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Llei de l’esport de Catalunya.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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
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.
PREPARATS

LLESTOS

LLEI

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.
La mobilitat, el turisme actiu i la proliferació
d’esdeveniments esportius internacionals de tot
tipus estan transformant el model tradicional de
pràctica esportiva i ens obliga a dotar-nos d’un
sistema que permeti a les nostres entitats créixer
en condicions homologables a les dels sistemes
del nostre entorn.
El sector esportiu a Catalunya, des de l’any
2015, s’ha emplaçat a reflexionar i participar de
quin model organitzatiu vol per si mateix i aposta
per poder continuar desenvolupant la seva
activitat en un món cada cop més canviant. La
Unió de Federacions Esportives de Catalunya,
conjuntament amb federacions i clubs esportius,
inicià aquest període de reflexió i anàlisi amb
la publicació del llibre Sistema esportiu català.
Temps de decidir. Temps de sumar, un treball
que recollia una àmplia comparativa de sistemes
esportius veïns i apuntava les debilitats que
el nostre model pateix d’ençà que començà
la crisi econòmica i institucional en què estem
immersos, i que de manera tan greu està
afectant les nostres entitats. Aquell mateix
any, es convocà el Congrés de l’Esport Català
que havia de servir per debatre i aprofundir
en l’anàlisi del nostre model actual i cap a on
ens dirigíem, però tanmateix el Congrés no
va acabar de copsar les inquietuds que de
nou les federacions esportives de Catalunya i
els seus clubs havien manifestat i traslladat a
l’Administració esportiva de la Generalitat. En un
pas més, i per tal d’assegurar que el treball del
sector no quedava oblidat en el temps, la UFEC
emprengué la formulació d’unes propostes de
modificació normativa que introduïen de forma
gradual les demandes de clubs i federacions
en la normativa encara vigent a Catalunya.
D’aquestes demandes se’n va fer trasllat al
Govern i creiem que és gràcies a aquesta tasca
que avui la Secretaria General de l’Esport és
conscient de la necessitat d’una modificació del
marc legal actual en l’àmbit esportiu. I encara

més, convençuda de l’oportunitat que mereix el
sector esportiu català, de nou, la UFEC ha iniciat
la tasca de consulta i consens amb les seves
entitats membres, les federacions catalanes,
per enllestir el present document, que recull la
proposta d’un nou ordenament jurídic esportiu:
la Llei de l’esport de Catalunya; que ha estat
posteriorment treballat i consensuat en el context
del Pacte Nacional per l’Activitat Física i l’Esport.
Aquesta proposta de text normatiu fixa
l’objectiu i el punt d’arribada en els sistemes
esportius d’arreu que han permès un ple
desenvolupament del seu sector, en perfecta
sintonia amb l’entramat internacional. Models
que s’allunyen exponencialment de la tradició
legislativa a Espanya i Catalunya, i s’apropa a
les estructures en auge a Amèrica i els països
nòrdics. La Llei de l’esport de Catalunya que
proposen les entitats esportives catalanes
redueix el pes i cost de l’administració pública en
aquest sector; dibuixa una única entitat paraigua
representativa del sector, que es presenta com
agent col•laborador del poder públic, permet
una transició absoluta de les entitats esportives
cap al dret privat que els correspon, garanteix la
pràctica saludable de l’esport i l’activitat física per
mitjà d’un sistema públic de llicència i estableix
un mecanisme de finançament autònom i
estable que permetrà marcar els objectius
del sector a llarg termini amb independència
pressupostària.
La Llei de l’esport de Catalunya s’estructura en
quatre títols: el títol primer, sobre l’organització
administrativa de l’esport; el títol segon, de les
entitats esportives; el títol tercer, de la pràctica
esportiva i l’activitat física; i el darrer títol quart,
sobre el finançament del sistema esportiu.
En el títol primer, de l’organització administrativa
de l’esport a Catalunya, es presenta un
panorama públic que redueix i simplifica la seva
estructura. La Secretaria General de l’Esport
continua essent l’administració esportiva de
la Generalitat de Catalunya, i aquesta compta
ara amb un nou principal col•laborador: la
Unió d’Esports de Catalunya, pertanyent al
sector privat de les entitats esportives. Aquest
títol primer estableix igualment els principis
rectors de la política esportiva i els mecanismes
de col•laboració interadministrativa amb
Ajuntaments, Consells Comarcals i Diputacions.
Es proposa aquí un sistema públic esportiu
reduït i absolutament col•laboracionista amb
l’entramat associatiu català, que en definitiva
constitueix el sector.
El títol segon d’aquesta Llei, sobre les entitats
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esportives de Catalunya, assumeix el canvi
més trencador d’aquesta proposta de sistema
esportiu: la creació de la ja esmentada Unió
d’Esports i la dotació a la resta d’entitats
esportives d’un caràcter purament privat, que les
situa al règim civil general, en qualitat d’entitats
de base associativa. La Unió d’Esports de
Catalunya es constitueix com la figura paraigua
del sector, que per delegació expressa de la Llei
exerceix les funcions públiques de i) aplicar la
política esportiva ii) informar de la construcció
d’instal•lacions esportives iii) emetre la llicència
esportiva general i iv) distribuir el fons per al
foment de l’esport de Catalunya entre les entitats
pertanyents al sistema, i d’acord als programes
previstos. La resta d’entitats esportives,
federacions i clubs, passen a regular-se d’acord
al llibre tercer del Codi civil de Catalunya, sobre
les persones jurídiques, tot reconeixent les
especificitats que hauran d’assumir aquelles que
vulguin esdevenir membres afiliats de la Unió,
fixant la carta de drets i obligacions.
En el títol tercer, sobre la pràctica esportiva i
l’activitat física, es reprodueix el sistema de
planificació de les instal•lacions esportives
incorporant la Unió d’Esports com a agent
informador d’aquell. S’introdueix en aquest llibre
el règim sobre la llicència esportiva general,
que es defineix com obligatòria per a tots els
practicants d’esport de forma organitzada,
sigui quina sigui la naturalesa jurídica de
l’organitzador, en tant que es configura com
a títol protector de la salut del practicant que
incorpora una cobertura dels riscos que de
l’activitat se’n puguin derivar. D’aquesta llicència
es delega la gestió i emissió a la Unió d’Esports
de Catalunya i els ingressos derivats del règim
d’aquesta llicència s’afecten de manera que
passen a formar part del cabal del fons per al
foment de l’esport. En aquest mateix capítol
es preveu un règim especial d’acreditació de
llicència per a les persones amb títol emès per
una federació esportiva afiliada a la Unió; restant
exempts d’adquirir la llicència esportiva general
si estan en possessió d’una llicència d’una
federació esportiva de Catalunya en qualsevol
de les seves modalitats. Als efectes, es fixa
que les federacions garantiran com a mínim
l’emissió de llicències per participar en activitats
i competicions oficials federades, per participar
en activitats i competicions de lleure i per a
la pràctica esportiva d’àmbit escolar que els
Consells esportius desenvolupin en coordinació
amb la corresponent federació. Per últim, en
aquest títol s’integra també el règim sancionador
administratiu.
Per últim, el títol quart de la Llei de l’esport fixa el
sistema de finançament que proposa el sector,
basat en l’afectació dels ingressos de la llicència
esportiva general, que passen a formar part
del fons per al foment de l’esport. Aquest fons,
gestionat per una comissió amb participació del
poder públic i presència majoritària del sector, es
destina a la promoció de programes específics
i el finançament del sistema esportiu en el seu
conjunt.
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TÍTOL I. L’ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
DE L’ESPORT A CATALUNYA
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política esportiva
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Secció 4. Disposicions comunes de les
entitats esportives
TÍTOL III. LA PRÀCTICA ESPORTIVA
Capítol primer: L’educació física i la recerca
Capítol segon: Instal•lacions esportives
Capítol tercer: Llicències esportives
Capítol quart: De la inspecció i el règim
sancionador
Secció 1. La inspecció esportiva
Secció 2. El règim sancionador
TÍTOL IV. EL FINANÇAMENT DEL SISTEMA
ESPORTIU CATALÀ
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TÍTOL I. L’ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
DE L’ESPORT A CATALUNYA
Capítol preliminar: Principis rectors de la política
esportiva
Article 1.1. L’activitat física i esportiva constitueixen un
element important de la salut, l’educació,
de la cultura, de la integració i de la vida
social; contribueixen notablement a la lluita
contra el fracàs escolar i a la reducció de les
desigualtats socials i culturals, i afavoreixen
l’adquisició d’hàbits de vida saludables.
2. El desenvolupament i foment de l’esport i
l’activitat física per a tothom, i amb especial
rellevància per a persones amb discapacitat,
són d’interès general i d’utilitat pública i
social.
Article 2.En virtut de l’article 134 de l’Estatut
d’autonomia de Catalunya, correspon a la
Generalitat de Catalunya la competència
exclusiva en matèria d’esports; essent la
finalitat d’aquesta llei definir els principis
rectors de l’esport a Catalunya, els objectius
de la política esportiva, l’ordenació de
l’organització institucional i la previsió del
règim jurídic aplicable al sector.
Article 3.La Generalitat de Catalunya, a fi de garantir
l’accés en igualtat de condicions i

