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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
3904 Reial decret 203/2010, de 26 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de 

prevenció de la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l’esport.

L’aprovació de la Llei 19/2007, d’11 de juliol, contra la violència, el racisme, la xenofòbia 
i la intolerància en l’esport, ha suposat la introducció de novetats importants en aquesta 
matèria que requereixen un desplegament reglamentari, que preveu el present Reial 
decret.

L’aprovació d’aquesta Llei ha suposat la modificació i ampliació dels preceptes referits 
a la prevenció de la violència en els espectacles esportius de la Llei 10/1990, de 15 
d’octubre, de l’esport, que va tenir el seu desplegament reglamentari en el Reial decret 
769/1993, de 21 de maig, en què es va aprovar el Reglament per a la prevenció de la 
violència en els espectacles esportius, així com les modificacions que hi va introduir el 
Reial decret 1247/1998, de 19 de juny, tenint en compte les peculiaritats del bàsquet 
professional.

S’ha evidenciat que el dit Reglament de prevenció de la violència en els espectacles 
esportius ha demostrat àmpliament la seva utilitat per contribuir a l’eradicació de la violència 
en l’esport i ha permès complir les obligacions assumides per Espanya en signar el 
«Conveni europeu sobre la violència i irrupcions d’espectadors amb motiu de manifestacions 
esportives, i especialment partits de futbol» del Consell d’Europa, aprovat a Estrasburg el 
19 d’agost de 1985.

No obstant això, la Llei 19/2007, d’11 de juliol, amplia el concepte de violència a 
aspectes com el racisme, la xenofòbia i la intolerància, millora la definició legal de les 
conductes il·lícites, regula noves mesures de prevenció de la violència, el racisme, la 
xenofòbia i la intolerància en l’esport, i reforça el paper de la Comissió estatal contra la 
violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l’esport, regulada en el Reial decret 
748/2008, de 9 de maig.

Aquest Reial decret incorpora les modificacions, inclusions i adaptacions necessàries 
per desplegar la nova Llei i fer així efectives les seves innovadores previsions, de manera 
que passa a denominar-se ara i en conseqüència «Reglament de prevenció de la violència, 
el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l’esport», i queda derogat el text de 1993.

Les novetats més ressenyables suposen que s’adaptin les mencions que s’han 
d’incloure en els títols d’accés als espectacles esportius, i que es reguli el llibre de registre 
de seguidors, cosa que ha de resultar de gran utilitat per a la consecució dels fins que 
preveu la Llei.

Així mateix, també s’incorpora a aquest Reglament la regulació dels plans individuals 
de riscos de cada una de les instal·lacions esportives incloses en el seu àmbit d’aplicació, 
que, aprovats amb caràcter anual pels delegats del Govern a les comunitats autònomes, 
han de contenir les mesures que s’han d’adoptar en els esdeveniments esportius, així com 
els protocols de seguretat, prevenció i control i el reglament intern del recinte esportiu, 
instruments l’elaboració dels quals correspon als organitzadors de les competicions 
esportives.

D’altra banda, es regulen els productes que s’introdueixin o s’expedeixin als recintes 
esportius concretant les característiques que han de reunir, es preveu l’emissió eventual 
d’un informe per la Subdelegació del Govern per millorar la seguretat jurídica en l’aplicació 
d’aquestes disposicions; es prohibeix, a més, la venda de begudes embotellades o la 
introducció pels assistents d’envasos d’aquestes, per evitar-ne l’ús com a projectils, així 
com de begudes alcohòliques, i s’introdueix el contingut de les Recomanacions del Consell 
d’Europa més recents en el marc del ja esmentat «Conveni europeu sobre la violència i 
irrupcions d’espectadors amb motiu de manifestacions esportives, i especialment partits 
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de futbol»; en concret les relatives a la «llista de mesures que han d’adoptar els organitzadors 
d’esdeveniments esportius professionals i les autoritats públiques», sobre «l’ús d’espais 
de visualització pública per a esdeveniments esportius de gran escala», i la relativa a «l’ús 
de dispositius pirotècnics en esdeveniments esportius».

També s’estableix l’obligació de l’organitzador d’enregistrar l’aforament complet del 
recinte esportiu durant tot l’espectacle. Aquesta determinació és l’única possible per 
identificar eficaçment els autors d’infraccions a la Llei, atès que el sistema actual sovint no 
ha permès enregistrar els esdeveniments, cosa que ha impedit sancionar els agressors 
que han protagonitzat altercats o agressions o que han llançat objectes als terrenys de joc 
i han provocat greus danys a les persones i al desenvolupament de l’espectacle esportiu. 
És imprescindible tallar d’arrel aquesta situació per evitar que s’estableixi en les persones 
violentes, racistes, xenòfobes o intolerants una sensació d’impunitat davant les seves 
actituds il·lícites. La previsió és proporcionada ja que no suposa un desemborsament 
econòmic excessivament elevat per als responsables de posar-la en pràctica i s’aplica 
exclusivament a les competicions oficials de caràcter professional en la modalitat de futbol, 
ja que són les que actualment pateixen episodis d’aquesta naturalesa.

El capítol VII regula el Registre central de sancions en matèria de violència, racisme, 
xenofòbia i intolerància en l’esport que preveu l’article 29 de la Llei i que fins al moment 
estava regulat per l’Ordre de 31 de juliol de 1997, del Ministeri de l’Interior. El nou règim del 
Registre preveu la situació derivada de la transferència de competències en aquesta 
matèria a algunes comunitats autònomes i estableix el mecanisme d’inscripció, cancel·lació 
i comunicació de les sancions, amb ple respecte als drets derivats de la legislació aplicable 
en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

La nova regulació del Registre posa un èmfasi especial a garantir el compliment de les 
sancions de prohibició d’accés als recintes esportius, i estableix el seu règim de comunicació 
pel Registre i els seus mitjans d’aplicació per les entitats esportives i pels organitzadors 
d’espectacles esportius.

El capítol VIII del Reglament inclou «mesures de suport a la convivència i la integració 
en l’esport», d’acord amb el que estableix l’article 16 de la Llei 19/2007, d’11 de juliol. 
Aquest capítol s’estructura en tres seccions: la primera és la relativa a «Mesures de 
caràcter preventiu i formatiu», la 2a regula l’Observatori de la Violència, el Racisme, la 
Xenofòbia i la Intolerància en l’Esport, que es va constituir el 22 de desembre de 2004 i que 
ha anat funcionant fins avui sense normativa expressa, inserit en la Comissió Nacional 
contra la Violència en els Espectacles Esportius. Ara se li confereix carta de naturalesa, en 
la línia que determina la lletra d) de l’article 16 de la Llei 19/2007, d’11 de juliol, quan entre 
les mesures a adoptar per l’Administració General de l’Estat a fi de promoure la convivència 
i la integració intercultural per mitjà de l’esport assenyala la del «desenvolupament de 
l’Observatori de la Violència, el Racisme, la Xenofòbia i la Intolerància en l’Esport, adscrit 
al Consell Superior d’Esports, amb funcions d’estudi, anàlisi, proposta i seguiment en 
matèria de prevenció de la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l’esport». 
Aquest Observatori es configura com un òrgan de caràcter consultiu adscrit al Consell 
Superior d’Esports, se’n regula la composició, funcions i règim de funcionament, adscrit 
com estableix la Llei al Consell Superior d’Esports, a través de la Direcció General d’Esports 
del mateix Consell, i s’estableix la seva coordinació amb la Comissió estatal contra la 
violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l’esport.

Finalment, i ja que per combatre la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància 
en l’esport no n’hi ha prou amb mesures preventives i repressives, cal desplegar accions 
positives que estimulin la pau, la tolerància i la convivència en l’esport i demostrin i preservin 
la seva aptitud com a instrument de formació en valors, tal com proclama la Llei en el seu 
article 1. En aquest sentit, a la secció 3a del capítol VIII es crea el distintiu «Joc Net», que 
es concedeix sense perjudici dels Premis Nacionals de l’Esport i serveix com a menció 
honorífica que reconeix l’equip i l’afició de les lligues professionals i competicions que 
s’hagin destacat pel seu compliment de les disposicions contra la violència, el racisme, la 
xenofòbia i la intolerància en l’esport i per fomentar-hi la pau, la tolerància i la 
convivència.
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El protagonisme i la rellevància que la Llei 19/2007, d’11 de juliol, confereix a la 
Comissió estatal contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l’esport 
explica que aquest òrgan hagi tingut una intervenció activa en l’elaboració del present 
Reglament. A més d’haver obtingut l’opinió tant de la mateixa Comissió estatal com de les 
institucions que hi estan representades, durant la tramitació han estat consultades les 
federacions esportives espanyoles, lligues professionals, associacions d’esportistes 
professionals i entitats esportives en general, així com un altre tipus d’organitzacions o 
col·lectius que exerceixen activitats de prevenció de la violència en l’àmbit de l’esport. En 
el procés d’elaboració d’aquesta norma han estat summament valuoses les consideracions 
i observacions efectuades per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, les aportacions 
de la qual han contribuït a la millora del text resultant.

En virtut d’això, a proposta conjunta de la ministra de la Presidència i del ministre 
de l’Interior, amb l’informe del Ministeri d’Economia i Hisenda, d’acord amb el Consell 
d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 26 de 
febrer de 2010,

DISPOSO:

Article únic. Aprovació del Reglament.

S’aprova el Reglament de prevenció de la violència, el racisme, la xenofòbia i la 
intolerància en l’esport, el text del qual s’inclou a continuació.

Disposició addicional primera. Establiment de mesures addicionals en recintes esportius 
per a competicions no professionals.

La Comissió estatal contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància 
en l’esport, dins l’àmbit d’aplicació de la Llei 19/2007, d’11 de juliol, ha de determinar 
els recintes que, a més d’aquells en què se celebrin partits de les categories 
professionals de futbol i bàsquet, han de disposar de totes o algunes de les mesures 
següents:

a) De localitats numerades i de seient per a tots els espectadors.
b) D’Unitat de Control Organitzatiu.

Quan en virtut del que estableixen els articles 9 i 12.2 del Reglament s’acordi estendre 
la implantació d’aquestes mesures a altres competicions, la Comissió estatal ha d’especificar 
les característiques, dotació material, dispositius i condicions que ha de reunir la instal·lació 
de les unitats de control organitzatiu. Així mateix s’ha de determinar si les instal·lacions 
han de comptar amb zones reservades i distants per situar-hi les aficions dels equips 
contendents.

Disposició addicional segona. Terminis d’execució de determinades mesures.

1. Els clubs esportius i societats anònimes esportives que, per ascens o qualsevol 
altre procediment previst a les normes reguladores de les competicions, obtinguin dret a 
participar en competicions professionals, disposen del termini d’un any per a l’establiment 
i l’entrada en funcionament del sistema informatitzat de control i gestió de venda d’entrades 
i d’accés als recintes esportius.

2. Els clubs esportius i societats anònimes esportives esmentats disposen d’un 
termini de dos anys per adaptar les instal·lacions i recintes de manera que comptin amb 
localitats numerades i amb seients per a tots els espectadors, així com per instal·lar circuits 
tancats de televisió i dur a terme les construccions, instal·lacions o suports fixos necessaris 
per al funcionament de la Unitat de Control Organitzatiu.

3. Així mateix, aquests clubs esportius i societats anònimes esportives disposen d’un 
termini de dos mesos des de l’entrada en vigor del present Reglament per elaborar un 
llibre de registre d’activitats de seguidors.
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Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queda derogat el Reial decret 769/1993, de 21 de maig, pel qual s’aprova el Reglament 
per a la prevenció de la violència en els espectacles esportius, així com l’Ordre de 31 de 
juliol de 1997, del Ministeri de l’Interior, per la qual es regula el funcionament del Registre 
central de sancions imposades per infraccions contra la seguretat pública en matèria 
d’espectacles esportius.

Disposició final primera. Habilitacions per al desplegament reglamentari.

1. Es faculta el titular del Ministeri de la Presidència per dictar les normes 
complementàries i de desplegament del que disposa la secció 3a del capítol VIII del 
Reglament de prevenció de la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l’esport 
i per dictar totes les disposicions que siguin necessàries per a la seva aplicació.

2. S’habilita els ministres de la Presidència i de l’Interior per dictar altres disposicions 
necessàries per al desplegament i l’aplicació del present Reial decret.

Disposició final segona. Modificació del Reial decret 748/2008, de 9 de maig, pel qual es 
regula la Comissió estatal contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància 
en l’esport.

Es modifica l’article 3, apartat 1, del Reial decret 748/2008, de 9 de maig, pel qual es 
regula la Comissió estatal contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en 
l’esport, el text del qual queda redactat de la manera següent:

«Fer recomanacions a les administracions competents sobre les condicions de 
seguretat dels espais que s’habilitin per a la visualització pública d’esdeveniments 
esportius, així com respecte de les mesures a adoptar per prevenir-hi conductes 
violentes, racistes, xenòfobes i intolerants.»

Disposició final tercera. Títol competencial i competències autonòmiques.

