per la pràctica de l’activitat física i esportiva, pel mateix període  assegurat.” 

 
S’adjunta com annex el “Real Decreto 849/1993, de 4 de junio” en el que es determinen les 
prestacions mínimes de l’assegurança esportiva obligatòria al que fa referència el punt 1d. 

 
 

3.    De la mateixa manera, el Decret 58/2010, en la seva disposició addicional segona concreta: 
 

“Assegurament de les activitats esportives: 
 
Tota activitat o competició esportiva, federada o no, que organitzin a Catalunya les entitats 
esportives regulades en aquest Decret, així com qualsevol persona física o jurídica, obliga a 

subscriure una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi el risc de l’activitat o 
competició esportiva davant de tercers amb uns capitals mínims de 600.000,00 euros per 
sinistre i 150.000,00 euros per víctima. Als efectes d’aquesta disposició també es 
consideren tercers els propis esportistes participants i d’altres intervinents.” 

 
 

4.    Per altre banda, el Reial Decret 1030/2006, de 15 de setembre, pel qual s’estableix la cartera de 
serveis comuns del sistema nacional de salut, estableix en els punt 4 i 7 del seu Annex IX que  
l’import de l’assistència sanitària de qualsevol assegurança obligatòria, com es el cas que ens 
ocupa, s’ha de reclamar als tercers obligats al pagament, en el nostre cas l’organitzador de 
l’activitat. Així doncs, en cas que l’organització derivi accidentats al sistema nacional de salut, 
aquest facturarà els seus serveis a l’organització. 

 
Així doncs: 

 
        Totes les persones que participin en l’activitat han de disposar de la llicència esportiva 

corresponent  o en el seu defecte, l’organització ha de subscriure una pòlissa d’assegurances 
d’accidents personals, col·lectiva o individual, amb la cobertura que estableix l’article 152 a 
favor dels practicants que estiguin sota la seva organització. En el cas que les prestacions 

contractades en l’assegurança obligatòria no siguin suficients per fer front a les cobertures 

necessàries, l’entitat organitzadora en serà la responsable subsidiària.  

 



 

 

        Cal tenir contractada una pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil que cobreixi el risc de 
l’activitat o competició esportiva davant de tercers amb uns capitals mínims de 600.000,00 
euros per sinistre i 150.000,00 euros per víctima. També es consideren tercers els propis 
esportistes participants i d’altres intervinents.  

 
 
 
 
 
 
 

ALTRE INFORMACIÓ: 
 

TITOL 8 

Article 150 
 

Classes de llicències 

Les llicències esportives poden ser de tres classes: 
a) Llicència federativa. 
b) Llicència escolar. 
c) Llicència d’activitat física. 
 
 
SECCIÓ 3 
Llicència d’activitat física 

 
Article 162 
Naturalesa i efectes de la llicència d’activitat física 

1. La llicència d’activitat física autoritza el seu titular per a la pràctica d’activitats físiques 
o esportives organitzades fora de l’àmbit de la competició federada i escolar, també 
autoritza a utilitzar espais esportius de l’entitat organitzadora de la respectiva activitat i 
a participar en qualsevol activitat física i esportiva que sigui organitzada per altres. 
2. L’organitzador de l’activitat física o esportiva determina el sistema d’acreditació de 
l’esmentada llicència. 
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