oportunitats a la pràctica i als coneixements
de l’esport, desenvolupa la seva política
esportiva d’acord als següents principis
rectors:
a) Garantir la pràctica esportiva organitzada
sota unes condicions mínimes de seguretat
i protecció de la salut de tots els seus
practicants.
b) Coordinar la implantació i el
desenvolupament de la política esportiva
en col•laboració amb la Unió d’Esports
de Catalunya i les federacions esportives
membres, i donar suport a l’actuació
d’aquesta entitat, tot garantint el seu
finançament.
c) Coordinar la gestió esportiva amb les
funcions pròpies de les entitats locals en el
camp de l’esport i donar suport a l’actuació
d’aquestes entitats.
d) Fomentar i protegir l’associacionisme
esportiu en totes les seves manifestacions,
en coordinació amb la Unió d’Esports de
Catalunya i les federacions esportives
membres, com a marc idoni per al
desenvolupament i pràctica de l’esport.
e) Procurar el foment de l’activitat física i
l’esport com a hàbit de salut.
f) Formular i executar, en col•laboració
amb la Unió d’Esports de Catalunya i les
federacions esportives membres, programes
especials per a l’educació física i esportiva
de les persones disminuïdes i dels sectors
socials més necessitats, a fi que tinguin més
facilitats i oportunitats per practicar l’esport i
l’activitat física.
g) Promoure, a través de polítiques pròpies
i col•laborant amb la Unió d’Esports de
Catalunya i les federacions esportives
membres, les condicions que afavoreixin
la igualtat de la dona en l’esport i la seva
incorporació a la pràctica i direcció esportiva
en tots els àmbits.
h) Promoure l’esport de competició i d’alt nivell
en col•laboració amb la Unió d’Esports
de Catalunya, les federacions esportives
membres i altres entitats competents en la
matèria, i vetllar perquè es practiqui d’acord
amb els principis del moviment olímpic.
i) Ordenar i difondre el coneixement i
l’ensenyament de l’esport; fomentar
les escoles esportives que formin
adequadament i perfeccionin amb
continuïtat i competència les persones
practicants; i vetllar especialment per la
pràctica esportiva en edat escolar, tant pel
que fa a l’ensenyament públic com al privat,
tot en col•laboració amb la Unió d’Esports
de Catalunya i les federacions esportives
membres.
j) Vetllar pel degut control mèdic i sanitari dels
esportistes, i també de les instal•lacions
esportives, prenent les mesures de
seguretat més idònies per a la garantia
física i la salut de practicants, públic i altres
persones implicades en l’organització de
l’activitat esportiva.
k) Desenvolupar la recerca en les diferents
àrees relatives a les ciències aplicades
a l’esport, per tal que aquest millori
qualitativament.
l) Vetllar i col•laborar amb la Unió d’Esports
de Catalunya i les Federacions esportives
www.lleiesport.cat
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membres perquè la pràctica esportiva i
l’esport estigui exempt de violència, racisme,
xenofòbia i intolerància.
m)
Vetllar i col•laborar amb la Unió
d’Esports de Catalunya i les federacions
esportives membres perquè la pràctica
esportiva i l’esport estigui exempt de
tota pràctica que pugui alterar per vies
extraesportives els resultats de les
competicions.
n) Programar i planificar, en coordinació amb
les entitats locals i amb la col•laboració
de la Unió d’Esports de Catalunya i les
federacions esportives membres, una xarxa
equilibrada d’instal•lacions 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 instal•lacions,
els equips i els materials destinats a la
pràctica esportiva.
o) 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 d’espais
suficients per cobrir les necessitats socials
i col•lectives d’equipaments esportius i de
lleure; en coordinació amb els municipis de
l’entorn.
p) Garantir l’adequat aprofitament del medi
natural per a les activitats esportives que
siguin més idònies.
q) 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.
r) Vetllar per la participació de les seleccions
esportives catalanes de les federacions
en els àmbits supraautonòmics i afavorir,
promoure i difondre l’esport català també en
aquests àmbits.
s) 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 i
científiques i d’altres activitats que convingui
conèixer o divulgar, amb la col•laboració de
l’Observatori Català de l’Esport.
t) Fomentar que els organismes competents
estableixin bonificacions, beneficis i
exempcions tributàries per afavorir el
desenvolupament de l’esport.
u) Fomentar una protecció adequada dels
esportistes mitjançant sistemes de previsió
social de caràcter mutualista, i vetllar per
la viabilitat contínua i permanent d’aquests
sistemes.
v) Garantir l’adequat finançament del sistema
esportiu català, en coordinació amb la Unió
d’Esports de Catalunya i les federacions
esportives membres.
Article 4.L’organització institucional de l’esport
a Catalunya segueix els principis de
coordinació i col•laboració interadministrativa
i de col•laboració amb la Unió d’Esports
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de Catalunya com a ens representatiu del
moviment esportiu a Catalunya.
Capítol primer: L’administració esportiva de
Catalunya
Secció 1. De l’administració esportiva de la
Generalitat de Catalunya
Article 5.1. Correspon a l’administració esportiva de la
Generalitat de Catalunya exercir les funcions
que li assenyala aquesta Llei, les que li són
assignades per reglament i les que li delegui
el conseller o consellera del Departament
encarregat de l’esport, i la coordinació amb
l’administració esportiva d’altres àmbits
territorials.
2. La Secretaria General de l’Esport és l’òrgan
de direcció de l’administració esportiva de
la Generalitat de Catalunya i està adscrita
al departament que té assignades les
competències en matèria d’esport.
Secció 2. Dels Ajuntaments i els ens
comarcals
Article 6.1. Correspon als municipis:
a) Promoure de manera general l’activitat
física i l’esport en llur àmbit territorial,
especialment en l’àrea escolar, i fomentar
les activitats físiques de caràcter
extraescolar i recreatives.
b) Construir, ampliar i millorar les instal•lacions
esportives en llur territori.
c) Vetllar per la plena utilització de les
instal•lacions esportives existents en llur
terme municipal.
d) Portar un cens de les instal•lacions
esportives de llur territori on consti l’estat de
la instal•lació, les inspeccions realitzades i
la seva adequació a la normativa tècnica i
esportiva tant en la construcció com en la
seva gestió.
e) Vetllar pel compliment de les previsions
urbanístiques sobre reserva d’espais i
qualificacions de zones per a la pràctica
de l’esport i l’emplaçament d’equipament
esportius.
f) Cooperar amb la Secretaria General de
l’Esport, la Unió d’Esports de Catalunya i
altres ens públics o privats per al compliment
de les finalitats assenyalades per aquesta
Llei.
2. Els municipis de més de 5000 habitants
han de garantir l’existència en llur territori
d’instal•lacions esportives d’ús públic.
Article 7.Correspon a les comarques i als altres ens
locals supramunicipals:
a) Promoure i difondre l’activitat física i l’esport
en llur territori.
b) Coordinar la utilització de les instal•lacions
esportives públiques d’ús comarcal.
c) Cooperar amb la Unió d’Esports de
Catalunya i els municipis en la promoció de
l’activitat física i l’esport.
d) Construir, ampliar i millorar instal•lacions
esportives d’interès comarcal.
e) Subministrar els elements necessaris per
establir les determinacions del pla director
d’instal•lacions i equipaments esportius
de Catalunya, les quals han de referir-se,
com a mínim, a l’estimació dels recursos
disponibles i a les necessitats i els dèficits
de l’àmbit territorial corresponent.