1. El present Reial decret es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.29a de la 
Constitució, que atribueix a l’Estat la competència en matèria de seguretat pública, llevat 
del que preveu el capítol VIII del Reglament que s’aprova pel present Reial decret, que es 
dicta a l’empara de la competència de l’Estat en relació amb l’organització de l’esport 
federat estatal en conjunt.

2. El que disposa el Reglament s’entén sense perjudici de les competències atribuïdes 
a les comunitats autònomes pels seus estatuts d’autonomia en matèria d’esport, així com 
de les funcions que puguin correspondre a les comunitats autònomes amb competència 
per a la protecció de persones i béns i per al manteniment de l’ordre públic d’acord amb el 
que disposin els seus respectius estatuts.

Disposició final quarta. Entrada en vigor.

El present Reial decret entra en vigor el dia 1 de juliol de 2010.

Madrid, 26 de febrer de 2010.

JUAN CARLOS R.

La vicepresidenta primera del Govern 
i ministra de la Presidència,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ
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ANNEX

REGLAMENT DE PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA, EL RACISME, LA XENOFÒBIA I LA 
INTOLERÀNCIA EN L’ESPORT

ÍNDEX

CAPÍTOL PRELIMINAR

Article 1. Objecte.
Article 2. Àmbit.
Article 3. Coordinació.
Article 4. Persones responsables en matèria de prevenció i control de la violència, el 

racisme, la xenofòbia i la intolerància en l’esport.

CAPÍTOL I

Mesures de seguretat, prevenció i control

Article 5. Protocols de seguretat, prevenció i control.
Article 6. Reglament intern del recinte esportiu.
Article 7. Plans individuals de risc.

CAPÍTOL II

Responsabilitat dels organitzadors

Secció 1a Instal·lacions del recinte

Article 8. Control informatitzat d’accés al recinte i de venda d’entrades.
Article 9. Seients a les grades.
Article 10. Ubicació al recinte del personal dels mitjans de comunicació.
Article 11. Instal·lació de mecanismes per a la detecció d’armes i instruments 

anàlegs.
Article 12. Unitat de Control Organitzatiu.
Article 13. Revisió d’instal·lacions del recinte.
Article 14. Retirada d’instruments perillosos.

Secció 2a Condicions d’expendició, format i característiques dels bitllets d’entrada

Article 15. Venda dels bitllets d’entrada.
Article 16. Format i característiques.
Article 17. Obligacions dels espectadors respecte dels bitllets d’entrada.
Article 18. Numeració i control dels bitllets d’entrada.
Article 19. Classes i tipus de bitllets d’entrada.
Article 20. Anvers i revers de les entrades.

Secció 3a Actuacions respecte del llibre de registre d’activitats de seguidors i informació

Article 21. Obligació general. Llibre de registre d’activitats de seguidors.
Article 22. Característiques del llibre de registre de seguidors.
Article 23. Informació sobre grups de seguidors.
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Secció 4a Alt risc

Article 24. Alt risc.

Secció 5a Productes que s’introdueixin o s’expenguin a les instal·lacions esportives

Article 25. Condicions dels productes que s’introdueixin o s’expenguin als recintes 
esportius durant la celebració d’espectacles.

Article 26. Previsions contractuals i responsabilitat.

Secció 6a Comeses i obligacions del personal al servei dels organitzadors

Article 27. Director de seguretat.
Article 28. Efectivitat de les obligacions legals.
Article 29. Prohibició d’accés o expulsió del recinte.
Article 30. Separació d’aficions d’equips contendents.
Article 31. Ús de dispositius pirotècnics en esdeveniments esportius.
Article 32. Acompanyament de seguretat.
Article 33. Formació professional. Simulacres i emergències.
Article 34. Agrupacions de voluntaris.

CAPÍTOL III

Funcions de les forces i cossos de seguretat

Secció 1a Disposicions preventives i cautelars de caràcter general

Article 35. Funcions en matèria d’espectacles esportius.
Article 36. Qualificació del risc.
Article 37. Tasques informatives.
Article 38. Xarxa preventiva de control.
Article 39. Plànols d’instal·lacions i claus mestres.
Article 40. Reunions prèvies.
Article 41. Coordinació amb altres serveis.

Secció 2a Mesures operatives, específiques i simultànies

Article 42. Dispositiu de seguretat.
Article 43. Protecció de participants i públic.
Article 44. Control d’accés al recinte.
Article 45. Control d’alcoholèmia i drogues.
Article 46. Supervisió d’actuacions.
Article 47. Control d’aforament.
Article 48. Àrees neutralitzades.
Article 49. Control de grups de seguidors.
Article 50. Oficines mòbils de denúncies.

Secció 3a Pràctiques de capacitació

Article 51. Emergències i simulacres.
Article 52. Protecció civil.
Article 53. Activitats de capacitació.
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CAPÍTOL IV

Autoritats governatives i coordinadors de seguretat

Secció 1a Organització

Article 54. Disposicions generals.
Article 55. Competència.
Article 56. Nomenament.

Secció 2a Comeses

Article 57. Determinació d’objectius.
Article 58. Disseny del dispositiu de seguretat.
Article 59. Funcions de coordinació general.
Article 60. Relacions.
Article 61. Funcions del coordinador de seguretat en cada club, societat anònima o 

esdeveniment esportiu.

CAPÍTOL V

La Unitat de Control Organitzatiu

Article 62. Definició.
Article 63. Situació.
Article 64. Ubicació dels responsables de seguretat.
Article 65. Dotació.
Article 66. Circuit tancat de televisió.
Article 67. Megafonia.
Article 68. Enllaços de ràdio i telecomunicacions.
Article 69. Personal tècnic.
Article 70. Finançament.

CAPÍTOL VI

Actes, informes i propostes

Article 71. Acta de l’espectacle.
Article 72. Avaluació de mitjans, actuacions i resultats.
Article 73. Informe general.
Article 74. Propostes sancionadores.
Article 75. Excessos de l’aforament del recinte.

CAPÍTOL VII

Registre central de sancions

Article 76. Objecte i adscripció.
Article 77. Protecció de dades de caràcter personal.
Article 78. Inscripció i cancel·lació de les sancions.
Article 79. Gestió del Registre.
Article 80. Garanties de compliment de les sancions de prohibició d’accés a recintes 

esportius.
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CAPÍTOL VIII

Mesures de suport a la convivència i la integració en l’esport

Secció 1a Mesures de caràcter preventiu i formatiu

Article 81. Del Pla de prevenció de la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància 
en l’esport.

Article 82. De les convocatòries d’ajudes adreçades a l’execució de mesures 
preventives i formatives.

Secció 2a De l’Observatori de la Violència, el Racisme, la Xenofòbia i la Intolerància en 
l’Esport

Article 83. Naturalesa, objecte i adscripció.
Article 84. Funcions.
Article 85. Composició.
Article 86. Règim de funcionament.

Secció 3a Distintiu «Joc Net»

Article 87. Creació.
Article 88. Modalitats i regles de concessió.
Article 89. Ús del distintiu
Article 90. Retirada del distintiu.

CAPÍTOL PRELIMINAR

Article 1. Objecte.

El present Reglament té per objecte el desplegament de les mesures de prevenció i 
control de la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l’esport que conté la Llei 
19/2007, d’11 de juliol, contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en 
l’esport, i les que siguin aplicables de la Llei orgànica 1/1992, de 21 de febrer, de protecció 
de la seguretat ciutadana.

Article 2. Àmbit.

1. Les disposicions que conté el present Reglament són aplicables amb caràcter 
general a les competicions esportives oficials d’àmbit estatal organitzades per entitats 
esportives en el marc de la Llei 10/1990, de 15 d’octubre, de l’esport, així com les 
organitzades o autoritzades per les federacions esportives espanyoles.

2. L’aplicació de determinades mesures de seguretat, control i prevenció previstes en 
el present Reglament s’ha de fer amb l’abast i els efectes específicament previstos en els 
preceptes de la Llei 19/2007, d’11 de juliol, que estableixen els pressupòsits i requisits 
determinants per poder exigir el compliment de les obligacions, garanties i exigències que 
preveuen la Llei esmentada i aquest Reglament.

Article 3. Coordinació.

Per a l’aplicació del present Reglament s’ha d’establir un procediment de col·laboració 
amb les comunitats autònomes tendent a assegurar una aplicació general i homogènia de 
les mesures que conté.

Així mateix i en la mesura que sigui necessari s’han d’establir mecanismes de 
col·laboració amb les entitats locals per assegurar el funcionament adequat en aquesta 
matèria dels seus serveis de seguretat i l’aplicació harmònica de les mesures que preveu 
el present Reglament.
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Article 4. Persones responsables en matèria de prevenció i control de la violència, el 
racisme, la xenofòbia i la intolerància en l’esport.

1. Els qui assisteixin o acudeixin a les competicions esportives que preveu l’article 2 
del present Reglament han de complir les obligacions que estableix la Llei 19/2007, d’11 
de juliol, en particular les enumerades als articles 6 i 7 de la Llei, com també les que preveu 
el present Reglament. L’incompliment de les prescripcions establertes en aquesta matèria 
dóna lloc a l’exigència de responsabilitats d’acord amb el que estableix el títol II de la Llei 
19/2007, d’11 de juliol.

2. Els qui organitzin proves, competicions o espectacles esportius inclosos dins 
l’àmbit d’aplicació del present Reglament responen directament per l’incompliment de les 
obligacions que imposa la Llei 19/2007, d’11 de juliol, als organitzadors. També responen 
per la seva falta de diligència o negligència a l’hora d’adoptar les mesures de prevenció 
previstes per garantir el compliment per part dels espectadors o assistents de les obligacions 
establertes en els articles 4, 6 i 7 de la Llei 19/2007, d’11 de juliol.

3. De conformitat i amb l’abast que es preveu en els convenis internacionals contra 
la violència en l’esport ratificats per Espanya i en la Llei 19/2007, d’11 de juliol, els 
organitzadors són responsables si, per manca de diligència o prevenció, no han adoptat 
les mesures de prevenció que estableixen la Llei 19/2007, d’11 de juliol, i el present 
Reglament, o si les mesures acordades són insuficients o inadequades.

CAPÍTOL I

Mesures de seguretat, prevenció i control

Article 5. Protocols de seguretat, prevenció i control.

1. Els qui organitzin les competicions esportives a què fan referència l’article 1 de la 
Llei 19/2007, d’11 de juliol, i l’article 2 del present Reglament han d’elaborar un protocol de 
seguretat, prevenció i control en què, a més de reflectir l’adequació de la instal·lació als 
requisits establerts per la normativa en matèria d’instal·lacions esportives, s’han de fer 
constar de forma detallada les mesures adoptades o disposades pels organitzadors per 
garantir el compliment de les obligacions establertes en matèria de seguretat pública i per 
prevenir o evitar la comissió d’infraccions en l’àmbit de la prevenció de la violència, el 
racisme, la xenofòbia i la intolerància en l’esport.

El protocol de seguretat, prevenció i control és un document intern de funcionament i 
actuació de l’organitzador i s’ha de trametre, perquè en tinguin coneixement, a l’autoritat 
governativa competent i a la Comissió estatal contra la violència, el racisme, la xenofòbia 
i la intolerància en l’esport, que, una vegada valorat en el pla tècnic, s’ha d’incloure en un 
arxiu específic. Si la Comissió entén que el protocol no cobreix les necessitats del recinte 
o no compleix les especificacions de la Llei 19/2007, d’11 de juliol, ha d’advertir d’aquesta 
circumstància el remitent als efectes de les esmenes que siguin procedents.

En funció de les obligacions o mesures que ha d’adoptar cada organitzador, els 
protocols de seguretat, prevenció i control són de tres classes: abreujat, bàsic o 
complementari.

2. El protocol abreujat de seguretat, prevenció i control l’han d’elaborar els 
organitzadors que hagin d’adoptar les mesures de seguretat que preveuen els articles 3 a 
5 de la Llei 19/2007, d’11 de juliol. El protocol abreujat ha de reflectir, com a mínim, les 
qüestions següents:

a) les mesures de seguretat estructural de les instal·lacions esportives,
b) les mesures de prevenció de conductes racistes, xenòfobes o intolerants a l’interior 

dels recintes,
c) les mesures de control d’accés i permanència d’espectadors, i s’han d’especificar 

les adoptades per evitar la introducció d’objectes o productes no autoritzats per la seva 
perillositat, rigidesa, dimensions; per prohibir la venda o consum de begudes alcohòliques 
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i altres substàncies prohibides, així com per garantir que la venda de productes a l’interior 
de la instal·lació esportiva s’ajusta a les condicions establertes,

d) les mesures de control orientades a evitar que l’exhibició de simbologia o la difusió 
de missatges durant les competicions vulnerin les previsions legalment establertes.

