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PROTOCOL PER A L’ORGANITZACIÓ D’ACTIVITATS, ESDEVENIMENTS, PROVES 

ESPORTIVES I/O SERVEIS A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS, ESPAIS 

PÚBLICS I/O RECORREGUTS URBANS I/O INTERURBANS AL TERME MUNICIPAL DE 

L’AMETLLA DE MAR 

1. Lliurament previ al Registre General de l’Ajuntament de L’Ametlla de Mar amb un 
mínim de 6 mesos d’antelació de sol·licitud d’organització de serveis, activitats, 
esdeveniments o proves de recorregut urbà i/o interurbà adreçat a la Regidoria 
d’Esports de l’Ajuntament on s’indiqui l’entitat organitzadora sol·licitant, els 
responsables jurídics de la mateixa que hauran de signar la sol·licitud, una breu 
explicació de la prova on s’especifiqui modalitats esportives, recorreguts i/o espais 
necessaris, dates i horaris de celebració i requeriments de suport de serveis públics 
municipals. 
 

2. La Regidoria d’Esports, previ informe favorable dels serveis tècnics oportuns i de la 
Policia Local, si s’escau, emetrà una resposta en un plaç no superior a 30 dies 
naturals des de la data d’entrada de la sol·licitud; en cas de no emetre la 
corresponent resposta administrativa, la sol·licitud quedarà desestimada. 
 

3. Un cop comunicat el permís i la disponibilitat de/ls l’espai/s i/o recorregut/s sol·licitats, 
l’organitzador haurà  de lliurar la següent documentació amb un mínim de 3 mesos 
d’antelació a la data de celebració de l’esdeveniment o prova: 

 
a. CIF de l’entitat 
b. Còpia de l’assegurança de responsabilitat civil amb els capitals mínims 

establerts a la normativa vigent a nom de l’entitat organitzadora on hi figuri 
la cobertura específica de l’activitat a realitzar en l’equipament, espai o 
recorregut del municipi o interurbà. 

c. Còpia de l’assegurança d’accidents amb els capitals mínims establerts a la 
normativa vigent a nom de l’entitat organitzadora per als participants i 
voluntaris que prenguin part en l’activitat, esdeveniment o servei pel qual 
s’ha realitzat la sol·licitud. 

d. Pla d’autoprotecció si s’escau o pla d’emergència, en cas que el primer no 
fos necessari d’acord amb la normativa vigent, on es detallin les mesures 
sanitàries, de seguretat, evacuació i alternatives en cas de situacions 
meteorològiques o d’altra dimensió previstes. 

e. Còpia dels permisos i de les titulacions dels tècnics exigibles d’acord amb la 
normativa vigent segons l’activitat a realitzar. 

f. Certificat model signat pel president o administrador de l’entitat sol·licitant on 
certifiqui que els treballadors i/o voluntaris i els esportistes que participen en 
l’activitat estaran degudament donats d’alta de la seguretat social i/o 
compliran els requisits normatius vigents de la Llei del Voluntariat d’aplicació. 
 

4. Abans de l’inici de l’activitat, esdeveniment o servei: 
 

a. Disposar de llistat dels participants, treballadors, col·laboradors i/o voluntaris 
que prendran part en l’activitat, on hi figurin nom i cognoms, DNI, data de 
naixement, adreça i telèfon de contacte de familiar més directe, i certificat 
del president i/o administrador de l’entitat conforme tots ells poden realitzar 
l’activitat proposada sense risc aparent per a la seva salut i tots disposen de 
les corresponents llicències d’activitat física i assegurances de 
responsabilitat civil i accidents esportius. 

b. Pagament dels imports corresponents fixats per l’administració en cada cas, 
si s’escauen, atenent l’ús privatiu d’espais i/o serveis públics municipals. 
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CRITERIS DE PRIORITZACIÓ DE LES SOL·LICITUDS 

 Data d’entrada de la instància al Registre General de l’Ajuntament com a màxim amb 
un any d’antelació a la realització de la prova. 

 Major inversió de l’entitat organitzadora en l’esdeveniment. 

 Aportació econòmica més enllà de les despeses derivades pròpies del servei; només 
per a entitats amb ànim de lucre. 

 Menor demanda de recursos propis de l’Ajuntament. 

 Nombre de participants en edicions anteriors o d’estimació en primeres celebracions. 