f) Participar en l’elaboració i execució dels
programes de la Generalitat que tenen per
objecte finançar la construcció, l’ampliació
i la millora d’instal•lacions esportives els
beneficiaris de les quals són els ens locals.
TÍTOL II. LES ENTITATS ESPORTIVES DE
CATALUNYA
Capítol primer. La Unió d’Esports de Catalunya
Article 8.1. La Unió d’Esports de Catalunya és l’entitat
privada, d’utilitat pública i d’interès públic
i social, sense afany de lucre, dedicada
al foment, la promoció i la coordinació de
la pràctica de l’esport a Catalunya —en
col•laboració amb la Secretaria General
de l’Esport— representativa del conjunt
del sector esportiu català i constituïda per
federacions esportives d’acord els termes
d’aquesta Llei. Podran formar part també de
la Unió d’Esports de Catalunya per mitjà de
representació estamental esportistes, clubs,
consells esportius i altres entitats que tinguin
com a finalitat el desenvolupament, foment i
la millora de l’esport a Catalunya, que seran
integrats d’acord al criteris previstos en
aquesta Llei.
2. La Unió d’Esports de Catalunya, gaudeix
de personalitat jurídica pròpia i capacitat
d’actuar plena per al compliment de les
seves funcions. La Unió, en tot allò no
previst per aquesta Llei, es regirà per la
Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer
del Codi civil de Catalunya relatiu a les
persones jurídiques en el referent a les
entitats associatives.
Article 9.1. Són funcions de la Unió d’Esports
de Catalunya, en coordinació amb la
Generalitat de Catalunya i especialment
amb la Secretaria General de l’Esport:
a) La promoció i el suport de la pràctica
esportiva a Catalunya, en coordinació amb
les federacions esportives que en siguin
membres.
b) Assegurar que tota la pràctica esportiva
organitzada que es desenvolupa a
Catalunya es fa sota uns criteris de
seguretat i de responsabilitat mínims fixats
per aquesta Llei.
c) La promoció de la recerca científica en
matèria esportiva.
d) La formació de tècnics en totes les
modalitats i tots els nivells.
e) Informar l’elaboració i el desplegament dels
plans d’actuació per construir i coordinar
els equipaments esportius, d’acord amb el
pla d’instal•lacions i equipaments esportius
de Catalunya, i proposar l’actualització de
la normativa tècnica existent per aquest
tipus d’instal•lacions en coordinació amb
les federacions esportives que en siguin
membres.
f) La coordinació, conjuntament amb les
federacions esportives que en siguin
membres, de les actuacions necessàries
per millorar el nivell i l’alta competició
d’esportistes catalans i de les seleccions
esportives catalanes en qualsevol àmbit
d’actuació.
g) La promoció i l’organització de l’activitat de

5
l’esport escolar i universitari conjuntament
amb les federacions esportives que en
siguin membres i els centres d’ensenyament
i universitats.
h) Procurar l’establiment dels mecanismes
necessaris per a la cobertura dels riscos
que garanteixin la seguretat de les persones
practicants i de l’entorn on es dugui a terme
l’activitat.
i) La promoció, difusió i col•laboració en
la implantació de les polítiques actives
de prevenció i control de la violència, el
racisme, la xenofòbia i la intolerància en
el món esportiu i de l’ús de substàncies
prohibides.
j) La promoció de les relacions en l’àmbit
internacional amb entitats de similars
característiques d’altres països.
k) Qualsevol altra activitat que s’acordi o es
conveni amb la Generalitat de Catalunya,
en coordinació amb les federacions que en
siguin membres, d’acord amb les finalitats
d’aquesta Llei.
2. La Unió d’Esports de Catalunya, a més de
les seves pròpies atribucions, exerceix sota
la tutela i coordinació de l’Administració
pública esportiva de la Generalitat de
Catalunya les següents funcions públiques
delegades:
a) Informar i implementar les polítiques
esportives de Catalunya, en coordinació
amb les federacions esportives que en
siguin membres.
b) Emetre les llicències esportives generals
per a la pràctica d’activitat física i esportiva
organitzada d’acord als termes d’aquesta
Llei.
c) Establir els criteris, programes i distribució
del fons per al foment de l’esport català, en
col•laboració amb la Secretaria General de
l’Esport i en coordinació amb les federacions
esportives que en siguin membres.
Article 10.La Unió d’Esports de Catalunya regularà la
seva estructura i funcionament d’acord als
seus estatuts, que com a mínim hauran
de garantir el compliment dels següents
principis:
a) Els seus òrgans de govern s’han de proveir
d’acord als principis democràtics i de
transparència.
b) La seva estructura comptarà com a
mínim amb les representacions territorials
escaients d’acord a l’organització territorial
de Catalunya.
c) Seran membres de ple dret de la Unió
d’Esports de Catalunya les federacions
esportives, legalment constituïdes i que
compleixin les previsions contingudes en
aquesta Llei.
Article 11.1. L’assemblea general de la Unió d’Esports de
Catalunya serà l’òrgan superior de govern
de l’entitat.
2. Formaran part de l’assemblea general de la
Unió d’Esports de Catalunya, les federacions
esportives membres, representades pel
seu president o presidenta o per la persona
expressament designada per la junta
directiva de la federació.
3. Formarà part de l’assemblea general de la
Unió d’Esports de Catalunya l’estament de