3. El protocol bàsic de seguretat, prevenció i control, que ha de ser elaborat pels 
organitzadors que hagin d’adoptar les mesures que preveuen els articles 3 i següents, 8 i 
9 de la Llei 19/2007, d’11 de juliol, complementa les mesures establertes en el protocol 
abreujat i ha d’incloure, a més de les qüestions esmentades a l’apartat 2 anterior, informació 
sobre els aspectes següents:

a) la política de subministrament i venda d’entrades seguida per l’organitzador, amb 
les mesures tendents a garantir el compliment de les obligacions de col·laboració amb les 
autoritats públiques, en particular les relatives a la remissió d’informació sobre seguidors, 
a la localització i identificació de potencials infractors i a la privació o retirada de suport als 
aficionats o grups d’aficionats en els casos que preveuen els articles 3 i 9 de la Llei 19/2007, 
d’11 de juliol;

b) les mesures adoptades sobre això per garantir, quan sigui procedent, una separació 
adequada dels aficionats visitants;

c) la coordinació de les mesures previstes en el protocol amb el que estableixin altres 
plans sectorials de protecció de béns i persones.

4. El protocol reforçat de seguretat, prevenció i control ha de ser elaborat pels 
organitzadors obligats a implantar i assumir obligacions addicionals sobre la base del que 
disposen els articles 10 a 13 de la Llei 19/2007, d’11 de juliol. El protocol reforçat  
complementa el contingut del protocol bàsic i ha de reflectir l’obligatorietat i l’abast, si 
s’escau, de les obligacions en aquesta matèria, amb menció expressa de:

a) les condicions de seguretat i estat de manteniment de la instal·lació, que han 
d’esmentar expressament les mesures adoptades per evitar eventuals excessos 
d’aforament, total o parcial, els requisits i condicions exigits per l’autoritat competent per 
autoritzar la instal·lació de grades supletòries o elements mòbils i les previsions adoptades 
per garantir l’existència de localitats de seient a totes les grades;

b) la instal·lació de circuits tancats de televisió i ús de sistemes de videovigilància 
que permetin enregistrar l’accés i l’aforament complet del recinte esportiu, així com els 
voltants on es puguin produir aglomeracions, indicant les mesures adoptades per garantir 
el seu bon estat de conservació i correcte funcionament;

c) el dispositiu desenvolupat per poder efectuar enregistraments d’espectadors en 
ocasió de l’accés o durant el desenvolupament de l’espectacle, d’acord amb el que estableix 
l’article 8.1 de la Llei 19/2007, d’11 de juliol;

d) la política de subministrament i venda d’entrades seguida per l’organitzador de les 
competicions, que ha de garantir, quan correspongui, una separació adequada d’aficions 
rivals que es pot realitzar compartimentant la instal·lació i les vies de sortida i accés al 
recinte;

e) el sistema de control informatitzat i gestió de la venda d’entrades i d’accés al 
recinte implantat i, quan sigui obligatori, els dispositius instal·lats per verificar la identitat 
dels qui accedeixin al recinte i els sistemes d’emissió i venda d’entrades que permetin 
controlar la identitat dels adquirents;

f) les iniciatives de promoció o suport de les activitats dels aficionats o grups de 
seguidors, que, en tot cas, s’han d’adequar al que disposa l’article 3.1.h) de la Llei 19/2007, 
d’11 de juliol;

g) la ubicació del personal de mitjans de comunicació;
h) la dotació i elements de la Unitat de Control Organitzatiu,
i) la determinació de les mesures de seguretat privada adoptades per l’organitzador, 

especificant el nombre i la distribució dels efectius seleccionats i concretant les comeses i 
obligacions del seu personal,
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j) la instal·lació de mecanismes o dispositius que permetin detectar armes o objectes 
que podrien produir els mateixos efectes, així com bengales, petards, explosius o, en 
general, productes inflamables, fumífers o corrosius, i dispositius pirotècnics.

Article 6. Reglament intern del recinte esportiu.

1. Els organitzadors de competicions oficials de caràcter estatal i dels espectacles 
esportius inclosos dins l’àmbit d’aplicació del present Reglament han d’elaborar un reglament 
intern del recinte esportiu, que ha de ser visat per la federació esportiva espanyola o, en el 
cas de competicions esportives professionals, per la lliga professional corresponent.

2. El reglament intern del recinte esportiu a què es refereix l’article 7.2.c) de la Llei 
19/2007, d’11 de juliol, ha d’especificar:

a) les obligacions que han de complir els qui assisteixin o acudeixin a les instal·lacions 
esportives durant la celebració de les competicions en qüestió;

b) les prescripcions que han d’observar els espectadors per poder complir les 
decisions adoptades per l’organitzador per garantir, quan sigui procedent, una separació 
adequada dels aficionats visitants;

c) les condicions que permetin fer efectiu el compliment de les ordres de desallotjament 
total o parcial de les instal·lacions esportives en els supòsits que preveuen els articles 7 i 
15 de la Llei 19/2007, d’11 de juliol;

d) el procediment per fer efectiva la privació d’abonaments vigents o la inhabilitació 
per obtenir-los als qui siguin sancionats amb caràcter ferm per conductes violentes, 
racistes, xenòfobes o intolerants;

e) les normes, modalitats i condicions en les quals l’organitzador fomenti o aboni les 
activitats dutes a terme per persones o grups de seguidors, entre les quals es consideren 
inclosos els mitjans de transport, locals, subvencions, entrades gratuïtes, descomptes, 
publicitat o difusió o qualsevol altre tipus de promoció o suport;

f) qualsevol altre aspecte que incideixi en els drets i obligacions dels qui assisteixin 
als recintes esportius i que contribueixi a garantir la seguretat i l’ordre públic a les 
instal·lacions.

3. El reglament intern del recinte esportiu s’ha de facilitar als coordinadors de 
seguretat o, quan aquesta figura no existeixi, als responsables dels cossos i forces de 
seguretat encarregats de la coordinació de la seguretat pública a la instal·lació corresponent. 
Tant aquests últims com els coordinadors de seguretat poden sol·licitar la introducció de 
les modificacions o correccions que considerin convenients per aconseguir un compliment 
adequat de les obligacions en aquesta matèria o per prevenir la realització de conductes 
prohibides per la Llei 19/2007, d’11 de juliol, i pel present Reglament.

Article 7. Plans individuals de risc.

Els delegats del Govern a les comunitats autònomes o, si s’escau, els òrgans competents 
d’aquestes en matèria de seguretat pública han d’aprovar anualment, amb l’informe previ de 
la Comissió estatal contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l’esport i 
dels òrgans competents de les forces i cossos de seguretat de l’Estat, un pla individual de 
riscos que li han de presentar els organitzadors responsables de cada una de les instal·lacions 
esportives incloses en l’àmbit d’aplicació del present Reglament.

Els plans han de contenir, per separat, les mesures que cal adoptar en els esdeveniments 
esportius ordinaris i en els que es declarin d’alt risc d’acord amb el que preveu l’article 
següent d’aquest Reglament.

No obstant això, el delegat del Govern pot ordenar actuacions puntuals de caràcter 
addicional de conformitat amb el que disposa l’article 12 de la Llei 19/2007, d’11 de juliol.

Així mateix, la Comissió estatal contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la 
intolerància en l’esport pot adoptar les mesures que conté l’article 13 de la Llei 19/2007, 
d’11 de juliol, d’acord amb la lletra d) de l’apartat 1 de l’article 3 del Reial decret 
748/2008.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 59  Dimarts 9 de març de 2010  Secc. I. Pàg. 12

CAPÍTOL II

Responsabilitats dels organitzadors

Secció 1a Instal·lacions del recinte

Article 8. Control informatitzat d’accés al recinte i de venda d’entrades.

Els organitzadors responsables de tots els recintes esportius a què es refereix 
l’apartat 1 de l’article 11 de la Llei 19/2007, d’11 de juliol, han d’establir un sistema 
informatitzat de control i gestió de venda d’entrades, així com d’accés als recintes. Les 
lligues professionals corresponents han d’incorporar als seus estatuts i reglaments la 
mesura de clausura dels recintes que no compleixin oportunament aquesta obligació.

Els organitzadors de les competicions en què s’hagin instal·lat aquests sistemes són 
responsables de la conservació i el manteniment dels dispositius instal·lats i del seu 
funcionament adequat.

El nombre de localitats posades a la venda no ha de superar l’aforament segur de les 
instal·lacions que s’hagi establert en el pla individual de riscos de la instal·lació que preveu 
l’article 7 d’aquest Reglament. El nombre total s’ha de reduir en funció de qualsevol factor 
pertinent relacionat amb la seguretat, el control i l’ordre públic o si les condicions físiques 
o el control de la seguretat de les instal·lacions són inadequats.

Article 9. Seients a les grades.

1. Els organitzadors responsables de tots els recintes esportius a què es refereix 
l’apartat 1 de l’article 11 de la Llei 19/2007, d’11 de juliol, han d’adoptar les mesures 
necessàries perquè els recintes on tinguin lloc competicions de la categoria professional 
de futbol, així com els altres que en el futur es determinin en la forma prevista per reglament, 
disposin de localitats numerades i amb seients per a tots els espectadors.

2. La instal·lació de grades addicionals que, fins i tot complint els requisits indicats, 
suposi una ampliació de l’aforament corresponent s’ha de posar en coneixement del 
coordinador de seguretat amb caràcter previ i només es pot admetre si s’aporten els 
informes suficients que assegurin la integritat de les persones i el desenvolupament normal 
de la competició.

3. Els recintes esportius en què tinguin lloc competicions oficials de futbol i d’aquells 
altres esports la seguretat dels quals ho aconselli també han de disposar de zones 
reservades i distants entre si per situar-hi les aficions dels equips contendents i impedir 
materialment la circulació d’una zona a l’altra.

Article 10. Ubicació al recinte del personal dels mitjans de comunicació.

El personal dels mitjans de comunicació ha de disposar, prèviament al començament 
dels esdeveniments esportius, de l’acreditació necessària, que ha d’exhibir de manera 
notòria i continuada durant el transcurs dels esdeveniments, i s’ha de situar a les zones 
reservades per a la seva ubicació.

Article 11. Instal·lació de mecanismes per a la detecció d’armes i instruments anàlegs.

Els organitzadors responsables de tots els recintes esportius a què es refereix 
l’apartat 1 de l’article 11 de la Llei 19/2007, d’11 de juliol, d’acord amb el coordinador de 
seguretat, poden instal·lar als recintes esportius mecanismes o dispositius per detectar 
les armes i instruments anàlegs que descriu la lletra a) de l’apartat 1 de l’article 6 de la 
Llei 19/2007, d’11 de juliol.

Aquesta instal·lació és obligatòria quan s’estableixi en l’exercici de la competència que 
preveu l’article 13.1 de la Llei 19/2007, d’11 de juliol, i l’ordeni la Comissió estatal contra la 
violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l’esport.
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Article 12. Unitat de Control Organitzatiu.

1. D’acord amb el que preveu l’apartat 3 de l’article 14 de la Llei 19/2007, d’11 de 
juliol, totes les instal·lacions esportives de la màxima categoria de competició professional 
de futbol i bàsquet han de comptar amb una Unitat de Control Organitzatiu, instal·lada i en 
funcionament. Quan aquestes unitats estiguin instal·lades als camps de futbol, han 
d’incorporar les dotacions que determinen els articles 65 a 69 d’aquest Reglament i, a 
més, els comandaments d’obertura automàtica dels sistemes de barreres i tanques de 
protecció i separació d’espais i els mitjans electrònics, mecànics o de qualsevol altra classe 
que permetin controlar des de la Unitat l’aforament i el ritme d’accés d’espectadors per 
zones.

A les unitats de control organitzatiu instal·lades als recintes dedicats a la pràctica del 
bàsquet, són aplicables les previsions que contenen els articles 67 i 68.2 d’aquest 
Reglament.

2. Aquesta Unitat també és obligatòria en totes les instal·lacions per a les quals es 
determini així en el futur per raó de la importància de la competició, el nombre d’assistents 
a les competicions, la seguretat d’aquesta i la modalitat del seu desenvolupament.

La decisió d’implementació en recintes esportius diferents dels indicats a l’apartat 
anterior correspon a la Comissió estatal contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la 
intolerància en l’esport.

3. Tots els mitjans i elements tècnics de control i gestió d’entrades, d’accés als 
recintes, els mitjans audiovisuals de la Unitat de Control Organitzatiu, les barreres i tanques 
de protecció i separació així com qualsevol altre mitjà electrònic, mecànic o de qualsevol 
altra classe instal·lats als recintes esportius han de ser compatibles entre si i susceptibles 
de constituir un sistema únic, integrat i operatiu.

Article 13. Revisió d’instal·lacions del recinte.

Abans de cada esdeveniment esportiu comprès en l’àmbit d’aquest Reglament, el 
responsable de seguretat al servei de l’organitzador responsable ha d’efectuar una 
avaluació contínua dels riscos i practicar un reconeixement del recinte per avaluar el grau 
d’adequació de les instal·lacions a les disposicions vigents, i ho ha de posar en coneixement 
del coordinador de seguretat, amb antelació suficient i amb indicació del dia i l’hora, a fi i 
efecte que, si ho considera necessari, en pugui supervisar la realització. En especial, s’ha 
de revisar el funcionament de portes antipànic, abatiment de tanques, serveis d’evacuació 
i salvament, sistemes de prevenció, alarma i extinció d’incendis, condicions de seguretat, 
higiene i, si s’escau, enllumenat i ventilació.