 Interès general que desperti la prova. 

 Menor afectació possible envers els ciutadans. 

 Impacte econòmic estimat o d’anteriors edicions envers la població. 

 Major caràcter oficial de l’esdeveniment. 

 Major caràcter internacional, estatal, nacional, provincial, comarcal o local (de més a 
menys). 
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ANNEX 1.- CERTIFICAT COMPLIMENT NORMATIVA VIGENT LABORAL I/O DE 

VOLUNTARIAT 

 

CERTIFICAT DE PRESIDÈNCIA/SECRETARIA 

Jo, (nom i cognoms del President/Secretari de 

l’entitat)______________________________________, amb DNI (nº DNI/NIE) _____________,  

com a (càrrec que ostenta dins l’entitat)_____________________________________________,  

em reconec amb plena capacitat, potestat i responsabilitat d’obrar en representació de l’entitat 

(nom fiscal de l’entitat) __________________________________________________________ 

amb CIF (nº del CIF/NIF) __________________________ i en conseqüència, 

CERTIFICO: 

Que tot el personal laboral i voluntari que participarà en l’organització i realització de l’activitat o 

esdeveniment (nom de 

l’esdeveniment)_______________________________________________ que es celebrarà en 

la/les data/es (període de celebració de l’activitat/esdeveniment)__________ a la localitat de 

L’Ametlla de Mar, es trobarà degudament contractat d’acord amb les normatives vigents del 

Voluntariat i de la Seguretat Social i constarà de les assegurances de Responsabilitat Civil i 

d’Accidents Personals requerides per l’activitat o esdeveniment objecte del present certificat. 

Signat,       Segell de l’entitat, 

 

Nom i cognoms: 

__________________________________          

 

L’Ametlla de Mar, a ____ d_____________de_______ 
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ANNEX 2.- NECESSITATS D’ASSEGURANCES 

La normativa que regula la cobertura dels riscos en l’organització de qualsevol activitat física i 

esportiva és el Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya, modificat 

pel Decret 55/2012, de 29 de maig, el  títol 8 del qual, relatiu a la llicència esportiva, estableix en 

diferents preceptes previsions que regulen les classes de llicències, així com les assegurances 

que aquestes han de comportar. 

 Us traslladem la regulació continguda en alguns d’aquests preceptes: 

 Article 149.3: 

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 a totes les persones que hi participin la llicència esportiva corresponent a 

l’activitat. 

Article 151.5: 

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. 

  Article 152:   

1.Cada llicència esportiva ha de comportar una assegurança que garanteixi com a mínim, la 

cobertura dels riscos següents: 

a) Responsabilitat civil (prevista a la disposició addicional segona del mateix Decret). 

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. 
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4.L’esportista que acrediti individualment tenir protegides les contingències que preveu l’apartat 

1 d’aquest article, per mitjà d’una altra assegurança, no caldrà que en subscrigui una altra i 

restarà habilitat per a la pràctica de l’activitat física i esportiva, pel mateix període assegurat. 

 Així mateix, l’article 62.3 del Text únic de la Llei de l’esport preveu que les entitats, els centres, 

els establiments públics o privats, amb ànim de lucre o sense, i les empreses dedicades a 

l’organització d’activitats físiques d’esbarjo i d’aventura on es practiqui una activitat física o 

esportiva han de disposar, com a mínim, d’un titulat o titulada en esport, i així mateix han de 

subscriure un contracte d’assegurança de responsabilitat civil pels danys eventuals que es 

puguin ocasionar als usuaris, als practicants o a qualsevol altra persona, com a conseqüència 

de les condicions de les instal·lacions o de l’activitat esportiva. 

 

D’aquests preceptes es desprèn que l’organitzador, tant si és una entitat pública com privada, 

tant si és esportiva com si té un altre caràcter, s’ha de responsabilitzar que cada participant en 

l’activitat esportiva que organitza, tingui coberts els riscos que es detallen a la citada normativa, 

mitjançant les corresponents llicències individuals que ha de tenir cada participant. 

http://esport.gencat.cat/ca/secretaria_general_de_lesport/consell-catala-de-lesport/preguntes-

frequeents/normativa-esportiva/  

 

PRESTACIONS MÍNIMES DE L’ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL 

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

DISPOSICIONS ADDICIONALS. SEGONA. 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. 

http://esport.gencat.cat/web/.content/home/arees_dactuacio/entitats_i_professionals/ren

dicio_comptes/normativa/07_2010_dec_58_entitesportivescat.pdf  

 

PRESTACIONS MÍNIMES DE L’ASSEGURANÇA ESPORTIVA OBLIGATÒRIA.  