clubs esportius, conformat per representants
dels clubs esportius legalment constituïts
i inscrits a Catalunya seguint els principis
que marca aquesta Llei, elegits entre i
pels clubs esportius catalans membres de
les federacions que pertanyin a la Unió
d’Esports, a votació per sufragi lliure,
directe, igual i secret; d’acord a les següents
circumscripcions territorials:
a) Comarques de Barcelona: quatre clubs.
b) Comarques de Girona: dos clubs.
c) Comarques de Tarragona: dos clubs.
d) Comarques de Lleida: dos clubs.
4. Formarà part de l’assemblea general
de la Unió d’Esports de Catalunya
l’estament d’esportistes amb un màxim
de 5 esportistes, dels quals almenys un
haurà de ser d’esports d’hivern i un altre de
qualsevol modalitat paralímpica, escollits
per i d’entre esportistes catalans federats a
les federacions que pertanyin a la Unió i que
haguessin participat en uns Jocs Olímpics
o Paralímpics; per votació per sufragi lliure,
directe, igual i secret. Aquests no seran
elegibles o reelegibles per aquesta condició
un cop transcorreguts dotze anys des dels
últims Jocs Olímpics o Paralímpics en els
quals hagin participat.
5. Els estatuts de la Unió d’Esports de
Catalunya garantiran l’existència d’una
representació a l’assemblea general de les
institucions dedicades a la cerca, 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.
6. Seran membres d’honor de la Unió
d’Esports de Catalunya aquelles
personalitats de rellevància en la història de
l’esport català que així ho acordi l’assemblea
general, per la majoria qualificada que
prevegin els seus estatuts. Els membres
d’honor de la Unió d’Esports de Catalunya
no tindran dret de vot.
7. El nombre total de membres estamentals
ha de ser inferior al 50 % dels membres de
l’assemblea general de la Unió d’Esports de
Catalunya.
8. Cada membre de l’assemblea general tindrà
dret a un vot, amb excepció del sistema
de vot ponderat que s’estableix per les
federacions, atenent els criteris següents:
i. Per cada vot emès per les federacions amb
disciplines olímpiques o paralímpiques
computaran cinc vots emesos.
ii. Per cada vot emès per les federacions
sense disciplines olímpiques computaran
tres vots emesos.
El sistema de vot ponderat no tindrà validesa
en les votacions d’assumptes de caràcter
disciplinari.
Capítol segon: Les federacions esportives de
Catalunya
Article 12.1. 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 específics reconeguts dins l’àmbit
de Catalunya, constituïdes bàsicament per
associacions o 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, i constituïdes
també, si escau, per esportistes, tècnics,
jutges o àrbitres o altres representants de
persones físiques.
2. Les federacions esportives catalanes
gaudeixen de personalitat jurídica pròpia i
capacitat plena per al compliment de les
seves funcions. En tot allò no previst per
aquesta Llei, les federacions esportives es
regiran pel que preveu el llibre tercer del
Codi civil de Catalunya, en el referent a les
entitats associatives.
Article 13.1. Amb l’única excepció que preveu l’apartat
2, 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.
2. 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 discapacitats físiques,
psíquiques, sensorials o de qualsevol altra
naturalesa.
3. 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
esportives a què es refereix l’apartat anterior.
4. Si en l’àmbit internacional, una modalitat
d’esport adaptat s’integra en una federació
olímpica 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.
5. 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.
Article 14.1. Per poder gaudir del finançament i
programes derivats de la Unió d’Esports
de Catalunya, les federacions esportives
hauran de sol•licitar-ne l’afiliació.
2. Podran ser membres de la Unió d’Esports
de Catalunya les federacions esportives
catalanes que compleixin els següents
requisits:
a) Que no existeixi una federació esportiva
catalana membre de la Unió d’Esports
de Catalunya amb la mateixa modalitat
esportiva reconeguda en els seus estatuts.
b) Estar constituïdes d’acord amb els principis
de representació democràtica dels membres
que les integren.
c) Que els seus òrgans de govern siguin
l’assemblea general i la junta directiva.
d) Que la junta sigui elegida per l’assemblea
general i tots els seus càrrecs es proveeixin
mitjançant sufragi lliure, directe, igual i secret
entre tots els membres de l’assemblea,
llevat dels mateixos membres de la junta
www.lleiesport.cat
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directiva, quan en formen part.
e) Que formin part de l’assemblea general
de la federació com a mínim tots els
clubs afiliats a aquesta. Les federacions
esportives catalanes que vulguin ser
membres de la Unió d’Esports de Catalunya
podran també incorporar com a membres
de les seves assemblees els estaments
en què s’agrupen persones físiques —
esportistes, jutges, àrbitres i tècnics—, un
per disciplina. El nombre de representants
d’aquests estaments ha de ser inferior
al 50 % dels membres de l’assemblea
de la federació, i la durada del mandat i
sistema d’elecció s’ha de regular en els
estatuts federatius. Únicament tindran la
consideració d’esportistes, jutges, àrbitres
i tècnics, a l’efecte de poder integrar
l’estament corresponent, aquelles persones
majors d’edat que, en possessió de la
llicència federativa en vigor preceptiva,
hagin participat, com a mínim, en una
competició o prova del calendari oficial de la
federació en la temporada en curs i les dues
immediatament anteriors.
f) Que els estatuts prevegin que en el supòsit
de rebre o haver rebut subvencions
públiques, o ajudes econòmiques per part
de la Unió d’Esports de Catalunya, les
federacions esportives no podran aprovar
pressupostos deficitaris sense l’autorització
expressa de l’administració de la Generalitat.
En el supòsit que una federació tingui
un dèficit pressupostari superior al 25 %
del pressupost aprovat per l’assemblea
corresponent, i sempre que la seva
situació econòmica deficitària l’impedeixi el
desenvolupament del seu programa esportiu
previst, la Unió d’Esports de Catalunya
podrà cursar baixa de la federació com a
membre afiliat i reconèixer i afiliar a una
altra entitat com a organitzadora i promotora
d’aquest esport o modalitat esportiva.
g) Que en els seus estatuts estigui prevista la
resolució dels conflictes de caràcter esportiu
i intern de forma preferent per mecanismes
de mediació i arbitratge.
3. Són criteris per a l’acceptació d’una
federació esportiva com a membre de la
Unió d’Esports de Catalunya:
a) Que es constati l’existència i la pràctica
habitual prèvies d’un esport específic o una
modalitat esportiva que no estiguin assumits
per cap federació membre, o que no
constitueixin una disciplina derivada d’una
altra modalitat esportiva d’una federació
membre.
b) Que s’acrediti la viabilitat econòmica
autònoma de la federació.
c) Que hi hagi un reconeixement de la
modalitat esportiva pel Comitè Internacional
Olímpic, per una federació esportiva
d’àmbit estatal, continental o mundial, o per
Sportaccord.
d) Que s’acrediti una estructura prèvia en el
desenvolupament de la modalitat esportiva
d’un mínim de 3 anys.
4. La Unió d’Esports de Catalunya podrà
acordar la baixa d’una federació esportiva
catalana com a membre afiliat quan:
a) Desapareguin els motius o hi hagi
una modificació de les condicions, els
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requeriments i els criteris que van donar lloc
a l’admissió de la federació.
b) L’incompliment dels objectius de la
federació, de les determinacions o de les
obligacions bàsiques que van motivar-ne la
creació, segons els seus estatuts.
c) La manca d’activitat durant un període de
cinc anys.
d) La impossibilitat de desenvolupar l’activitat
esportiva pròpia per dèficit pressupostari
superior al 25 %.
e) Qualsevol infracció prevista en els estatuts
i reglaments de la Unió d’Esports de
Catalunya que porti aparellada la seva
expulsió com a membre.
Article 15.1. Les federacions esportives membres de
la Unió d’Esports de Catalunya poden
sol•licitar la integració com a membres de
les corresponents federacions d’àmbits
supraautonòmics, i en altres entitats,
als efectes de participar, desenvolupar i
organitzar activitats esportives en aquests
àmbits, en els termes que estableixin les
respectives normes estatutàries i la seva
aplicació.
2. Les federacions esportives de cada
modalitat esportiva, membres de la
Unió d’Esports de Catalunya, són les
representants del respectiu esport federat
català en els àmbits supraautonòmics.
És funció pròpia de les federacions
esportives membres de la Unió d’Esports
de Catalunya la creació, el foment i l’impuls
de les seleccions esportives catalanes de
les respectives modalitats o disciplines
esportives, amb la finalitat de participar
en esdeveniments de qualsevol àmbit de
caràcter oficial o amistós, segons escaigui.
Article 16.1. És competència pròpia de les federacions
esportives membres de la Unió d’Esports de
Catalunya l’elecció dels esportistes catalans
que han d’integrar les seleccions esportives
catalanes, els quals han d’estar proveïts de
la llicència emesa per la federació membre
corresponent. Tenen la consideració
d’esportistes catalans, a aquests efectes,
els nascuts a Catalunya i els que hagin
adquirit el veïnatge civil en aquest territori,
d’acord amb les normes generals aplicables.
Els clubs han de facilitar l’assistència a les
convocatòries dels esportistes seleccionats.
2. En el marc d’aquesta llei les seleccions
esportives catalanes poden utilitzar
l’himne i la bandera de Catalunya en les
competicions oficials en què participin.
3. Les federacions catalanes membres de
la Unió d’Esports de Catalunya, per raons
històriques, culturals, esportives i de
veïnatge, han de fomentar d’una manera
especial, en la mesura que ho permetin les
respectives reglamentacions competitives,
la cooperació i coordinació amb les entitats
esportives dels països de llengua catalana,
tot promovent seleccions conjuntes,
integrades per esportistes dels respectius
països, en competicions esportives.
Article 17.En tot cas, la disciplina esportiva, de
competició, l’associativa i el règim electoral
pertanyen a l’àmbit privat de la federació

i els seus membres, i es resolen com a
matèries de lliure disposició en dret. Les
federacions membres de la Unió d’Esports
de Catalunya promouran i fomentaran la
resolució dels conflictes en el sector esportiu
per mitjà de mecanismes extrajudicials en
institucions especialitzades.
Capítol tercer: Els clubs, agrupacions i
seccions esportives
Secció 1. Dels clubs esportius de Catalunya
Article 18.S’entén per club esportiu, als efectes
d’aquesta Llei, qualsevol entitat privada
amb personalitat jurídica i capacitat
d’obrar, formada per persones físiques, els
objectius bàsics de la qual són el foment, el
desenvolupament i la pràctica continuada de
l’activitat física i esportiva, sense cap afany
de lucre.
Article 19.1. Els clubs esportius, com a entitats privades,
en tot allò no previst per aquesta llei es
regiran pel que preveu el llibre tercer del
Codi civil de Catalunya, en el referent a les
entitats associatives.
2. Per poder gaudir del finançament i
programes derivats de la Unió d’Esports
de Catalunya, els clubs esportius de
Catalunya hauran de ser membres afiliats a
la federació esportiva catalana corresponent
membre de la Unió d’Esports.
3. Poden ser membres de l’estament de clubs
de la Unió d’Esports de Catalunya els
clubs esportius catalans que compleixin els
següents requisits:
a) Que els seus estatuts garanteixin el principi
de representativitat, segons les normes
esportives que els són d’aplicació.
b) Que l’organització interna respongui a
principis democràtics.
c) Que l’òrgan suprem de govern sigui
l’assemblea general, integrada per tots els
socis amb dret de vot.
d) Que la junta directiva sigui elegida per
l’assemblea general i tots els seus càrrecs
siguin proveïts mitjançant sufragi lliure,
directe, igual i secret, entre tots els seus
membres.
e) Que tinguin una antiguitat mínima d’un any
d’afiliació a una federació esportiva catalana
membre de la Unió d’Esports de Catalunya.
Secció 2. Els consells esportius
Article 20.1. Els consells esportius són agrupacions
esportives formades per centres o
associacions escolars, clubs, associacions
o federacions esportives que es dediquen
al foment, la promoció i l’organització
de l’activitat esportiva en edat escolar
de caràcter no obligatori dins d’un àmbit
territorial determinat, d’acord amb els criteris
d’organització territorial de Catalunya.
2. En tot allò no previst per aquesta llei, els
consells esportius es regiran pel que preveu
el llibre tercer del Codi civil de Catalunya, en
el referent a les entitats associatives.
3. Per poder gaudir del finançament i
programes derivats de la Unió d’Esports
de Catalunya, els consells esportius de
Catalunya hauran de sol•licitar-ne l’afiliació.
4. Poden ser membres de l’estament de
consells esportius de la Unió d’Esports
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de Catalunya els consell esportius en els
estatuts dels quals es garanteixi el principi
de representativitat, segons les normes
esportives que són aplicables. L’organització
interna ha de ser democràtica, l’òrgan
suprem de govern ha de ser l’assemblea
general, integrada per tots els associats
amb dret de vot. La junta directiva ha de ser
elegida per l’assemblea general i tots els
seus càrrecs han de ser proveïts mitjançant
sufragi lliure, directe, igual i secret, entre tots
els seus membres.
5. Per a la seva inscripció a la Unió d’Esports
de Catalunya, és necessari que les funcions
dels consells esportius vagin encaminades
de forma exclusiva al foment i la promoció
de l’activitat esportiva en edat escolar en
coordinació amb la federació esportiva
membre corresponent, i amb aquesta
finalitat realitzin les activitats següents:
a) Coordinar i, si escau, organitzar les activitats
esportives en edat escolar dins de l’àmbit
territorial corresponent sota la normativa
federativa corresponent a cada modalitat
esportiva.
b) Col•laborar en l’organització dels
jocs esportius de Catalunya en edat
escolar i organitzar-ne les fases prèvies
corresponents, d’acord a la normativa
federativa corresponent a cada modalitat
esportiva i amb les directrius que determini
la Unió d’Esports de Catalunya.
c) Assessorar els ajuntaments i consells
comarcals, i també els clubs, les escoles
i altres entitats esportives de la seva
demarcació, en l’activitat esportiva a càrrec
seu i, si escau, col•laborar en la seva
execució en observança de la normativa
federativa corresponent a cada modalitat
esportiva.
d) Col•laborar amb les administracions i
les entitats titulars per impulsar la millor
utilització de les instal•lacions esportives de
la comarca o àmbit territorial corresponent.
e) Executar les activitats esportives que puguin
encomanar els òrgans esportius de la
Generalitat de Catalunya, la Unió d’Esports
de Catalunya, els ajuntaments i consells
comarcals, i altres entitats públiques o
privades competents, d’acord amb els
convenis que puguin establir-se i sota la
coordinació tècnica de la federació esportiva
corresponent a cada modalitat.
Article 21.1. La Unió d’Esports de Catalunya només
podrà afiliar a un consell esportiu per
comarca de Catalunya, i un per aquells
àmbits territorials diferents que ja disposin
d’un consell esportiu legalment constituït.
2. La Unió d’Esports de Catalunya podrà
acordar la baixa d’un consell esportiu com a
membre afiliat quan:
a) Desapareguin els motius o hi hagi
una modificació de les condicions, els
requeriments i els criteris que van donar lloc
a l’admissió del consell.
b) L’incompliment dels objectius del consell,
de les determinacions o de les obligacions
bàsiques que van motivar-ne la creació,
segons els seus estatuts.
c) La manca d’activitat durant un període de
cinc anys.