Article 14. Retirada d’instruments perillosos.

Si en el curs del reconeixement previ es troben objectes o instruments perillosos, 
prohibits per la Llei, o altres de semblants o anàlegs, s’han de retirar immediatament i 
lliurar-los al coordinador de seguretat.

Secció 2a Condicions d’expendició, format i característiques dels bitllets d’entrada

Article 15. Venda dels bitllets d’entrada.

1. La venda de bitllets d’entrada, quan tingui lloc al recinte esportiu, s’ha de fer 
únicament i exclusivament a les taquilles instal·lades al mateix recinte. Així mateix, 
la venda de localitats s’ha d’organitzar de manera que no es produeixin altercats. Les 
localitats per a esdeveniments d’alt risc no s’han de vendre a les instal·lacions el 
mateix dia en què s’han de celebrar, llevat que s’acordi amb el coordinador de 
seguretat.

S’ha d’avisar tots els possibles espectadors com més aviat millor i a través dels mitjans 
adequats quan s’esgotin totes les localitats per a un esdeveniment esportiu.
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2. Tots els bitllets d’entrada a recintes esportius en què estigui instal·lat un sistema 
informatitzat de control i gestió dels bitllets han d’adaptar el seu format i característiques a 
les condicions tècniques exigibles perquè siguin compatibles amb el sistema instal·lat.

3. En els casos que preveu l’article 13.1 de la Llei 19/2007, d’11 de juliol, la 
comprovació i el seguiment de la identitat dels qui adquireixin entrades o el control de la 
distribució de localitats s’ha de fer implantant sistemes de venda d’entrades nominatives 
i desenvolupant procediments que permetin supervisar la distribució de localitats 
assignades i conèixer la identitat dels posseïdors de títols d’accés a les instal·lacions 
esportives.

El tractament de les dades obtingudes d’acord amb aquests procediments s’ha de 
limitar a proporcionar informació sobre els qui accedeixin o pretenguin accedir als recintes 
esportius, amb la finalitat de garantir el compliment de les prohibicions existents i, si 
s’escau, depurar les responsabilitats que siguin procedents.

Els organitzadors han de cancel·lar les dades de les persones que hagin accedit a 
l’espectacle esportiu quan aquest finalitzi, i han de conservar exclusivament les dades 
necessàries per identificar els qui puguin haver realitzat conductes prohibides per la Llei 
19/2007, d’11 de juliol, que només poden ser cedides a les autoritats o òrgans competents 
en matèria de seguretat pública.

4. En circumstàncies excepcionals de dificultat especial per al desenvolupament 
normal de la competició, el coordinador de seguretat pot dictar instruccions en relació amb 
la venda de les entrades, el seu nombre i ubicació a fi de prevenir afeccions a la seguretat 
d’aquests o solucionar els defectes que puguin provenir de la inadequació de zones o 
parts de la instal·lació esportiva.

Igualment es pot limitar el nombre de localitats que es poden adquirir per persona a les 
taquilles del recinte esportiu, de la mateixa manera que les que es posin a la venda per als 
espectadors visitants.

Si aquestes decisions afecten entrades ja comercialitzades, les instruccions poden 
contenir previsions sobre la reubicació dels espectadors.

Article 16. Format i característiques.

1. És responsabilitat dels organitzadors d’espectacles esportius la impressió dels 
bitllets d’entrada, de forma que aquests responguin a les característiques establertes per 
reglament.

2. El format i les característiques tècniques dels bitllets d’entrada, quant a mida, 
paper, tints i altres materials utilitzats en la seva impressió, han de reunir les 
condicions necessàries per impedir-ne o dificultar-ne tant com sigui possible la còpia 
o falsificació.

3. Tots els bitllets d’entrada que corresponguin a una mateixa competició, torneig o 
modalitat d’organització d’esdeveniments esportius han de respondre a un únic format i 
han de tenir característiques comunes.

Article 17. Obligacions dels espectadors respecte dels bitllets d’entrada.

1. Tota persona que pretengui accedir a un recinte esportiu ha de ser portadora d’un 
bitllet d’entrada expedit a títol individual, de bitllet múltiple, d’abonament o de qualsevol 
altre títol que autoritzi els interessats a accedir a un espectacle o a més d’un.

2. Els espectadors han d’ocupar les localitats de la classe i lloc que es correspongui 
amb els bitllets d’entrada de què siguin portadors.

3. Cada espectador està obligat a conservar el seu bitllet d’entrada fins que surti del 
recinte esportiu, i l’ha de presentar a requeriment de qualsevol empleat o col·laborador de 
l’organitzador, així com a les forces i cossos de seguretat de l’Estat.

4. Si requerit a l’efecte un espectador no presenta el bitllet d’entrada, ha d’optar per 
adquirir-ne un a la taquilla i abonar-ne el preu, si n’hi ha de disponibles. En cas contrari, ha 
d’abandonar immediatament el recinte esportiu.
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Article 18. Numeració i control dels bitllets d’entrada.

1. Els bitllets d’entrada es componen de dues parts: una, l’entrada, destinada a 
l’espectador; i una altra, la matriu, destinada al control.

2. Els bitllets d’entrada han d’estar correlativament numerats per classes i els números 
de les matrius han de correspondre als de les entrades.

3. Els bitllets d’entrada han de ser impresos així mateix en sèries de numeració 
contínua, correlativa i independent per a cada esdeveniment o espectacle esportiu.

4. El nombre de bitllets d’entrada que hagi estat objecte d’impressió no pot ser 
superior a l’aforament del recinte esportiu, i el nombre d’entrades expedides més els bitllets 
múltiples o abonaments ha de correspondre amb el d’espectadors que hagin entrat al 
recinte.

Article 19. Classes i tipus de bitllets d’entrada.

Els bitllets d’entrada poden ser de les classes i tipus següents:

a) Classes: es classifiquen en funció de la naturalesa de les localitats i de la seva 
ubicació al recinte esportiu. Les diferents classes de localitats i la seva ubicació s’han de 
reflectir en un plànol del recinte esportiu, el qual ha d’estar exposat públicament de forma 
permanent a les taquilles instal·lades al mateix recinte.

b) Tipus: es classifiquen en funció del preu, per a cada una de les classes, en:

1r Ordinaris, sense cap especialitat.
2n Reduïts, amb un preu inferior a l’ordinari dels bitllets d’entrada per a la mateixa 

classe de localitats i que s’ha d’oferir a persones que pertanyin a grups o col·lectius socials, 
prèviament determinats per l’organitzador.

Article 20. Anvers i revers de les entrades.

1. Les entrades han de contenir a l’anvers les dades d’identificació següents:

a) Numeració corresponent.
b) Recinte esportiu.
c) Classe de competició, torneig i organitzador.
d) Esdeveniment esportiu, el seu organitzador i clubs, societats o entitats 

participants.
e) Classe i tipus de localitat.
f) Portes d’accés al recinte.

2. Les entrades han d’indicar al revers que el recinte esportiu és una zona videovigilada 
per a la seguretat dels assistents i participants en el partit i han d’especificar les causes 
que impedeixen l’accés o la permanència al recinte esportiu, incorporant expressament, 
com a mínim, les següents:

a) Participar en altercats, bregues, baralles o desordres públics.
b) Introduir, portar o utilitzar qualsevol classe d’armes o d’objectes que puguin produir 

els mateixos efectes, com elements punxants, tallants, o de pes superior a 500 grams/
mil·lilitres susceptibles d’utilitzar-se com a projectils, com ara aliments en recipients rígids, 
begudes embotellades o els seus envasos.

c) Introduir o estar en possessió de bengales, petards, explosius o, en general, 
productes inflamables, fumífers o corrosius i dispositius pirotècnics.

d) Estar sota els efectes de begudes alcohòliques, estupefaents, psicòtrops, 
estimulants o substàncies anàlogues.

e) Introduir o vendre qualsevol classe de begudes alcohòliques, substàncies 
estupefaents, psicòtropes, estimulants o anàlogues.

f) Introduir, exhibir o elaborar pancartes, banderes, símbols o altres senyals amb 
missatges que incitin a la violència o al terrorisme, o en virtut dels quals una persona o 
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grup de persones siguin amenaçades, insultades o vexades per raó del seu origen racial o 
ètnic, religió o conviccions, discapacitat, edat, sexe o orientació sexual.

g) Realitzar càntics, expressions, sons o actituds que incitin a la violència o al 
terrorisme, o que pretenguin vexar una persona o grup de persones per raó de la seva raça 
o ètnia, discapacitat, religió o conviccions, sexe o orientació sexual.

h) Irrompre al terreny de joc.
i) Haver estat sancionat amb la prohibició d’accedir a qualsevol recinte esportiu 

mentre no s’hagi extingit la sanció.
j) Preu de l’entrada i tributs que graven l’operació.

3. Els organitzadors estan obligats a fixar un o diversos cartells o taulers al mateix 
lloc on estiguin instal·lades les taquilles, així com a cada una de les portes d’accés al 
recinte esportiu, en els quals i de manera que sigui fàcilment visible des de l’exterior del 
recinte s’han de fer constar totes i cada una de les causes de prohibició d’accés al 
recinte.

4. A fi que tota persona que accedeixi al recinte esportiu estigui prou informada sobre 
les condicions per accedir-hi, s’han d’exhibir cartells a les portes del recinte que continguin 
el que preveu l’apartat 2 del present article.

5. Quan s’adoptin les mesures de seguiment i control de la identitat d’adquirents 
d’entrades i de posseïdors de títols d’accés als espectacles esportius que preveu 
l’article 15.3 del present Reglament, s’ha d’inserir en els bitllets d’entrada informació 
sobre el tractament de les dades de caràcter personal derivades de l’adquisició i del 
seu control, així com dels procediments a través dels quals es verifica l’esmentada 
identitat.

Secció 3a Actuacions respecte del llibre de registre d’activitats de seguidors i informació

Article 21. Obligació general. Llibre de registre d’activitats de seguidors.

1. Les entitats esportives i les persones organitzadores d’espectacles esportius, en 
el sentit que es defineixen totes dues a l’article 2 de la Llei 19/2007, d’11 de juliol, estan 
obligades a prestar la màxima col·laboració a les autoritats governatives per a la prevenció 
de la violència en l’esport, i han de posar a disposició del coordinador de seguretat els 
elements materials i humans necessaris i adoptar les mesures de prevenció i control 
establertes per la Llei i pel present Reglament.

2. Els organitzadors responsables han de designar un representant de seguretat 
que, en l’exercici de les seves tasques durant l’esdeveniment esportiu, s’ha d’atenir a les 
instruccions del coordinador de seguretat. Aquest representant ha de ser director de 
seguretat, d’acord amb la normativa sobre seguretat privada.

3. Els clubs, ens de promoció esportiva, societats anònimes esportives, i les persones 
organitzadores de les competicions i espectacles esportius que realitzin activitats incloses 
dins l’àmbit d’aplicació del present Reial decret, han d’elaborar i mantenir un llibre de 
registre que contingui informació genèrica i identificativa sobre l’activitat de la penyes, 
associacions, agrupacions o grups d’aficionats, que prestin la seva adhesió o suport a 
l’entitat en qüestió, de conformitat amb el que disposa l’article 9 de la Llei 19/2007, d’11 de 
juliol. Així mateix, estan obligats a elaborar i mantenir el llibre de registre les entitats 
esportives i les persones organitzadores de competicions i espectacles esportius que 
addicionalment estableixi la Comissió estatal contra la violència, el racisme, la xenofòbia i 
la intolerància en l’esport.

4. S’han d’inscriure en el llibre de registre les dades relatives a:

a) Les entitats formalment dotades de personalitat jurídica que estiguin reconegudes 
per l’entitat esportiva com a penya o similar.

b) Les entitats o grups d’aficionats que no tinguin personalitat jurídica però que 
estiguin reconeguts per l’entitat esportiva com a penya o similar.
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c) Les persones físiques o jurídiques que formalment col·laborin o rebin suport del club 
o persona organitzadora de competicions i espectacles esportius, tant si es tracta de mitjans 
tècnics com econòmics, materials, informàtics o tecnològics, com els següents:

1r La cessió d’instal·lacions.
2n La concessió d’ajudes econòmiques o incentius, inclosos entrades gratuïtes o 

descomptes especials.
3r La facilitació de logística per al transport organitzat a espectacles esportius.
4t La cessió de seccions o d’espais en els mitjans de difusió mantinguts pel club o 

entitat, tant si es tracta d’emissions radiofòniques, televisives com realitzats per mitjans 
electrònics; o la inclusió d’enllaços o vincles des de la seu electrònica del club o entitat als 
mitjans electrònics sostinguts per les persones esmentades.