Cal establir les condicions d’aquesta assegurança en cada cas concret d’acord amb la 

normativa vigent de referència. 

Normativa estatal. Reial Decret 849/1993, de 4 de juny, per el que es determina les prestacions 

mínimes de l’Assegurança Esportiva Obligatòria  

Paraules clau. Assegurances, Esport, Federacions Esportives. 

http://esport.gencat.cat/ca/secretaria_general_de_lesport/consell-catala-de-lesport/preguntes-frequeents/normativa-esportiva/
http://esport.gencat.cat/ca/secretaria_general_de_lesport/consell-catala-de-lesport/preguntes-frequeents/normativa-esportiva/
http://esport.gencat.cat/web/.content/home/arees_dactuacio/entitats_i_professionals/rendicio_comptes/normativa/07_2010_dec_58_entitesportivescat.pdf
http://esport.gencat.cat/web/.content/home/arees_dactuacio/entitats_i_professionals/rendicio_comptes/normativa/07_2010_dec_58_entitesportivescat.pdf
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Àmbit. Regular el marc jurídic de les prestacions mínimes de l’assegurança obligatòria esportiva. 

Objecte. Els accidents corporals soferts per els assegurats amb motiu de la pràctica esportiva. 

Subjectes. Esportistes federats, ja siguin amateurs, entrenadors, delegats o técnics, que tinguin 

llicència federativa anual al corrent del pagament.   

Obligacions.  

Garanties i sumes assegurades des del col·lectiu.  

DEFUNCIÓ ACCIDENTAL: 6.010€ 

INVALIDESA PARCIAL SEGONS BAREM: 12.012€ 

ASSISTÈNCIA SANITÀRIA: 

Metges i clíniques designades per el assegurador a Espanya IL·LIMITATS 

Metges i clíniques en accidents ocorreguts i atesos a l’estranger 6.010€ 

ASSISTÈNCIA SANITÀRIA EN L’ESTRANGER: 6.010€ 

En centres de lliure elecció. 

Les despeses d’assistència facultativa i estàncies clíniques i hospitalitzaries derivades d’un 

accident cobert per la pòlissa seran abonats, prèvia justificació, durant un termini màxim de dotze 

mesos a contar des del dia de l’accident. 

Queda inclosa en aquesta garantia l’adquisició e implantació de la primera pròtesis dental, que 

precisi l’assegurat prescripció facultativa, amb el límit màxim de 300,51 €, com a conseqüència 

d’un sinistre emparat el pòlissa, sempre i quan es realitzi en un temps màxim d’un any des del 

moment del accident 

 

Condicions particulars del contracte d’assegurances d’accidents.  

PERSONALS PER LA FEDERACIÓ 

PRENEDOR DE L'ASSEGURANÇA: Federació 

ASSEGURATS: Tindran la condició d'assegurats dels esportistes federats de la federació, ja 

siguin amateurs, entrenadors, delegats o tècnics, que tinguin llicència federativa anual al corrent 

de pagament. 

OBJECTE I EXTENSIÓ DE L'ASSEGURANÇA: Accidents soferts pels assegurats amb motiu de 

la pràctica esportiva, en els termes previstos pel RD 849/1993, de 4 de juny. S'entén per 

accident la lesió corporal que deriva d'una causa violenta, sobtada i aliena a la 

intencionalitat de l'assegurat, sobrevinguda pel fet o ocasió de la pràctica esportiva. 
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Dins de les garanties de l'assegurança s’inclouen els accidents corporals per lesions ocorregudes 

en competicions, durant la pràctica de l'esport, entrenament organitzats pels clubs, fins i tot in 

itínere. 

 

Garanties i capitals. 

MORT ACCIDENTAL: 

• Com a conseqüència d'accident esportiu:  6.010 € 

• Per als menors de 14 anys (en concepte de despeses de sepeli): 3.010 € 

• Quan es produeixi durant la pràctica esportiva però sense causa directa de la mateixa: 1.805 € 

INVALIDESA PERMANENT:  BAREM (indemnització per seqüeles): 

-Com a conseqüència d'accident esportiu (fins a un màxim de): 12.012 € 

En l’aplicació del barem de lesions regiran els següents principis: 

Els tipus d’invalidesa no especificats expressament s’indemnitzaran d’acord amb el Reial Decret 

1971/1999 de 23 de desembre BOE 26.1.2000). 