d) La impossibilitat de desenvolupar l’activitat
esportiva pròpia per dèficit pressupostari
superior al 25 %.
e) Qualsevol infracció prevista en els estatuts
i reglaments de la Unió d’Esports de
Catalunya que porti aparellada la seva
expulsió com a membre.
Secció 3. Seccions esportives d’entitats no
esportives
Article 22.Les entitats no esportives sense afany de
lucre, les entitats lucratives, les empreses
de serveis esportius i qualsevol altra entitat,
pública o privada, que es vulgui federar en
les federacions catalanes corresponents i
gaudir de tots els altres beneficis establerts
en la normativa esportiva, han de constituir
la corresponent secció esportiva i afiliar-se a
la federació esportiva corresponent membre
de la Unió d’esports de Catalunya.
Secció 4. Disposicions comunes
Article 23.1. Per participar en competicions d’àmbit
federatiu, els clubs o associacions
esportives i les seccions esportives
d’entitats no esportives s’han de federar a
les federacions catalanes corresponents a
les modalitats o les disciplines en les quals
volen participar.
Article 24.1. Als efectes del que preveu aquesta
Llei, les denominacions de les entitats
que es preveuen en aquesta Llei estan
reservades a aquelles entitats que formin
part del sistema esportiu català i estiguin
degudament afiliades a la Unió d’Esports
de Catalunya o a una federació esportiva
membre, segons correspongui. Cap altra
entitat, sigui de la naturalesa que sigui,
podrà utilitzar els noms de federació
esportiva, club esportiu, consell esportiu o
entitat esportiva.
2. Queden també reservades a l’efecte del
que preveu aquesta Llei les denominacions
de Campionat de Catalunya o de qualsevol
altre àmbit territorial en el context de
Catalunya.
Al marge de les entitats reconegudes en el
marc d’aquesta Llei tampoc es podran
emprar els adjectius oficial, català, nacional,
autonòmic, provincial, municipal i anàlegs
si provoquen confusió respecte de la seva
oficialitat.
3. En aplicació d’aquesta Llei, la Unió d’Esports
de Catalunya i les federacions esportives
catalanes degudament constituïdes i
afiliades a la Unió d’Esports de Catalunya,
o aquelles entitats associatives que aquesta
autoritzi expressament i de manera puntual,
són les úniques habilitades per utilitzar
els símbols de Catalunya com el nom,
la bandera i l’himne en el context de les
competicions o activitats esportives.
Article 25.1. L’estatut dels directius de les entitats
esportives de Catalunya es regirà pel que
estableix el Codi civil català en relació als
directius de les entitats associatives.
2. Tanmateix, el càrrec de directiu d’una
entitat esportiva catalana és incompatible
amb l’exercici d’un càrrec públic electe o
de designació política. Als directius de les