5. Els clubs i entitats a què fa referència aquest article poden inscriure addicionalment 
al llibre de registre altres aficionats o grups d’aficionats que tinguin una vinculació amb 
l’entitat sense estar inclosos en les categories anteriors i les activitats dels quals puguin 
ser enteses per aquesta com a rellevants als efectes d’inscripció per prevenir la violència, 
el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l’esport.

A aquests efectes, s’hi han d’incloure els aficionats o grups d’aficionats que, per 
escissió, segregació o per qualsevol variació en la composició o estructura dels grups 
esmentats a l’apartat anterior, exerceixin una activitat semblant o anàloga a la desenvolupada 
per la seva matriu. També s’hi han d’inscriure els aficionats o agrupacions d’aficionats que, 
malgrat no mantenir vincles estables o permanents com els organitzadors, hagin pres part 
en episodis violents associats a l’esport.

6. La informació continguda en el llibre de registre ha d’estar a disposició del 
coordinador de seguretat i de la Comissió estatal contra la violència, el racisme, la xenofòbia 
i la intolerància en l’esport i s’ha de facilitar a l’autoritat governativa quan es requereixi. La 
utilitat d’aquesta informació a l’efecte de localitzar les persones infractores del règim 
sancionador que estableix la Llei 19/2007, d’11 de juliol, és un element rellevant als efectes 
de graduació de la responsabilitat en què pugui incórrer l’entitat, de conformitat amb el que 
disposa l’article 27.1 b) de la mateixa Llei.

7. La gestió deficient o la inexistència del llibre de registre a què fa referència el 
present article constitueix una infracció greu d’acord amb el que preveu l’article 21.2.d) de 
la Llei 19/2007, d’11 de juliol.

8. Tant el llibre de registre de seguidors com, si s’escau, les bases de dades que s’hi 
associïn s’han d’inscriure com a fitxer a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i han 
de ser objecte del tractament adequat a la legislació vigent en matèria de protecció de 
dades de caràcter personal.

Article 22. Característiques del llibre de registre de seguidors.

El llibre de registre de seguidors a què fa referència l’article 9 de la Llei 19/2007, d’11 de juliol, 
i que regula l’article 21 del present Reglament, ha de respondre a les característiques següents:

a) El llibre consisteix en una sèrie de fitxes numerades i diligenciades pel secretari de 
l’entitat.

b) Cada una de les persones i entitats especificades a l’article 21, apartats 4 i 5, del 
present Reglament disposa d’una fitxa individual en el llibre de registre.

c) Cada fitxa conté la informació següent:

1r El nom i cognoms, el document nacional d’identitat, el domicili complet i, si s’escau, 
el número de soci o abonat de les persones físiques.

2n La denominació de la penya, entitat, grup d’aficionats o persona jurídica objecte 
d’inscripció, així com les dades del seu representant legal o, en el cas de grups que no 
tenen personalitat jurídica, de la persona que el representa en les seves relacions amb el 
club o entitat esportiva, que han de comprendre la informació detallada a la lletra a) 
anterior.
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3r Les mesures de suport detallades a l’article 21, apartat 4, lletra c) del present 
Reglament que el club o entitat esportiva presti al grup de seguidors, que s’han d’introduir 
en el llibre de registre cada vegada que es produeixin, o han de ser objecte d’una inscripció 
genèrica si tenen caràcter continuat.

d) Els clubs i entitats responsables de portar el llibre de registre poden associar-hi 
una base de dades en la qual s’inclogui informació més detallada sobre els grups de 
seguidors, la seva composició, organització, comportament, evolució, plans de 
desplaçament, agències de viatge que utilitzin, mitjans de transport, localitats venudes als 
seus integrants, espais reservats a aquests al recinte esportiu i, en general, la informació 
a la qual es refereix l’article 3.2.e) de la Llei 19/2007, d’11 de juliol.

Quan l’ús d’aquesta informació contribueixi a identificar i localitzar els subjectes 
responsables d’infraccions, s’ha de prendre en consideració a l’efecte de graduar la 
responsabilitat de l’organitzador d’acord amb el que estableix l’article 27.1.b) de la Llei 
19/2007, d’11 de juliol

e) El llibre es pot confeccionar en qualsevol suport que permeti deixar constància de 
les dades que el conformen i de la data en què s’inscriuen. Si s’elabora i es manté en 
suport informàtic, s’han d’articular els mitjans tècnics perquè quedi constància de les 
inscripcions que es realitzin i de la data en què tenen lloc, tant per obrir una nova fitxa com 
per introduir o modificar dades en fitxes ja existents.

f) La Comissió estatal contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en 
l’esport ha de subministrar els impresos, formularis o plantilles per a l’elaboració i el 
manteniment del llibre de registre als clubs i entitats responsables de portar-lo, a fi de 
normalitzar i unificar la informació».

Article 23. Informació sobre grups de seguidors.

1. Les persones organitzadores i les entitats esportives participants en els partits 
inclosos en l’àmbit d’aplicació de la Llei 19/2007, d’11 de juliol, i del present Reglament han 
de subministrar a la persona responsable de la coordinació de seguretat, a més de la 
informació continguda en els llibres de registre de seguidors, tota la informació que tinguin 
disponible sobre organització, comportament i evolució dels grups de seguidors de 
l’equip.

2. Així mateix han de participar al coordinador la informació de què disposin sobre els 
plans i organització de desplaçaments de seguidors des del lloc d’origen, davant la 
celebració d’esdeveniments esportius concrets, agències de viatge que utilitzin, mitjans de 
transport, localitats venudes, espais reservats al recinte esportiu, les seves reaccions 
davant les mesures i decisions policials i qualsevol altra informació significativa a l’efecte 
de prevenir els actes racistes, violents, xenòfobs o intolerants, en els termes descrits als 
apartats primer i segon de l’article 2 de la Llei 19/2007, d’11 de juliol.

Secció 4a Alt risc

Article 24. Alt risc.

1. Les federacions esportives espanyoles i lligues professionals han de comunicar a 
l’autoritat governativa, amb una antelació mínima de vuit dies, la programació dels partits 
considerats d’alt risc d’acord amb els criteris que estableixi el Ministeri de l’Interior.

2. La declaració d’un partit com d’alt risc correspon a la Comissió estatal contra la 
violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l’esport, o bé amb la proposta prèvia 
de les federacions esportives i lligues professionals que preveu el paràgraf anterior, o bé 
com a conseqüència de la seva pròpia decisió, i implica l’obligació dels clubs i societats 
anònimes esportives de reforçar les mesures de seguretat en aquests casos, que han de 
comprendre com a mínim:

a) Sistema de venda d’entrades.
b) Separació de les aficions rivals en zones diferents del recinte.
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c) Control d’accés per al compliment estricte de les prohibicions existents.
d) Les mesures que preveu l’article 6 de la Llei 19/2007, d’11 de juliol, que es 

considerin necessàries per al desenvolupament normal de l’activitat.

Secció 5a Productes que s’introdueixin o s’expenguin a les instal·lacions esportives

Article 25. Condicions dels productes que s’introdueixin o s’expenguin als recintes 
esportius durant la celebració d’espectacles.

1. Els envasos de begudes, aliments i altres productes que s’introdueixin per ser 
expesos a les instal·lacions o recintes esportius poden reunir qualssevol condicions de 
rigidesa i capacitat, dins de les establertes amb caràcter general, sempre que la seva 
ubicació, expendició, venda i consum tinguin lloc únicament i exclusivament als magatzems, 
establiments de venda, cafeteries, bars, tavernes, restaurants o similars, instal·lats a 
l’interior del recinte esportiu.

2. Els envasos de les begudes, aliments i altres productes que s’expenguin o siguin 
objecte de venda al públic a l’interior de les instal·lacions esportives, fora dels magatzems 
o locals indicats a l’apartat anterior, no poden ser recipients de metall, vidre, ceràmica, 
fusta o qualsevol altre material semblant.

3. Es prohibeix la venda i introducció al recinte esportiu de:

a) begudes embotellades, que s’han de servir en vasos o gerres de plàstic, paper 
plastificat o un altre material semblant abans que el consumidor les retiri del taulell de 
venda o de l’expenedor.

b) qualsevol classe d’armes o d’objectes que puguin produir els mateixos efectes, 
així com bengales, petards, explosius o, en general, productes inflamables, fumífers o 
corrosius i dispositius pirotècnics.

c) productes que superin els 500 grams de pes o 500 mil·lilitres de volum i puguin ser 
utilitzats com a elements llancívols.

4. Quan les persones que vulguin vendre als recintes esportius productes que superin 
les mesures de pes o volum que s’estableixen a la lletra c) de l’apartat anterior tinguin 
dubtes sobre la seva possible utilitat com a element llancívol, poden sol·licitar un informe 
a la Subdelegació del Govern, aportant a la sol·licitud les característiques del producte; 
l’informe pot ser específic per a un producte concret, o general per a tota una sèrie de 
productes d’un mateix tipus, i s’ha d’emetre en el termini màxim de dos mesos; s’entén el 
seu sentit favorable si se supera el termini esmentat sense notificació a l’interessat.

5. Es prohibeix la introducció o tinença, pel públic en general, de:

a) envasos de begudes, aliments i altres productes que siguin de metall, vidre, 
ceràmica, fusta o qualsevol altre material similar.

b) begudes embotellades adquirides als recintes esportius; es permeten els vasos o 
gerres de plàstic, paper plastificat o un altre material semblant.

c) qualsevol classe d’armes o d’objectes que puguin produir els mateixos efectes, 
així com bengales, petards, explosius o, en general, productes inflamables, fumífers o 
corrosius i dispositius pirotècnics.

d) productes que superin els 500 grams de pes o 500 mil·lilitres de volum i puguin ser 
utilitzats com a elements llancívols, llevat que el producte en concret o, si s’escau, productes 
del mateix tipus tinguin permesa la seva expendició i venda d’acord amb l’apartat 4 del 
present article.

e) qualsevol classe de beguda alcohòlica.
f) introduir substàncies estupefaents, psicòtropes, estimulants o anàlogues.

Article 26. Previsions contractuals i responsabilitat.

1. Els actes o contractes, sigui quina sigui la forma jurídica que revesteixin, per virtut 
dels quals es permeti o es concedeixi l’explotació dels establiments instal·lats a l’interior 
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del recinte han d’incloure en el seu contingut o clàusules la totalitat de les previsions que 
conté l’article anterior.

2. La responsabilitat per l’expendició de les begudes, aliments i altres productes que 
incompleixin les normes sobre condicions de rigidesa i capacitat dels envasos correspon 
als qui l’efectuïn.

Els organitzadors d’espectacles esportius en què es produeixin les situacions definides 
en el paràgraf anterior també poden ser sancionats quan s’incompleixin les mesures de 
vigilància i control.

3. La concreta determinació i imputació de la responsabilitat es fixa d’acord amb les 
previsions del títol II de la Llei 19/2007, d’11 de juliol.

Secció 6a Comeses i obligacions del personal al servei dels organitzadors

Article 27. Director de seguretat.

De conformitat amb el que disposen l’article 16 de la Llei 23/1992, de 30 de juliol, de 
seguretat privada, i el seu Reglament, aprovat pel Reial decret 2364/1994, de 9 de 
desembre, als recintes on se celebrin competicions de categoria professional de futbol i en 
els altres que es determinin per reglament, el Consell d’Administració o la Junta Directiva 
han de designar un director de seguretat que, en l’exercici de les funcions que li són 
pròpies, estigui sotmès a l’autoritat del coordinador de seguretat i segueixi les seves 
instruccions en el que afecti la seguretat de l’esdeveniment esportiu.

Article 28. Efectivitat de les obligacions legals.

1. Per garantir el compliment de les obligacions legals, els organitzadors han de 
disposar del personal i dels mitjans adequats per impedir als assistents la introducció o 
tinença al recinte de pancartes, símbols, emblemes o llegendes que impliquin una incitació 
a la violència, al racisme, la xenofòbia o la intolerància; begudes alcohòliques, i begudes o 
aliments de qualsevol classe la introducció i tinença dels quals estigui prohibida conforme 
a l’article 25 del present Reglament.

2. Així mateix, han d’adoptar les previsions oportunes per impedir l’accés a qualsevol 
que intenti introduir al recinte armes o objectes susceptibles de ser utilitzats com a tals, 
bengales i focs d’artifici, o presenti símptomes d’estar sota els efectes de begudes 
alcohòliques, estupefaents, psicòtrops, estimulants o substàncies anàlogues.

3. Queda prohibida a les instal·lacions en què se celebrin competicions esportives, 
i els organitzadors són responsables del compliment de la prohibició, la introducció i 
venda de tota classe de begudes alcohòliques; es consideren begudes no alcohòliques 
les no fermentades, carbòniques o no, preparades amb aigua potable o mineral, 
ingredients, característiques i altres productes autoritzats, i s’entén per begudes 
alcohòliques les que presenten en volum una graduació alcohòlica, en graus centesimals, 
superior a l’1 per 100.

4. El personal del club o de la societat anònima esportiva ha d’impedir l’exhibició i 
retirar amb caràcter immediat qualsevol tipus de pancarta o similar que s’exhibeixi a les 
grades que inciti a la violència, així com qualsevol classe de beguda, producte o aliment 
contrari a les prohibicions anteriors.

