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OBLIGATORIETAT ASSEGURANCES ENTITATS ESPORTIVES

Tal com estableixen les disposicions vigents, les entitats esportives tenen obligació de tenir diverses
assegurances que cobreixin les responsabilitats que derivin de danys eventuals com a conseqüència
l’activitat o competició esportiva dels clubs i de la responsabilitat dels seus directius en les seves
funcions.
1. ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL DE CLUBS


Activitats o competicions esportives, l’article 108 del Decret 58/2010, de 4 de maig, de les
entitats esportives de Catalunya, estableix el següent: “Les activitats i competicions que
organitzin o autoritzin les federacions esportives catalanes han de comptar amb una
assegurança de responsabilitat civil d’acord amb el que preveu aquest Decret i,
subsidiàriament, les especificacions que preveu la normativa matèria d’espectacles i
activitats recreatives. Aquesta normativa es pot adaptar mitjançant ordre a les
especificitats de determinades competicions esportives.”



També, a la Disposició Addicional Segona de l’esmentat Decret, relativa a l’assegurament de les
activitats esportives, s’indica que:” 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.”

2. ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL DELS DIRECTIUS


article 142.e) del Decret 58/2010, en el que disposa el dret que tenen a ser assegurats a través
de les seves entitats esportives contra riscos d’accident i de responsabilitat civil que es
derivin directament de l’exercici de la seva activitat.

3. ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL DE MONITORS


la Disposició Addicional Tercera del Decret 58/2010, estableix que 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.
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Per aquest motiu, des de la FCEH:
Hem arribat a un acord amb la Companyia d’Assegurances Fiatc , la qual ha preparat una assegurança
de responsabilitat civil amb les cobertures i capital assegurat amb unes condicions molt avantatjoses per
els nostres clubs.
En responsabilitat de directius hem arribat a un acord amb la companyia d’assegurances AIG.
En cas d’estar interessats, feu-nos arribar un email amb el número de socis del club i una breu explicació
de la vostra activitat a assegurances@fceh.cat i ens posarem ràpidament en contacte amb vosaltres.
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