Si amb anterioritat a l’accident algun membre o òrgan presentés amputacions o limitacions 

funcionals, el percentatge d’indemnització serà la diferència entre el de la invalidesa preexistent 

i el que resulti després de l’accident. 

Pel que fa als dits, únicament es considerarà invalidesa permanent la pèrdua anatòmica total de 

cadascuna de les falanges, i la indemnització s’establirà de la següent manera: 

• Per la pèrdua d’una falange del dit polze o del dit gros del peu: el 50%. 

• Per la pèrdua d’una falange de qualsevol altre dit: el 33%. 

Ambdues fraccions s’aplicaran sobre els percentatges establerts per la pèrdua total del dit 

respectiu. 

L’escurçament d’una cama en menys de 5 centímetres no donarà lloc a indemnització. 

Quan les lesions afecten el membre superior no dominant, l’esquerra d’un destre o al revés, els 

percentatges d’indemnització sobre el mateix han de ser reduïts en un 15%. 

Les limitacions i pèrdues anatòmiques de caràcter parcial s’indemnitzaran proporcionalment 

respecte a la pèrdua absoluta del membre o òrgans afectats. La impotència funcional absoluta 

d’un membre o òrgan es considera pèrdua total d’aquest. 

La suma de diversos percentatges parcials, referits a un mateix membre o òrgan, no podrà 

superar el percentatge d’indemnització establert per a la pèrdua total. 
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L’acumulació de tots els percentatges d’invalidesa, derivats del mateix accident, no donarà lloc a 

una indemnització superior al 100 per 100. 

Quan en les condicions particulars s’hagi pactat alguna franquícia, no s’indemnitzaran els tipus 

d’invalidesa que, aïllats o en conjunt, no superin el percentatge a l’efecte. Si el percentatge 

indemnitzable és superior no s’efectuarà deducció per aquest concepte. 

 

4. ASSISTÈNCIA SANITÀRIA: 

Com a conseqüència d’accident esportiu amb les següents condicions: 

• Assistència medicoquirúrgica, farmacèutica (en règim hospitalari), en accidents ocorreguts en 

territori nacional, durant un període de 18 mesos i en quantia: IL·LIMITADA 

• Els tractaments de rehabilitació necessaris a conseqüència d’un accident obert  en la pòlissa, 

durant un període de divuit mesos a partir de la data d’ocurrència l’accident, i en quantia: 

IL·LIMITADA 

• Despeses de trasllat o evacuació des del lloc de l’accident fins a l’ingrés definitiu en un hospital 

concertat dins del territori nacional, fins a un màxim de: 6.015 € 

 

No obstant això, regiran les següents limitacions: 

 • Material ortopèdic necessari com a conseqüència d’un accident cobert per la 

  pòlissa (no prevenció): 70% del seu cost 

• Despeses d’odonto-estomatologia necessaris a conseqüència d’un accident cobert per 

la pòlissa 245 € 

 • Assistència sanitària prestada fora de territori espanyol: 6,015 € 

Les prestacions derivades d’aquesta garantia seran efectuades per professionals o proveïdors 

designats per la Companyia, en cas contrari, l’assegurat assumirà al seu càrrec les despeses 

ocasionades. 

 

ASSISTÈNCIA SANITÀRIA A L’ESTRANGER : 

 • En centres de lliure elecció . 

Les despeses d’assistència facultativa i estades clíniques i hospitalàries derivades de un accident 

cobert per la pòlissa seran abonats , prèvia justificació, durant un termini màxim de dotze mesos 

a comptar des del dia de l’accident. 
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Queda inclosa en aquesta garantia l’adquisició i implantació de la primera pròtesi dental , que 

necessiti l’assegurat per prescripció facultativa , amb el límit màxim de 300,51€ , com a 

conseqüència d’un sinistre emparat en pòlissa , sempre i quan es realitzi en un temps màxim 

d’un any des del moment de l’accident. 

 

LESIONS NO TRAUMÀTIQUES INCLOSES 

 • S’atorga la cobertura de Lesions Accidentals no traumàtiques , entenent com 

  tals les que derivin d’una causa violenta sobtada i aliena a la intencionalitat del 

  assegurat . 