Article 29. Prohibició d’accés o expulsió del recinte.

1. Els clubs, societats anònimes esportives o organitzadors han d’establir els 
mecanismes necessaris per fer efectiva, per mitjà del seu personal i/o mitjans tècnics al 
seu abast, la prohibició d’accés de les persones que hagin estat sancionades amb aquesta 
prohibició i la identificació de les quals els hagi estat prèviament facilitada per les autoritats 
governatives o pel coordinador de seguretat, així com, si s’escau, l’expulsió del recinte.

2. Per acomplir les obligacions legals a què es refereixen l’article 28 i el present, el 
personal dels organitzadors pot instar el suport dels membres de les forces i cossos de 
seguretat que es trobin presents.
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Article 30. Separació d’aficions d’equips contendents.

1. El club o societat anònima esportiva organitzadora dels partits corresponents a 
competicions de categoria professional ha d’establir un sistema que permeti dirigir i 
acomodar els components d’aficions dels equips contendents, situant-los en els espais 
disposats a l’efecte, a fi que estiguin separades.

2. En els partits d’un altre nivell, els organitzadors també han d’adoptar les mesures 
necessàries per separar adequadament en els recintes els grups de seguidors que puguin 
originar enfrontaments violents.

Article 31. Ús de dispositius pirotècnics en esdeveniments esportius.

D’acord amb les normes que estableixin sobre això les administracions competents, 
només es poden utilitzar dispositius pirotècnics als recintes esportius previ acord amb el 
coordinador de seguretat, que ha d’adoptar les mesures pertinents, i sempre que es 
compleixin les condicions següents:

a) En cerimònies d’obertura i clausura, durant el descans o després del partit.
b) Fora de les grades o de les tanques que les envoltin.
c) Que el maneig dels dispositius pirotècnics el portin a terme professionals autoritzats 

a l’efecte, designats per l’organitzador del partit.

Article 32. Acompanyament de seguretat.

En els partits qualificats d’alt risc, tant de caràcter nacional com internacional, els grups 
de seguidors han de ser acompanyats per encarregats que disposi a aquest efecte el club 
o la societat anònima esportiva de l’equip visitant, que, amb l’antelació mínima de vuit dies, 
ho ha de comunicar al coordinador de seguretat.

Article 33. Formació professional. Simulacres i emergències.

1. Els clubs i societats esportives tenen obligació de proporcionar una adequada 
preparació professional al seu personal fix, així com al contractat, per vetllar per la seguretat 
i el desenvolupament normal d’un esdeveniment esportiu, el qual té l’obligació d’adquirir 
aquesta preparació, a través dels cursos que a aquest efecte programin els responsables 
de l’organització policial, d’acord amb el que disposa l’article 53 d’aquest Reglament, amb 
l’assistència tècnica de la Comissió estatal contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la 
intolerància en l’esport, i que constitueix un requisit per a la seva admissió o permanència 
en l’exercici de les seves funcions.

2. Els acomodadors dels estadis han de rebre cursos i instruccions especials, 
impartits pels clubs o societats anònimes esportives, sobre les seves tasques específiques 
i concretament sobre col·locació d’aficions dels equips contendents en els llocs que els 
estiguin reservats.

3. Els clubs o societats anònimes esportives han d’organitzar simulacres d’emergència 
amb els recintes desocupats, almenys un cop l’any, en què ha de participar el seu personal 
per adquirir l’experiència tècnica necessària.

Article 34. Agrupacions de voluntaris.

1. Les agrupacions de voluntaris constituïdes a l’empara de l’article 19 de la Llei 
19/2007, d’11 de juliol, tenen el marc d’actuació, les funcions informatives, sistemes 
d’identificació, drets i obligacions, selecció, formació i perfeccionament dels seus membres 
que es determinin en la forma prevista per reglament, a instància de la Comissió estatal 
contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l’esport.

2. Els membres d’aquestes agrupacions, en la seva actuació en els esdeveniments 
esportius, han de seguir les instruccions que imparteixin a l’efecte el coordinador de 
seguretat i el director de seguretat de l’organització.
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CAPÍTOL III

Funcions de les forces i cossos de seguretat

Secció 1a Disposicions preventives i cautelars de caràcter general

Article 35. Funcions en matèria d’espectacles esportius.

Les forces i cossos de seguretat exerceixen, en matèria d’espectacles esportius, les 
funcions que determinen la Llei 19/2007, d’11 de juliol, i aquest Reglament, a més de les 
competències generals que tenen assignades a les seves normes específiques, a la Llei 
orgànica 1/1992, de 21 de febrer, sobre protecció de la seguretat ciutadana, i al Reial 
decret 2816/1982, de 27 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament general de policia 
d’espectacles públics i activitats recreatives.

Article 36. Qualificació del risc.

1. Els centres directius responsables de les organitzacions policials han de col·laborar 
en la determinació de les variables que s’han de tenir en compte per qualificar d’acord amb 
el barem establert el risc de qualsevol esdeveniment esportiu.

2. El sistema de barems l’estableix, oficialment i amb revisió anual, a proposta dels 
responsables policials, el Ministeri de l’Interior, amb l’informe previ de la Comissió estatal 
contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l’esport.

3. Una vegada fixat o revisat el sistema d’avaluació aplicable, s’ha de comunicar a 
les federacions esportives i lligues professionals i també als clubs, societats anònimes 
esportives o organitzadors d’espectacles esportius perquè puguin qualificar el nivell de risc 
de tots els esdeveniments esportius en què intervinguin.

4. La informació i les valoracions que s’obtinguin en aplicació dels mecanismes 
previstos en els apartats anteriors són les que s’han de tenir en compte en l’elaboració i 
aprovació dels plans individuals de riscos a què es refereix l’article 7 del present 
Reglament.

Article 37. Tasques informatives.

1. Els serveis competents dels centres directius responsables de les organitzacions 
policials en la forma que preveu l’article 6.1 del present Reglament han de reunir la 
informació necessària sobre grups violents en espectacles esportius, de manera que 
davant un esdeveniment concret es disposi d’elements de judici per prevenir possibles 
actuacions violentes.

2. La informació sobre el seguiment dels grups violents i la dinàmica dels seus 
comportaments s’ha de posar a disposició del Ministeri de l’Interior o del coordinador 
general de seguretat, si s’escau, perquè la transmetin a tots els responsables de la 
seguretat en els espectacles esportius.

Article 38. Xarxa preventiva de control.

Els responsables policials de la seguretat en els espectacles esportius han de 
col·laborar estretament, intercanviant-se la informació disponible, directament o a través 
de les autoritats governatives, per constituir una xarxa preventiva de control dels grups 
violents tant nacionals com estrangers.

Article 39. Plànols d’instal·lacions i claus mestres.

Els serveis policials actuants han de disposar de claus mestres del recinte per a 
obertura de portes i accessos a l’interior d’aquest, així com de plànols de totes les 
instal·lacions, i tot això ha de ser facilitat pels clubs, societats anònimes esportives o 
organitzadors.
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Article 40. Reunions prèvies.

Qualsevol esdeveniment esportiu qualificat d’alt risc determina la realització de totes 
les reunions prèvies que considerin necessàries el coordinador de seguretat i els altres 
responsables de l’organització policial, i hi han de participar el representant dels 
organitzadors i els responsables dels serveis que es prevegi que hi actuaran, en funció del 
risc, com policia municipal, bombers, Protecció Civil i Creu Roja, per a la concreció i 
execució de les previsions contingudes en el pla individual de riscos i les que si s’escau 
pugui adoptar el delegat del Govern. S’han de delimitar zones d’actuació i responsabilitat, 
dins i fora del recinte, abans, durant i després de l’esdeveniment.

Article 41. Coordinació amb altres serveis.

1. Els serveis policials actuants han de coordinar els altres serveis que participin en 
l’esdeveniment esportiu, especialment els esmentats a l’article anterior, les agrupacions de 
voluntaris i serveis sanitaris, així com els serveis operatius de seguretat privada del mateix 
club o societats anònimes esportives.

2. Quan es tracti d’esdeveniments esportius que tinguin lloc en comunitats autònomes 
que disposin de cossos de policia propis, els responsables policials han d’establir les 
oportunes relacions d’informació i col·laboració.

3. En els partits internacionals, les autoritats governatives o el coordinador general 
de seguretat, si s’escau, han de mantenir les connexions necessàries, prèvies o simultànies, 
amb els responsables policials del país organitzador o de procedència de l’equip visitant, 
per prevenir la comissió d’actes violents, racistes, xenòfobs i intolerants pels grups 
seguidors que es desplacin per presenciar-los, i s’han d’intercanviar tota la informació 
disponible sobre això.

Secció 2a Mesures operatives, específiques i simultànies

Article 42. Dispositiu de seguretat.

1. Cada esdeveniment esportiu determina la instrucció i posada en marxa d’un 
dispositiu de seguretat específic que ha de garantir la mobilització dels recursos policials 
necessaris en cada cas, per afrontar els moviments de violència, tant a l’interior com a 
l’exterior del recinte i zones adjacents.

2. Aquest dispositiu ha de comprendre mesures preventives i cautelars sobre els 
grups identificats com a violents, així com els serveis de suport en els accessos i de 
vigilància exterior o interior que acordin en cada cas els responsables policials i el 
coordinador de seguretat en el club, societat anònima esportiva o esdeveniment de què es 
tracti.

Article 43. Protecció de participants i públic.

Les forces i cossos de seguretat són directament responsables de la protecció dels 
assistents, participants i equips arbitrals, dins i fora del recinte esportiu i durant el trànsit 
fins a aquest i des d’aquest, per a la qual cosa han d’adoptar les mesures que resultin més 
idònies, atenent les circumstàncies concurrents en cada cas.

Article 44. Control d’accés al recinte.

1. En els accessos al recinte que segons el parer dels responsables policials resultin 
més conflictius, s’hi han de destacar les unitats policials intervinents que s’hagin acordat 
amb el coordinador de seguretat, per prestar servei de suport al personal de vigilància del 
club o societat anònima esportiva i portar a terme els controls que evitin la infracció de les 
prohibicions legals existents.

2. Quan es tracti de partits qualificats d’alt risc s’han de vigilar les cues de taquillatge 
i evitar, en tot cas, que es formin en línia perpendicular a la porta en les hores immediatament 
anteriors a la celebració.
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Article 45. Control d’alcoholèmia i drogues.

Els responsables de l’organització policial han de disposar les mesures tècniques que 
permetin incorporar al dispositiu de seguretat del recinte el control d’alcoholèmia i el 
d’aquells en què s’adverteixin símptomes d’estar sota els efectes d’estupefaents, psicòtrops, 
estimulants o substàncies anàlogues. Aquestes mesures, una vegada determinades, s’han 
d’aplicar a les àrees neutralitzades a què es refereix l’article 48 d’aquest Reglament.

Article 46. Supervisió d’actuacions.

En especial, els responsables policials han de supervisar les actuacions dels 
organitzadors i del seu personal, pel que fa a les seves obligacions legals, i han d’exigir 
amb tot rigor el compliment de la prohibició d’accés, d’acord amb les previsions que 
contenen els articles 29 i 30 d’aquest Reglament.

Article 47. Control d’aforament.

Quan es detecti un excés d’ocupació de l’aforament del recinte que pugui posar en 
perill la seguretat dels assistents, els serveis actuants ho han de comunicar immediatament 
al coordinador de seguretat, que, en casos greus, pot acordar fins i tot la suspensió de 
l’acte esportiu, prèvia consulta amb el coordinador general de seguretat o amb l’autoritat 
de la qual depengui directament.

Article 48. Àrees neutralitzades.

Als voltants dels recintes esportius s’han de delimitar, per raons de seguretat, sempre 
que sigui necessari, àrees neutralitzades amb espais delimitats i reservats als quals s’ha 
d’impedir el pas del públic en general i que serveixen com a passadissos d’autoritats, com 
a zona per situar les dotacions de les forces de l’ordre, aparcament de vehicles policials o 
permanència de cavalls, o per efectuar els controls a què es refereix l’article 45 del present 
Reglament i les altres diligències i actuacions que decideixin els responsables dels serveis 
policials actuants.

Article 49. Control de grups de seguidors.

Els membres de l’organització policial assignats a l’efecte han de disposar dels mitjans 
instrumentals necessaris per a un control efectiu dels grups de seguidors fins al recinte 
esportiu i de tornada del recinte.

Article 50. Oficines mòbils de denúncies.

Prop dels recintes en què se celebrin esdeveniments esportius qualificats d’alt risc 
s’han de muntar oficines mòbils de denúncies i equips de recepció de detinguts.

Secció 3a Pràctiques de capacitació

Article 51. Emergències i simulacres.

Els simulacres d’emergències a què es refereix l’article 33.3 s’han de planificar en 
col·laboració amb els responsables de les forces i cossos de seguretat i s’han de practicar 
amb l’assistència professional de les unitats policials especialitzades, demanant l’auxili i la 
col·laboració de tots els que participin en les tasques de seguretat col·lectiva dels 
espectacles esportius.