entitats esportives catalanes també els
afecten les incompatibilitats que preveuen
les normes estatutàries o reglamentàries
pròpies.
TÍTOL III. LA PRÀCTICA ESPORTIVA
Capítol primer: L’educació física i la recerca
Article 26.1. L’ensenyament i la pràctica de l’educació
física, atès llur caràcter obligatori, s’han
d’impartir en els centres docents de
Catalunya, públics i privats, pertanyents als
nivells d’educació infantil, educació primària,
educació secundària obligatòria, batxillerat,
formació professional, educació especial
i educació universitària; d’acord amb la
legislació vigent en aquesta matèria.
2. El Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya ha d’elaborar la
normativa adequada per poder fer efectius
l’educació física i l’esport en els diferents
nivells de l’ensenyament.
3. En tot cas, el Departament d’Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya ha de
garantir la conciliació de la pràctica esportiva
de rendiment amb la consecució dels
estudis en les etapes d’educació obligatòria,
establint un sistema de convalidació
de les hores d’educació física per als i
les estudiants en programes federatius
d’entrenament d’alt rendiment.
4. Així mateix li pertoca al Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya de fomentar la utilització de les
instal•lacions esportives escolars fora de les
hores lectives.
5. Pertoca al Departament de Sanitat, d’acord
amb el Departament d’Ensenyament i la
Secretaria General de l’Esport, regular el
control mèdic i sanitari de tots els practicants
dels centres educatius esmentats que
cursen les pràctiques o els ensenyaments
físics i esportius. La Unió d’Esports
de Catalunya col•laborarà en la seva
implantació efectiva.
Article 27.L’Institut Nacional d’Educació Física de
Catalunya, organisme autònom de caràcter
administratiu creat per la Llei 11/1984, del 5
de març, i adscrit al Departament encarregat
d’esport, mitjançant la Secretaria General
de l’Esport, és un centre d’ensenyament
superior per a la formació, l’especialització
i el perfeccionament de graduats, màsters,
doctorats i tècnics superiors en educació
física i esport, i també per a la investigació i
la divulgació dels seus treballs o estudis.
Article 28.1. L’Administració esportiva de la Generalitat
de Catalunya té per objectiu, en el camp
de l’esport d’elit i l’alt rendiment, impulsar,
planificar, fer el seguiment i, si escau,
gestionar la formació integral i el millorament
esportiu continuat dels esportistes
seleccionats en col•laboració amb la Unió
d’Esports de Catalunya i les federacions
esportives membres, que assessoren en la
tasca de l’Administració.
2. Aquesta tasca la realitza directament en els
seus centres de tecnificació i alt rendiment.
3. Amb aquesta finalitat s’han d’atorgar règims
www.lleiesport.cat
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especials de promoció i ajuts a esportistes
qualificats d’alt nivell per les federacions
esportives membres de la Unió d’Esports de
Catalunya.
4. L’administració esportiva de Catalunya ha de
donar suport a la participació d’esportistes
catalans amb discapacitats físiques,
psíquiques o sensorials en les competicions
d’alt nivell.
Article 29.Pertoca a la Generalitat de Catalunya, en
el terreny de la medicina esportiva i en
col•laboració i la participació de la Unió
d’Esports de Catalunya i les federacions
esportives membres, procurar una
actuació de caràcter preventiu que atengui
bàsicament els aspectes següents:
a) El control de l’aptitud esportiva, dins el camp
de la medicina preventiva.
b) El control i el seguiment dels practicants
sotmesos a una disciplina d’entrenament
d’esportistes de competició o de risc elevat.
c) Promoure la seguretat en la pràctica
esportiva i l’assessorament mèdic i de la
salut en l’activitat física de lleure.
d) L’actuació preventiva o de seguiment i
control per evitar que els i les esportistes
utilitzin productes no autoritzats mèdicament
i esportivament, sempre d’acord amb
les normes establertes pels organismes
competents.
e) El foment de la formació d’especialistes en
medicina esportiva, de la docència i recerca
en aquesta especialitat.
f) Garantir l’accés a la formació en assistència
sanitària immediata, referida a la reanimació
cardiopulmonar, a professionals de l’esport
en actiu.
Capítol segon: Instal•lacions esportives
Article 30.1. La Unió d’Esports de Catalunya, en
coordinació amb les federacions esportives
membres, col•laborarà en la redacció del
Pla director d’instal•lacions i equipaments
esportius de Catalunya, que l’haurà
d’informar amb caràcter previ i no vinculant
a l’aprovació pel Secretari o Secretària
General de l’Esport.
2. El Pla director s’ha de desenvolupar
mitjançant programes d’actuació generals,
sectorials o territorials, en atenció a la
finalitat perseguida en cada cas.
3. El Pla director té el caràcter de pla territorial
sectorial i es regula, en allò que no disposa
aquesta Llei, per la normativa en matèria
urbanística d’aplicació.
4. El Pla director ha de determinar la
localització geogràfica de les instal•lacions
i dels equipaments esportius d’interès
general, n’ha d’assenyalar el nombre i el
caràcter bàsic o prioritari, i ha d’establir
les determinacions i les tipologies
tecnicoesportives de les instal•lacions
esportives promogudes o construïdes
per les entitats públiques de Catalunya.
El Pla també ha d’assenyalar les etapes
necessàries per executar-ne les previsions.
5. El Pla director garantirà una oferta suficient
d’instal•lacions i espais esportius a tot el
territori, establint un àmbit funcional mínim
on situar els nivells d’equipaments bàsics
que superen l’àmbit municipal d’acord
PREPARATS
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a les determinacions del Pla territorial
general de Catalunya. La planificació de les
instal•lacions esportives tindrà en compte
el balanç d’oferta i demanda de l’àmbit
funcional determinat, el tipus de pràctica, els
usos concurrents d’una mateixa instal•lació
i la reserva de sòl per a l’expansió o
modificació de la instal•lació.
6. Els centres escolars hauran de comptar
amb instal•lació esportiva pròpia o accés a
instal•lació esportiva pròxima.
7. Les determinacions del Pla director
d’instal•lacions i equipaments esportius de
Catalunya, els programes d’actuació que
el desenvolupin i els programes especials
d’actuació són d’aplicació preferent per
l’Administració pública de Catalunya i
s’han de portar a terme d’acord amb les
prescripcions establertes en les disposicions
que els aprovin.
8. El Pla director ha de ser revisat cada cinc
anys.
Article 31.1. L’aprovació del Pla director 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.
2. 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 32.Les determinacions del Pla director 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 33.Les entitats locals i els altres organismes
públics, els clubs i els consells esportius
procuraran a la Unió d’Esports de Catalunya
i a les federacions esportives membre la
documentació i la informació que siguin
pertinents per informar el Pla director
d’instal•lacions i equipaments esportius.
Article 34.1. Les determinacions i les previsions
incloses en el Pla director d’instal•lacions i
equipaments esportius de Catalunya o en
els programes d’actuació poden donar lloc,
si escau, a instar a la modificació parcial o
la revisió puntual dels plans generals, de
les normes subsidiàries i complementàries
de planejament i de les altres modalitats
i nivells d’ordenació urbanística, segons
convingui, davant dels òrgans urbanístics
corresponents, d’acord amb la seva
legislació.
Article 35.-

1. 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 director.
2. Els programes d’actuació especials, mentre
no es disposi del Pla director 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 36.Les entitats de caràcter públic i les entitats
esportives privades han de complir, en
la construcció de les seves instal•lacions
esportives, les determinacions tècniques
esportives fixades per la Generalitat de
Catalunya.
Article 37.1. Les entitats, els centres, els establiments
públics o privats, amb ànim de lucre
o sense, i les empreses dedicades a
l’organització d’activitat física d’esbarjo
i/o d’aventura on es practiqui una activitat
física o esportiva o es prestin serveis
esportius, llevat dels centres d’ensenyament
general en horari lectiu, han de disposar
com a mínim d’un professional de
l’esport en els termes que estableix la
normativa reguladora de l’exercici de les
professions de l’esport. Així mateix, ha de
subscriure un contracte d’assegurança de
responsabilitat civil dels danys eventuals
que es puguin ocasionar a usuaris i
practicants o a qualsevol altra persona, com
a conseqüència de les instal•lacions o de
l’activitat esportiva.
2. Les entitats, els establiments o les empreses
a les quals fa referència l’apartat anterior
tenen l’obligació d’exigir als seus usuaris
l’acreditació de la llicència esportiva
corresponent en vigor.
Capítol tercer: Llicències esportives
Article 38.Als efectes legals que corresponguin, i atès els
riscos que es puguin derivar de la pràctica
esportiva sense control, a fi i efecte de
garantir la seva salut i les responsabilitats
que es derivin, en el seu cas, d’un mal
ús dels programes esportius i activitats
esportives organitzades, la pràctica de
l’activitat física i de l’esport s’ha d’acreditar
mitjançant la Llicència esportiva general,
d’acord amb el que s’estableixi per
reglament. 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.
Article 39.1. Atesos els riscos que comporta la pràctica
de l’activitat física i l’esport, i la necessitat
de desenvolupar aquesta pràctica en
condicions que beneficiïn la salut del
practicant i que en garanteixin la seguretat,
les administracions públiques vetllaran
perquè el règim sobre acreditació de la
Llicència esportiva general es compleixi per
a totes les persones subjectes obligades
d’acord els termes d’aquesta Llei.
2. Les entitats públiques o privades que
organitzin activitats físiques o esportives,

9
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.
3. La manca d’exigència d’acreditació o la
pràctica esportiva organitzada sense estar
en possessió de la Llicència pertinent
constitueix una infracció greu d’acord al
previst en aquesta Llei.
Article 40.1. La Llicència esportiva general serà única i
l’hauran d’obtenir tots els i les esportistes
que practiquen activitat física i esport de
manera organitzada. Atesos els beneficis
de la pràctica esportiva en l’àmbit federat,
el o la titular d’un carnet o Llicència en vigor
emesa per una federació esportiva catalana
membre la Unió d’Esports de Catalunya que
inclogui una cobertura de riscos suficient,
resta exempt d’obtenir la Llicència esportiva
general de la modalitat esportiva que
correspongui.
2. Per tal d’adequar-se a les diferents
pràctiques esportives en l’àmbit federat,
les federacions esportives de Catalunya
podran emetre diversos tipus de llicències,
d’acord a la seva normativa. Les federacions
esportives de Catalunya garantiran com
a mínim l’emissió de llicències per a la
participació en competició oficial, per a
la participació en competició de lleure i
per a la pràctica esportiva d’àmbit escolar
organitzada per mitjà dels consells esportius.
3. Als efectes, la Unió d’Esports de Catalunya
no podrà emetre la llicència esportiva
general associada a una modalitat que
estigui assumida per una federació esportiva
membre.
Article 41.Serà competència de la Secretaria General de
l’Esport l’emissió de la Llicència esportiva
general a Catalunya. La gestió de l’emissió
d’aquesta llicència i la recaptació dels
ingressos es delega a la Unió d’Esports
de Catalunya, que haurà de garantir la
seva posada en funcionament i elevar les
denúncies pertinents en cas d’incompliment.
Article 42.1. Els titulars dels equipaments esportius
i els organitzadors de les activitats
esportives, siguin privats o públics, seran
els responsables que tots els participants en
les activitats o usuaris de les instal•lacions
estiguin en possessió de la corresponent
Llicència esportiva general en vigor.
2. Aquesta llicència només serà exigible quan
la persona que practica esport o activitat
física ho fa de manera organitzada en el
marc d’una entitat privada o pública.
Article 43.1. La Llicència esportiva general 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 aquells accidents
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. 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 en subscrigui
altra i estarà exonerat d’aquesta part de la
llicència.
3. La Llicència esportiva general tindrà una
vigència d’un any natural des de la seva
emissió. Tanmateix es garantirà l’emissió
de llicències en modalitats temporals per a
practicants no habituals.
Article 44.Els ingressos generats per l’emissió de la
Llicència esportiva general en els termes
previstos en aquesta Llei resten afectats
a la dotació del Fons per al foment de
l’esport per atendre a les finalitats que s’hi
determinin.
Capítol cinquè: De la inspecció i el règim
sancionador
Secció 1. La inspecció esportiva
Article 45.Les funcions d’inspecció esportiva que
corresponen a la Secretaria General de
l’Esport són les següents:
a) Controlar les disposicions legals i
reglamentàries en matèria esportiva,
especialment les que fan referència a les
instal•lacions, les titulacions i les llicències
esportives.
b) Comprovar els fets que siguin objecte de
reclamacions o denúncies dels usuaris, i les
comunicacions de presumptes infraccions o
irregularitats.
c) Controlar el compliment per part de les
entitats esportives de les obligacions
establertes per la normativa aplicable.
Article 46.L’administració competent, o l’entitat
competent per atorgar les llicències o les
autoritzacions corresponents en cada
cas, efectua la inspecció d’instal•lacions i
activitats esportives, llevat dels casos en què
l’Administració de la Generalitat exerceix
les funcions inspectores directament o
mitjançant el conveni corresponent.
Article 47.1. Per a l’exercici de les funcions inspectores
regulades per l’article 45, la Secretaria
habilitarà funcionaris que tinguin
l’especialització tècnica requerida en cada
cas, els quals han d’actuar degudament
acreditats. Per a l’efectiva implantació del
cos inspector de la Secretaria General de
l’Esport s’elaborarà conjuntament amb la
Unió d’Esports de Catalunya un Pla de
desplegament per etapes que garanteixi la
suficiència de personal degudament format
en un termini màxim de cinc anys.
2. En l’exercici de les seves funcions, les
persones que formen l’equip d’inspecció
tenen la condició d’agents de l’autoritat, i
com a tals gaudeixen de la protecció i de les
facultats que en aquest àmbit estableix la
normativa vigent.
3. Per al correcte exercici de les seves
funcions, els inspectors i inspectores poden
requerir la cooperació del personal i dels
serveis dependents d’altres administracions i