 • Excloses les patologies degeneratives i les que tot i estar latents es manifestin 

  de forma sobtada . 

www.diba.cat/...assegurançaL.../0be6c315-c57d-47e2-8cf6-3acd...  

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1993-16129  

https://dibaaps.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew%3fcido&dogc/2002/12/20021210/DOGC_2002

1210_013_015.pdf  

 

 

PRESTACIONS MÍNIMES DE L’ASSEGURANÇA DELS PROFESSIONALS ESPORTIUS 

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

DISPOSICIONS ADDICIONALS. 

TERCERA 

Assegurança dels professionals esportius 

El contingut mínim de les pòlisses de responsabilitat civil que han de contractar els professionals 

de l’esport regulats en la Llei 3/2008, de l’exercici de les professions de l’esport, serà de 

150.000,00 euros. 

http://esport.gencat.cat/web/.content/home/arees_dactuacio/entitats_i_professionals/rendicio_c

omptes/normativa/07_2010_dec_58_entitesportivescat.pdf  

 

 

 

http://www.diba.cat/...assegurançaL.../0be6c315-c57d-47e2-8cf6-3acd
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1993-16129
https://dibaaps.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew%3fcido&dogc/2002/12/20021210/DOGC_20021210_013_015.pdf
https://dibaaps.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew%3fcido&dogc/2002/12/20021210/DOGC_20021210_013_015.pdf
http://esport.gencat.cat/web/.content/home/arees_dactuacio/entitats_i_professionals/rendicio_comptes/normativa/07_2010_dec_58_entitesportivescat.pdf
http://esport.gencat.cat/web/.content/home/arees_dactuacio/entitats_i_professionals/rendicio_comptes/normativa/07_2010_dec_58_entitesportivescat.pdf
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PRESTACIONS MÍNIMES DE L’ASSEGURANÇA DELS VOLUNTARIS 

Pel que fa referència a la normativa estatal, la Llei 6/1996 del voluntariat regula com un dret del 

voluntari, el fet d’ésser assegurat contra els riscos d’accident i malaltia derivats directament de 

l’exercici de l’activitat voluntària, amb les característiques i pels capitals assegurats que 

s’estableixin reglamentàriament. 

Per la seva banda, la Carta del Voluntariat de Catalunya estableix com a dret del voluntari el fet 

d’ésser cobert dels riscos derivats de l’activitat que du a terme com a voluntari i dels danys que, 

involuntàriament, podria causar a tercers per raó de la seva activitat. 

Aquests drets dels voluntaris comporten a la pràctica per a les entitats catalanes una doble 

obligació en relació amb les assegurances, la de disposar d'una assegurança d'accidents i d'una 

altra de responsabilitat civil. 

La Carta del Voluntariat de Catalunya no concreta quines cobertures ni capitals han de contractar 

les entitats. 

D’altra banda, tot i que la normativa estatal fa esment a que els capitals i cobertures es 

determinaran reglamentàriament, i que ja han transcorregut 18 anys des de l’entrada en vigor 

d’aquesta llei, encara no s’ha desenvolupat el reglament al qual fa referència. 

Per a més informació: 

LLEI 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l'associacionisme: 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6930/1438814.pdf  

Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado: 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11072  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6930/1438814.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11072
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ANNEX 3.-  OBLIGACIÓ DE DISPOSAR D’UN TITULAT D’ESPORT 

Article 62.  

3 Les entitats, els centres, els establiments públics o privats, amb ànim de lucre o sense, i les 

empreses dedicades a l’organització d’activitats físiques d’esbarjo i 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 titulat o titulada d’esport, en els 

termes que s’estableixin per reglament. 

http://esport.gencat.cat/web/.content/home/secretaria_general_de_lesport/normativa/text_unic_l

lei_esport/text_unic_de_la_llei_de_l_esport.pdf  

La llei 3/2008 regula els aspectes bàsics de l’exercici de les professions de l’esport a Catalunya, 

establint la classificació i establint les titulacions necessàries per exercir-les. 

http://esport.gencat.cat/ca/secretaria_general_de_lesport/consell-catala-de-

lesport/normativa/llei_exercici_professions_esport/  
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Marc Vilabrú Noró 
Gerent-Tècnic  
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