Article 52. Protecció Civil.

Els serveis de Protecció Civil han de prestar tota l’ajuda possible a les unitats policials 
perquè els efectius especialitzats en la prevenció de la violència en els espectacles 
esportius es mantinguin al corrent de les disposicions tècniques i mètodes de treball que, 
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amb aquest objecte i en l’àmbit de la seva competència, estableixin les autoritats 
responsables de Protecció Civil.

Article 53. Activitats de capacitació.

Les autoritats governatives o, si s’escau, el coordinador general de seguretat, d’acord 
amb les previsions de la Comissió estatal contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la 
intolerància en l’esport, han d’organitzar cursos d’orientació tècnica i activitats de capacitació 
destinats als responsables de la seguretat privada contractats pels clubs o societats anònimes 
esportives i agrupacions de voluntaris que es constitueixin, així com de formació i 
especialització d’acomodadors i empleats dels organitzadors d’esdeveniments esportius.

CAPÍTOL IV

Autoritats governatives i coordinadors de seguretat

Secció 1a Organització

Article 54. Disposicions generals.

1. En exercici de les competències i responsabilitats que els atribueixen la Llei 
orgànica 1/1992, de 21 de febrer, sobre protecció de la seguretat ciutadana, i la Llei 
19/2007, d’11 de juliol, el Ministeri de l’Interior, la Delegació o Subdelegació del Govern 
corresponent, i les autoritats de les comunitats autònomes que tinguin competència en 
matèria de seguretat ciutadana:

a) Han de dur a terme les funcions de coordinació general que preveu aquest 
Reglament i poden nomenar coordinadors generals de seguretat per a territoris determinats 
o per a modalitats esportives concretes i, depenent funcionalment d’aquests, coordinadors 
per a recintes o esdeveniments esportius concrets, amb atribucions limitades a l’àmbit de 
l’entitat o esdeveniment de què es tracti.

Així mateix, i en defecte de l’anterior, poden nomenar coordinadors de seguretat en 
altres competicions professionals o d’especial risc.

b) A fi de garantir el compliment de les sancions d’inhabilitació per organitzar 
espectacles esportius i de prohibició d’accés a qualsevol recinte esportiu, n’han de disposar 
l’anotació al Registre central a què fa referència el capítol VII d’aquest Reglament.

2. Els diferents cossos i forces de seguretat han d’actuar coordinadament en l’exercici 
de les seves respectives competències, per a la qual cosa s’ha de promoure la constitució 
d’òrgans bilaterals de cooperació entre els cossos i forces de seguretat de l’Estat i els de 
les comunitats autònomes que tinguin competències en matèria de seguretat ciutadana, a 
fi de compartir la informació rellevant en la gestió dels dispositius de seguretat dels 
espectacles esportius, especialment els qualificats d’alt risc, i en particular quan suposin el 
trasllat organitzat d’aficions entre territoris la competència en matèria de seguretat ciutadana 
dels quals afecti administracions diferents.

3. El tractament de les dades que resulti necessari per a l’exercici per les forces i 
cossos de seguretat de les funcions que preveuen la Llei 19/2007, d’11 de juliol, i el present 
Reglament, així com la comunicació de dades que sigui necessària per a l’acompliment de 
les funcions de cooperació i coordinació previstes a les normes esmentades s’han de 
portar a terme de conformitat amb el que disposa l’article 22 de la Llei orgànica 15/1999, 
de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Article 55. Competència.

1. Les autoritats governatives o, si s’escau, el coordinador general de seguretat han 
d’assumir les tasques de direcció, organització, coordinació i control dels serveis de 
seguretat en ocasió d’espectacles esportius.
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2. El coordinador de seguretat en cada club, societat anònima esportiva o esdeveniment 
esportiu ha d’assumir aquestes mateixes tasques al seu nivell, sota la dependència directa 
de les direccions superiors de Policia, comissaries provincials o locals, comandàncies de la 
Guàrdia Civil, o dels òrgans policials de les comunitats autònomes que tinguin competència 
en matèria de seguretat ciutadana, segons les demarcacions en què a cada cos correspongui 
exercir les seves funcions.

Article 56. Nomenament.

Els coordinadors generals i els de recintes o esdeveniments esportius concrets són 
nomenats entre membres dels cossos Nacional de Policia, Guàrdia Civil o cossos policials 
autonòmics, segons correspongui, a proposta del director general de la Policia i de la 
Guàrdia Civil, caps superiors, comissaris provincials o locals, primers caps de comandàncies 
de la Guàrdia Civil, o dels òrgans policials de les comunitats autònomes que tinguin 
competència en matèria de seguretat ciutadana.

Secció 2a Comeses

Article 57. Determinació d’objectius.

Les autoritats governatives i, si s’escau, els coordinadors generals de seguretat han 
d’assumir la fixació d’objectius i directrius, tant de l’acció policial com de l’acció pròpia dels 
clubs o societats anònimes esportives destinada a garantir la seguretat i el desenvolupament 
normal dels espectacles de què es tracti, i prevenir especialment la producció 
d’esdeveniments catastròfics o vandàlics.

Article 58. Disseny del dispositiu de seguretat.

Tenint en compte les orientacions de la Comissió estatal contra la violència, el racisme, 
la xenofòbia i la intolerància en l’esport, les autoritats governatives o els coordinadors 
generals de seguretat han de dissenyar el marc d’actuació general del dispositiu de 
seguretat al qual s’han d’atenir els serveis policials i els responsables dels clubs o societats 
anònimes esportives, abans, durant i després de l’esdeveniment esportiu, dins i fora del 
recinte.

Article 59. Funcions de coordinació general.

Els responsables de la coordinació general de seguretat exerceixen específicament 
les competències següents:

a) Planificar els serveis de seguretat que, amb caràcter general, s’hagin d’establir per 
a la celebració d’actes esportius.

b) Coordinar els dispositius de seguretat dels esdeveniments esportius i convocar les 
oportunes reunions quan les circumstàncies o la urgència del cas ho requereixin.

c) Supervisar l’actuació dels coordinadors de seguretat en cada club, societat 
anònima esportiva o esdeveniment esportiu.

d) Fixar les variables que s’han de tenir en compte per qualificar el risc dels 
esdeveniments esportius, d’acord amb el barem establert.

e) Exercir les altres funcions de caràcter general necessàries per a la protecció de 
persones, instal·lacions o béns amb motiu dels esdeveniments esportius.

Article 60. Relacions.

En l’exercici de les funcions indicades, els responsables de la coordinació general de 
seguretat han de mantenir les relacions necessàries d’informació i col·laboració amb les 
autoritats esportives, centrals i autonòmiques, així com amb els responsables federatius, 
lligues professionals i clubs o societats anònimes esportives de tots els àmbits o amb 
qualsevol altra persona o entitat organitzadora d’esdeveniments esportius.
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Article 61. Funcions del coordinador de seguretat en cada club, societat anònima o 
esdeveniment esportiu.

El coordinador de seguretat en cada club, societat anònima o esdeveniment esportiu 
ha d’organitzar el dispositiu de seguretat específic; mantenir les relacions i comunicacions 
necessàries amb el conseller delegat o el representant del club i amb el cap del servei de 
seguretat respectiu; coordinar l’actuació de tots els serveis que participin en l’esdeveniment 
esportiu en funció del risc, especialment policia municipal, bombers, Protecció Civil, Creu 
Roja, agrupacions de voluntaris i serveis sanitaris, per a la qual cosa ha de convocar totes 
les reunions que siguin necessàries, i exercir especialment les funcions que s’indiquen a 
continuació.

a) Funcions a desenvolupar a l’exterior del recinte:

1r Disposar el servei a l’exterior i als voltants del recinte amb les dotacions policials 
determinades pels responsables de l’organització policial.

2n Ordenar al cap del servei de seguretat i empleats del club o societat anònima 
esportiva portar a efecte controls d’assistents en els accessos més conflictius.

3r Controlar en tot moment el sistema de venda de bitllets d’entrada de manera que 
l’ocupació no superi l’aforament del recinte.

4t Supervisar, en col·laboració amb les autoritats a què es refereix l’article 37.1 del 
present Reglament, el compliment estricte de les obligacions corresponents als 
organitzadors d’acord amb el que disposen els articles 28 i 29 d’aquest Reglament.

5è Disposar amb els responsables dels serveis policials el suport més adequat per a 
l’efectivitat de les mesures adoptades pels organitzadors al recinte.

6è Recomanar mesures per a l’accés ordenat dels seguidors al recinte.

b) Funcions a desenvolupar a l’interior del recinte:

1r Exercir la direcció de la Unitat de Control Organitzatiu en els termes que estableix 
l’apartat 3 de l’article 14 de la Llei 19/2007, d’11 de juliol.

2n Reconèixer prèviament el recinte esportiu prestant especial atenció a la 
compartimentació i separació de les aficions dels equips contendents i a la ubicació de 
grups presumiblement violents, racistes, xenòfobs o intolerants en els esdeveniments 
esportius qualificats d’alt risc a risc moderat.

3r Disposar amb els responsables dels serveis policials el servei d’ordre i el servei de 
suport adequat a l’interior del recinte i determinar els efectius policials uniformats i de paisà 
que s’han d’utilitzar.

4t Supervisar les actuacions dels responsables del club o societats anònimes 
esportives en la ubicació de les aficions dels equips contendents a les zones prèviament 
reservades a l’efecte.

5è Controlar que els organitzadors facin complir estrictament les prohibicions de 
venda de begudes alcohòliques, armes i productes similars, i les regles sobre envasos de 
begudes, aliments o qualsevol altre producte.

6è Obligar els responsables del recinte a retirar immediatament les pancartes i 
símbols que incitin a la violència, el racisme, la xenofòbia o la intolerància exhibits pels 
espectadors o assistents.

7è Mantenir un contacte permanent amb les unitats policials intervinents situades a 
l’exterior del recinte i tenir informats els seus responsables de totes les incidències que 
s’estiguin produint al camp i que afectin la seguretat de l’esdeveniment esportiu.

8è Identificar, amb els mitjans tècnics de la Unitat de Control Organitzatiu i del recinte 
esportiu, els grups i persones d’actituds violentes o que provoquin les aficions dels equips 
contendents.

9è Recomanar al públic assistent, a través de megafonia, que respecti les mesures 
de seguretat col·lectiva.

10è Supervisar en el moment oportú el desallotjament del recinte, procurant la seva 
normalitat.
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c) Altres funcions:

1r Remetre un informe després de cada esdeveniment esportiu, amb expressió de 
les incidències registrades, als superiors o autoritats de què depenguin, que analitzi el 
servei de seguretat prestat i proposi les modificacions pertinents o l’ús de nous mètodes 
d’actuació, als efectes que preveuen els articles 36 i 37 d’aquest Reglament.

2n Proposar l’obertura d’expedient sancionador als propietaris de les instal·lacions 
esportives, clubs, societats anònimes esportives o organitzadors, així com als assistents a 
l’espectacle que hagin participat en fets tipificats com a infracció, sense perjudici de les 
competències que corresponen a la Comissió estatal contra la violència, el racisme, la 
xenofòbia i la intolerància en l’esport.

3r Respecte de la suspensió del partit o prova i desallotjament total o parcial de l’aforament, 
exercir les funcions que preveu l’article 15 de la Llei 19/2007, d’11 de juliol, d’acord, si s’escau, 
amb el protocol que preveu la lletra e) de l’apartat 1 de l’article 3 del Reial decret 748/2008.

CAPÍTOL V

La Unitat de Control Organitzatiu

Article 62. Definició.

La Unitat de Control Organitzatiu és el centre, dotat del conjunt de mitjans que es 
determinen en els articles següents i adequadament ubicat a les instal·lacions esportives, 
des d’on el coordinador exerceix la direcció del dispositiu de seguretat, en totes les seves 
fases, durant l’esdeveniment esportiu, amb l’assistència del responsable de seguretat 
d’aquest, per facilitar-ne el desenvolupament normal.

Article 63. Situació.

La Unitat de Control Organitzatiu ha d’estar situada en una zona estratègica i dominant 
del recinte esportiu i ha de disposar de bons accessos i comunicacions amb l’interior i 
l’exterior del camp.

Article 64. Ubicació dels responsables de seguretat.

Els responsables superiors dels diferents serveis de seguretat, amb presència a 
l’interior dels recintes, s’han de situar a les instal·lacions d’aquesta Unitat durant la 
celebració dels actes esportius.

Article 65. Dotació.

Cada Unitat de Control Organitzatiu ha de disposar, com a mínim, dels elements següents: 
circuit tancat de televisió, megafonia i enllaços de ràdio i telecomunicació, així com els altres 
mitjans que siguin necessaris per controlar el recinte.

Article 66. Circuit tancat de televisió.