organismes públics.
Article 48.1. Els responsables de les instal•lacions
esportives, dels centres i de les seus de les
entitats esportives, i qualsevol persona que
presti serveis en l’àmbit de l’esport, estan
obligats a permetre i facilitar als inspectors i
inspectores l’exercici de les seves funcions,
l’accés a les instal•lacions i l’examen de tots
els documents, llibres i registres preceptius.
2. Els fets constatats pel personal encarregat
de les funcions d’inspecció, amb l’observació
dels requisits legals pertinents, tenen el valor
de proves, sens perjudici de les que, en
defensa dels respectius drets o interessos,
puguin assenyalar o aportar les persones
interessades.
Secció 2. El règim sancionador
Article 49.Les disposicions d’aquest capítol són
aplicables a les activitats compreses dins
l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei i de la
seva normativa de desenvolupament, que
es duen a terme dins l’àmbit territorial de
Catalunya.
Article 50.1. Són òrgans competents per acordar la
incoació de procediments sancionadors
i la imposició de sancions, en els àmbits
respectius, els òrgans del departament
competent en matèria d’esports i del
departament competent en matèria de
seguretat ciutadana.
2. En cap cas es poden atribuir a un mateix
òrgan competències d’instrucció i resolució.
Article 51.1. Poden ser sancionades per fets constitutius
d’infraccions administratives en matèria
esportiva les persones físiques i jurídiques
que resultin responsables d’aquests fets.
2. 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.
3. 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.
Article 52.1. Constitueixen infraccions administratives en
matèria esportiva les accions o omissions
dels diferents subjectes responsables,
tipificades i sancionades per aquesta Llei.
2. Les infraccions administratives en matèria
esportiva poden ésser molt greus, greus o
lleus.
Article 53.Són infraccions molt greus:
a) La realització d’activitats i la prestació
de serveis relacionats amb l’esport en
www.lleiesport.cat
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condicions que puguin afectar greument la
salut i la seguretat de les persones.
b) L’incompliment de seguretat i higiene en
matèria esportiva que comporti un risc greu
per a les persones o per als seus béns.
c) La realització dolosa de danys en les
instal•lacions esportives i el mobiliari o
equipaments esportius.
d) La introducció en instal•lacions o
equipaments on se celebrin competicions
o actes esportius de tota classe d’armes i
objectes susceptibles de ser utilitzats com a
tals.
e) La introducció i l’exhibició de pancartes,
símbols, emblemes o llegendes que
impliquin incitació a la violència en
instal•lacions o en altres llocs on se celebrin
competicions o actes esportius. Els
organitzadors estan obligats a retirar-los
immediatament.
f) Introduir o vendre dins les instal•lacions on
se celebrin competicions o actes esportius
tota classe de begudes alcohòliques,
sens perjudici dels espais d’activitat
complementària a la instal•lació on es
permeti el consum de begudes amb una
graduació màxima del 5 %.
g) L’incompliment de les normes que regulen
la celebració dels espectacles esportius,
que n’impedeixi el desenvolupament
normal i produeixi importants perjudicis als
participants o al públic assistent.
h) La desobediència reiterada de les ordres
o les disposicions de les autoritats
governatives respecte a les condicions de
la celebració d’aquests espectacles, sobre
qüestions que afectin el desenvolupament
normal i adequat.
i) 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 seus béns.
j) La participació activa en actes violents,
racistes, xenòfobs o intolerants o que
fomentin aquest tipus d’actes a l’esport. Es
considera en tot cas participació activa la
realització de declaracions, gestos, insults
o qualsevol altra conducta que impliqui
vexació a una persona o grup de persones
per motiu del seu origen, raça, sexe, edat,
discapacitat, orientació sexual, ideologia o
creença religiosa.
k) La no adopció de mesures de seguretat i
la manca de diligència o col•laboració en
la eradicació de comportaments violents,
racistes, xenòfobs o intolerants.
l) La reincidència en faltes greus.
m)
El trencament d’infraccions
imposades per infraccions greus o molt
greus.
Article 54.Són infraccions greus:
a) La comissió dolosa de danys en
instal•lacions esportives i en el mobiliari o els
equipaments esportius.
b) La negativa o la resistència a facilitar
l’actuació inspectora.
c) L’incompliment d’alguna de les obligacions
o condicions establertes per aquesta Llei
en matèria de llicències, d’instal•lacions
esportives, de qualificació dels tècnics i de
control mèdic i sanitari.
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d) La pràctica d’activitat física o esportiva
organitzada o en instal•lacions de fitnes
sense l’acreditació de la Llicència esportiva
general o la llicència emesa per la federació
esportiva catalana corresponent en els
termes del capítol tercer del present títol.
e) La manca de control d’acreditació per part
dels titulars d’instal•lacions o equipaments
esportius de la Llicència esportiva general
corresponent dels seus usuaris.
f) La manca d’assegurança de responsabilitat
civil a què es refereix l’article 43 d’aquesta
Llei.
g) La utilització de denominacions o la
realització d’activitats reservades a les
federacions esportives membres de la
Unió d’Esports de Catalunya en els termes
previstos a l’article 24 d’aquesta Llei.
h) La reincidència en la comissió de faltes
lleus.
i) El trencament de sancions per faltes lleus.
j) Les conductes anteriorment descrites en les
lletres a), f), g) i h) de l’article anterior, quan
no hi concorrin les circumstàncies de risc,
perill o perjudici en el grau establert.
k) La desobediència de les ordres o
disposicions de les autoritats governatives
relatives a les condicions de celebració dels
espectacles sobre qüestions que n’afecten
el desenvolupament normal i adequat.
n) Els comportaments i actes de menyspreu o
desconsideració a una persona o grup de
persones amb motiu del seu origen, raça,
sexe, edat, discapacitat, orientació sexual,
ideologia o creença religiosa; així com
qualsevol altra condició o circumstància
personal o social.
o) La passivitat en la eradicació de conductes
violentes, xenòfobes o intolerants, quan
per les circumstàncies en les quals es
produeixen no puguin ser considerades com
a infraccions molt greus d’acord a l’apartat
anterior.
l) L’incompliment en els recintes esportius
de les mesures de control sobre l’accés,
la permanència o el desallotjament, la
venda de begudes i la introducció i retirada
d’objectes prohibits.
m)
La introducció de bengales o focs
d’artifici en els recintes esportius.
Article 55.Són faltes 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 greu o
molt greu.
b) El descuit i l’abandonament en la
conservació i la cura dels locals socials i de
les instal•lacions esportives.
Article 56.1. Les infraccions administratives en matèria
esportiva poden donar lloc a:
a) La imposició d’alguna de les sancions
previstes en aquest capítol.
b) L’obligació d’indemnitzar pels danys i
perjudicis causats.
c) L’adopció de totes les mesures que calguin
per 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.

