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516 OCI. CULTURA

ASSEGURANCES
3732

ASSEGURANÇA QUE HA DE TENIR UN CENTRE ESPORTIU
Els centres esportius estan obligats a contractar una pòlissa d’assegurança d’acord amb la normativa següent:
- El Decret Llegislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el text únic de la llei de l’esport, en l’article 62.3 estableix
que els centres, entitats, 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 o que prestin serveis esportius, 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.

- El Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, en l’article
73, relatiu a la documentació que han de tenir aquests centres, estableix que les persones titulars dels establiments oberts
al públic i les que organitzen espectacles públics o activitats recreatives han de tenir a l'establiment o en el lloc on es dugui
a terme l'activitat la documentació següent, que els poden requerir els agents de la policia de Catalunya o el personal de
control i inspecció: La documentació que acrediti la contractació d'una assegurança que cobreixi la responsabilitat civil.
D’acord amb aquesta normativa, es desprèn que els centres esportius únicament estan obligats a contractar una pòlissa
d’assegurança que cobreixi la responsabilitat civil. Els casos de furt a les taquilles del vestidor del centre esportiu no
estarien coberts per l’assegurança, ja que només cobreix els danys provocats per les activitats del centre i si estan descrits
en la pòlissa que s’hagi contractat.
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Data

09/06/2015

Página 1 de 1