2. Es poden adoptar com a mesures cautelars
l’expulsió o la prohibició d’accés als recintes
esportius, al marge de les indicades a
l’article 61.
3. Independentment de les sancions que
es puguin imposar, l’òrgan sancionador
competent ha d’acordar la restitució
dels ajuts i les subvencions percebudes
indegudament.
Article 57.1. Per raó de les infraccions tipificades per
aquesta Llei es poden imposar les sancions
següents:
a) La multa.
b) La suspensió de l’activitat.
c) La suspensió de l’autorització.
d) La revocació definitiva de l’autorització.
e) La clausura temporal o definitiva de les
instal•lacions esportives.
f) La pèrdua del dret a rebre subvencions o
ajuts públics.
g) La prohibició d’accedir a instal•lacions
esportives.
h) La inhabilitació per organitzar activitats
esportives.
i) La cancel•lació de la inscripció o adscripció
en el Registre d’Entitats Jurídiques del
Departament de Justícia de la Generalitat de
Catalunya.
2. Corresponen a les infraccions molt greus:
1) La multa de 3.000 a 60.000 euros.
2) La suspensió de l’activitat d’un a quatre
anys.
3) La suspensió de l’autorització administrativa
per un període d’un a quatre anys.
4) La revocació definitiva de l’autorització.
5) La clausura de la instal•lació esportiva per
un període d’un a quatre anys.
6) La clausura definitiva de la instal•lació
esportiva.
7) La pèrdua del dret a rebre subvencions o
ajuts públics per un període d’un a quatre
anys.
8) La inhabilitació per organitzar activitats
esportives d’un a quatre anys.
3. Corresponen a les infraccions greus:
a) La multa de 300 a 3.000 euros.
b) La suspensió de l’activitat fins a un màxim
d’un any.
c) La suspensió de l’autorització administrativa
fins a un màxim d’un any.
d) La clausura de la instal•lació esportiva fins a
un màxim d’un any.
e) La pèrdua del dret a rebre subvencions o
ajuts públics fins a un màxim d’un any.
f) La prohibició d’accedir a cap instal•lació
esportiva fina a un màxim d’un any.
g) La inhabilitació per organitzar activitat
esportiva fins a un màxim d’un any.
h) La cancel•lació de la inscripció o l’adscripció
en el Registre d’Entitats Jurídiques del
Departament de Justícia de la Generalitat de
Catalunya.
4. Corresponen a les infraccions lleus la multa
de 30 a 300 euros.
Article 58.En la determinació de la sanció a imposar,
l’òrgan competent ha de procurar
l’adequació deguda entre la gravetat del fet
constitutiu de la infracció i la sanció aplicada,
per a la graduació de la qual ha d’atendre
els criteris següents:
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a) L’existència d’intencionalitat.
b) La reincidència, per la comissió en el
termini d’un any de més d’una infracció de
la mateixa naturalesa i que així hagi estat
declarat per resolució ferma.
c) La naturalesa dels perjudicis causats i, si
escau, els riscs suportats pels particulars.
d) El preu.
e) El fet que hagi hagut advertiments previs de
l’Administració.
f) El benefici il•lícit obtingut.
g) L’esmena, durant la tramitació de
l’expedient, de les anomalies que originen la
incoació de l’expedient.
Article 59.1. Les infraccions tipificades per aquesta Llei
prescriuen en els terminis següents:
a) Les molt greus, als dos anys.
b) Les greus, a l’any.
c) Les lleus, als sis mesos.
2. El termini de prescripció comença a comptar
el dia en què la infracció s’ha comès.
3. La prescripció s’interromp per l’inici, amb
coneixement de la persona interessada
del procediment sancionador. El termini
torna a transcórrer si el procediment es
paralitza durant més d’un mes per causa no
imputable al presumpte infractor o infractora.
4. En les infraccions derivades d’una activitat
continuada, la data d’inici del còmput és la
de finiment de l’activitat o la del darrer acte
mitjançant el qual l’acte s’hagi consumat.
5. No prescriuen les infraccions en què la
conducta tipificada implica una obligació de
caràcter permanent per al responsable.
Article 60.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 esportiu.
Article 61.1. En qualsevol moment del procediment,
l’òrgan competent per iniciar l’expedient
pot adoptar, mitjançant acord motivat, que
s’ha de notificar als interessats les mesures
cautelars de caràcter provisional que
assegurin l’eficàcia de la resolució final que
hi pugui recaure.
2. Les mesures a què fa referència l’apartat
anterior, que no tenen caràcter de sanció,
poden consistir en:
a) La prestació de fiances.
b) La suspensió temporal de serveis, activitats
o autoritzacions.
c) El tancament de les instal•lacions esportives.
Article 62.Els ingressos derivats de la imposició de
sancions establertes en aquest capítol han
de ser destinats al finançament de projectes
socials que es vertebrin mitjançant l’esport i
l’activitat física, d’acord a allò establert en el
Títol IV d’aquesta Llei.
TÍTOL IV. EL FINANÇAMENT DE L’ESPORT
A CATALUNYA
Capítol únic: El Fons per al foment de l’esport
Article 63.1. 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 a Catalunya i el foment de

la seva imatge com a país esportiu.
2. El Fons es dota amb els ingressos obtinguts
per l’emissió de les Llicències esportives
general i d’altres mecanismes que el
govern pugui preveure. Aquesta dotació
queda afectada a les despeses directament
relacionades amb els objectius assenyalats
a l’apartat 1 del següent article.
3. La Unió d’Esports de Catalunya és
l’encarregada de gestionar el Fons, en
els termes i condicions que s’estableixin
reglamentàriament. La Unió d’Esports de
Catalunya 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.
Article 64.1. 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 base.
b) Programes d’esport escolar.
c) Programes de formació en pràctica esportiva
d) Programes de tecnificació i alt rendiment.
e) Programes socials a través de l’esport.
f) Organització i participació en esdeveniments
internacionals.
2. L’atorgament dels recursos del Fons
s’articularà preferentment per mecanismes
de reconeixement de mèrits i premis a
l’assoliment dels objectius del Fons.
3. L’atorgament dels recursos del Fons
s’articularà preferentment a través de la
federació esportiva catalana corresponent.

què ostentin aquesta condició.
Cinquena.- El Govern ha d’habilitar els recursos
pertinents per complir les obligacions derivades
d’aquesta Llei.
Sisena.- El Govern dictarà les normes
reglamentàries necessàries per al
desenvolupament i aplicació d’aquesta Llei.
Setena.- Aquesta Llei es dicta a l’empara de la
competència exclusiva que la Generalitat de
Catalunya ostenta en matèria d’esports en virtut
de 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.
DISPOSICIONS DEROGATÒRIES
Única.- Queden derogades quantes
disposicions s’oposin al contingut d’aquesta
Llei, i específicament:
1. Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol,
pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de
l’Esport de Catalunya.
2. Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats
esportives de Catalunya.
3. Decret 55/2012, de 29 de maig, pel qual es
modifica el Decret 58/2010, de 4 de maig,
de les entitats esportives de Catalunya.
4. Decret 267/1990, de 8 de octubre, de
regulació dels Consells Esportius.
5. Decret 34/2010, de 9 de març, del Registre
d’entitats esportives de la Generalitat de
Catalunya.
6. Resolució de 17 d’abril de 2001 per la qual
es disposa la publicació del Reglament del
Tribunal Català de l’Esport.

DISPOSICIONS FINALS
Primera.- Totes les entitats degudament
enregistrades al Registre d’entitats esportives
es considerarà que estan degudament
enregistrades al Registre d’entitats jurídiques
del Departament de Justícia de la Generalitat de
Catalunya.
La Secretaria General de l’Esport i el
Departament de Justícia acordaran la tramitació
de tota la documentació existent actualment
al Registre d’entitats esportives als efectes
registrals.
Segona.- La denominació de federació esportiva
catalana queda reservada a les federacions
membres de la Unió d’Esports de Catalunya. Les
entitats l’activitat de les quals estigui relacionada
amb una modalitat o disciplina assumida per una
federació esportiva no podran tenir denominació
igual ni similar a la emprada per la federació
esportiva corresponent.
Tercera.- Seran d’afiliació preferent a la
Unió d’Esports de Catalunya les federacions
esportives de Catalunya reconegudes per
l’administració esportiva en el moment de
l’entrada en vigor de la present Llei.
Quarta.- D’acord amb les competències
normatives de la Generalitat de Catalunya en
relació amb l’Impost sobre la Renda de les
Persones Físiques, el Govern desenvoluparà
la normativa escaient per garantir la deducció
d’imports sobre la part autonòmica de la quota
íntegra per a les persones directives d’entitats
esportives que desenvolupin les seves funcions
en règim de voluntariat, durant els exercicis en
www.lleiesport.cat