1. Aquest circuit ha de comptar amb càmeres fixes i mòbils.
2. Les càmeres fixes han de controlar l’exterior i l’interior del recinte, han de cobrir les 

zones d’accés i les grades i han de proporcionar una visió total d’aquell; a les competicions 
oficials de caràcter professional de futbol han d’enregistrar l’aforament complet del recinte al 
llarg de tot l’espectacle des que comenci fins que el públic marxi.

3. Les càmeres mòbils s’han de situar als espais que el coordinador consideri necessari 
controlar especialment en cada esdeveniment esportiu, i ha de disposar, així mateix, de mitjans 
de gravació per enregistrar les actituds dels assistents i el seu comportament.

4. Les gravacions efectuades amb el circuit tancat de televisió s’han de conservar durant 
un mes, a comptar de la conclusió de l’espectacle, i s’han de destruir si, vençut aquest termini, 
no són requerides per les autoritats competents per a fins d’investigació o instrucció de 
procediments.
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5. Als accessos als recintes esportius que comptin amb sistemes d’enregistrament 
d’imatges s’hi han de col·locar cartells informatius d’aquesta circumstància de conformitat amb 
les instruccions de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Així mateix, els organitzadors 
han de tenir a disposició dels interessats, en els termes que preveuen les Instruccions de 
l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, impresos en què es detalli la informació que 
estableix l’article 5.1 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades 
de caràcter personal.

Article 67. Megafonia.

1. La Unitat de Control Organitzatiu ha de tenir un sistema de megafonia propi, amb 
capacitat i abast suficient per a l’interior i l’exterior del recinte i amb dispositiu de seguretat que 
permeti anul·lar el sistema general d’aquell.

2. El sistema de megafonia ha d’estar dotat dels mitjans humans necessaris per efectuar 
la traducció i emissió de les indicacions, advertències o missatges que s’hagin d’emetre en 
més d’un idioma.

Article 68. Enllaços de ràdio i telecomunicacions.

1. L’emissora directora de la Unitat de Control Organitzatiu comprèn les xarxes integrades 
de la xarxa de policia local, mitjans sanitaris i Protecció Civil; les xarxes de les unitats de les 
forces i cossos de seguretat intervinents de l’operatiu policial, incloent-hi les unitats polivalents 
d’aquelles, les del districte policial, les especials, les d’escorta, helicòpters i TEDAX, així com 
les xarxes policials del servei integrades per l’oficina de denúncies, mitjans sanitaris i centres 
de detinguts.

Les diverses organitzacions que utilitzen xarxes de comunicacions diferents de la del Cos 
Nacional de Policia i la Guàrdia Civil, com la policia local, Protecció Civil o serveis sanitaris, 
entre altres, han de facilitar el material, la informació i els mitjans tècnics per integrar les xarxes 
esmentades a la XARXA SIRDEE, de manera que un o dos terminals funcionin com a emissora 
directora de la Unitat de Control Organitzatiu.

2. La central telefònica de la Unitat de Control Organitzatiu ha de comptar amb les 
extensions policials exteriors i interiors que permetin, en tot moment, la comunicació lliure 
amb personal i institucions relacionades amb la seguretat col·lectiva dels assistents i del 
públic en general.

Article 69. Personal tècnic.

Els clubs, societats anònimes esportives o organitzadors dels esdeveniments esportius 
han de proporcionar el personal especialitzat necessari per al manteniment i l’assistència 
tècnica de totes les instal·lacions integrades a la Unitat de Control Organitzatiu.

Article 70. Finançament.

Són a càrrec dels propietaris de les instal·lacions esportives, societats anònimes esportives 
o clubs tots els mitjans de la Unitat de Control Organitzatiu que requereixin construccions, 
instal·lacions o suports fixos, mentre que correspon al Ministeri de l’Interior aportar els elements 
mòbils que siguin d’ús directe del coordinador de seguretat.

CAPÍTOL VI

Actes, informes i propostes

Article 71. Acta de l’espectacle.

1. Finalitzat l’espectacle esportiu, el coordinador de seguretat n’ha d’estendre acta, 
amb la participació dels responsables dels serveis enumerats als articles 40 i 41.1 i del 
conseller delegat o representant del club, societat anònima esportiva o organitzador de 
l’espectacle.
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2. A l’acta s’hi ha de fer constar:

a) El desplegament i l’aplicació del dispositiu de seguretat, abans, durant i després 
de l’espectacle.

b) Els actes violents, racistes, xenòfobs i intolerants i altres incidències produïdes, 
que siguin rellevants des del punt de vista de la seguretat.

c) Les manifestacions, suggeriments o propostes que considerin necessari formular 
els assistents sobre el disseny i l’aplicació del dispositiu de seguretat.

3. S’han d’estendre còpies de l’acta per als clubs, societats anònimes esportives 
participants o organitzadors, i per a la Comissió estatal contra la violència, el racisme, la 
xenofòbia i la intolerància en l’esport, a la qual se l’hi ha d’enviar dins de les quaranta-vuit 
hores següents a la celebració de l’espectacle.

Article 72. Avaluació de mitjans, actuacions i resultats.

Una vegada conclosos els partits qualificats d’alt risc, els responsables dels serveis 
policials actuants han d’analitzar els mitjans utilitzats, les actuacions realitzades i els 
resultats obtinguts, i proposar, si s’escau, la modificació dels sistemes operatius utilitzats o 
l’adopció d’altres de nous per al futur.

Article 73. Informe general.

Refonent els diferents informes formulats pels coordinadors de seguretat en els 
diferents clubs, societats anònimes i esdeveniments esportius, la Comissió estatal contra 
la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l’esport ha d’elaborar informes 
globals, amb les anàlisis generals que escaiguin i les propostes corresponents.

Article 74. Propostes sancionadores.

1. D’acord amb l’acta que, de cada esdeveniment esportiu, hagi estès el coordinador 
de seguretat, i sense perjudici de les competències de l’autoritat governativa, la Comissió 
estatal contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l’esport pot elevar 
proposta motivada d’instrucció d’expedients sancionadors als organitzadors, espectadors 
i qualsevol altra persona que, segons el seu parer, pugui haver incorregut en alguna de les 
infraccions tipificades a la Llei 19/2007, d’11 de juliol.

2. L’autoritat governativa també ha de donar compte oportunament a la Comissió estatal 
contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l’esport dels acords d’inici dels 
procediments prèvia dissociació de les dades de caràcter personal que continguin.

3. La Comissió estatal contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en 
l’esport ha d’actuar en aquest respecte d’acord amb el que preveuen el present Reglament 
i el Reial decret 748/2008, pel qual es regula la mateixa Comissió.

Article 75. Excessos de l’aforament del recinte.

S’ha de donar compte a l’Administració tributària, als efectes oportuns, dels excessos 
que es produeixin en cada cas en l’ocupació dels recintes respecte als corresponents 
aforaments, amb independència de l’expedient administratiu sancionador, a l’efecte de dur 
a terme l’exacció tributària que eventualment pugui correspondre.

CAPÍTOL VII

Registre central de sancions

Article 76. Objecte i adscripció.

1. Es manté un Registre central de sancions en matèria de violència, racisme, xenofòbia 
i intolerància en l’esport –d’ara endavant, el Registre– per inscriure les sancions imposades 
en aplicació del títol II de la Llei 19/2007, d’11 de juliol, i garantir el seu compliment.
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2. S’han d’inscriure en el Registre les sancions imposades per les autoritats estatals o 
autonòmiques competents en la matèria, que han de comunicar la resolució sancionadora i 
les dades objecte d’inscripció quan la sanció esdevingui ferma en via administrativa.

3. El Registre s’adscriu orgànicament al Ministeri de l’Interior, que té la condició de 
responsable del fitxer als efectes que preveu la normativa reguladora de la protecció de 
dades de caràcter personal i davant el qual es poden exercir els drets d’accés, rectificació, 
cancel·lació i oposició.

Article 77. Protecció de dades de caràcter personal.

1. El Registre en matèria de violència, racisme, xenofòbia i intolerància en l’esport, així 
com la recollida i el tractament de les dades que s’hi inscriguin, s’han d’ajustar al que disposa 
la legislació relativa a la protecció de dades de caràcter personal.

2. S’ha d’assegurar en tot cas el dret de les persones que siguin objecte de resolucions 
sancionadores a ser informades de la seva inscripció en el Registre i que només es mantingui 
el temps necessari per a la seva execució. Amb aquesta finalitat, l’autoritat sancionadora, al 
mateix temps que transmet les dades al Registre central de sancions per a l’anotació 
corresponent, ha de comunicar aquest tràmit a l’interessat.

3. D’acord amb les disposicions vigents en la matèria, tenen accés a les dades d’aquest 
Registre els particulars que hi tinguin un interès directe i manifest, així com les entitats 
esportives als efectes de col·laboració amb les autoritats en el manteniment de la seguretat 
pública amb motiu de competicions o espectacles esportius.

Article 78. Inscripció i cancel·lació de les sancions.

1. Tot assentament registral ha de contenir, almenys, les referències següents:

a) Lloc i data de l’esdeveniment esportiu, classe de competició i contendents.
b) Dades identificatives de l’entitat esportiva, organitzador o particular sancionat.
c) Infracció comesa, especificant l’article de la Llei en què està tipificada i, si s’escau, 

les circumstàncies modificadores de la responsabilitat.
d) Sanció o sancions imposades, especificant l’article de la Llei en què està tipificada, 

expressant amb claredat l’abast temporal i geogràfic i indicant la data a partir de la qual 
s’inicia l’execució efectiva de la sanció, dada sense la qual no es pot fer l’anotació.

2. S’ha de procedir d’ofici i immediatament a la cancel·lació de les dades referides a 
sancions inscrites tan aviat com s’hagi donat compliment exacte a les sancions durant la 
respectiva extensió temporal, o s’hagi notificat, si s’escau, l’estimació en via judicial del recurs 
interposat contra la resolució sancionadora.

Article 79. Gestió del Registre.

1. L’encarregat del Registre és directament responsable del sistema de consulta i 
transmissió de les dades que conté.

2. Les inscripcions efectuades en el Registre des del moment en què es produeixin i 
fins a la seva cancel·lació s’han de comunicar, quan ho sol·licitin, al Consell Superior 
d’Esports, als delegats i subdelegats del Govern i als òrgans competents de les comunitats 
autònomes. Aquestes inscripcions s’han de comunicar, així mateix, als serveis de les forces 
i cossos de seguretat que la Direcció General de la Policia i de la Guàrdia Civil determini per 
a la prevenció d’un perill real per a la seguretat pública en l’àmbit d’aplicació de la Llei 
19/2007, d’11 de juliol, i del present Reglament.

Article 80. Garanties de compliment de les sancions de prohibició d’accés a recintes 
esportius.

1. Als efectes del compliment efectiu de la sanció de prohibició d’accés a recintes 
esportius, i de conformitat amb el que disposen els article 25.2 i 29.4 de la Llei 19/2007, 
d’11 de juliol, s’han d’adoptar les mesures que regula aquest article.
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2. El Registre ha de disposar d’una secció en què s’han d’inscriure específicament 
les sancions de prohibició d’accés a recintes esportius.

3. Les sancions objecte d’inscripció en aquesta secció les ha de comunicar l’òrgan 
sancionador al mateix Registre i als organitzadors dels espectacles esportius, especialment 
els de la província de què es tracti, amb la finalitat que aquests puguin verificar la identitat 
en els controls d’accés.

4. Quan es tracti de sancions imposades a persones seguidores de les entitats 
esportives per haver comès els il·lícits definits en els apartats 1 i 2 de l’article 2 de la Llei 
19/2007, d’11 de juliol, l’òrgan sancionador les ha de notificar al club o entitat esportiva a 
què pertanyin amb la finalitat de:

a) Aplicar la prohibició de suport que preveu l’article 3, apartat 2, lletra h) de la dita Llei.
b) Retirar-li l’abonament o la condició de soci o associat durant tot el període de 

durada de la sanció conforme a l’article 25.1 de la dita Llei.
5. Als efectes del compliment de la sanció de prohibició d’accés es poden articular 

altres procediments de verificació de la identitat, que han de ser efectuats pels membres 
de la forces i cossos de seguretat.

CAPÍTOL VIII

Mesures de suport a la convivència i la integració en l’esport

Secció 1a Mesures de caràcter preventiu i formatiu

Article 81. Del Pla de prevenció de la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància 
en l’esport.

1. D’acord amb el que disposa l’apartat 1 de l’article 16 de la Llei 19/2007, d’11 de 
juliol, la Comissió estatal contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en 
l’esport ha d’aprovar amb caràcter biennal un Pla que reculli les mesures de caràcter 
positiu que impulsarà la Comissió per prevenir la violència, el racisme, la xenofòbia i la 
intolerància en l’esport, atenent els aspectes socials i educatius, que pot incloure campanyes 
publicitàries i de conscienciació, elaboració de materials didàctics, accions de formació i 
qualsevol actuació que contribueixi a fomentar els valors formatius de l’esport a través de 
la convivència i la integració intercultural per mitjà de l’esport.

2. L’execució de les mesures concretes que es recullin en el Pla es pot articular a 
través de convenis amb les comunitats autònomes, entitats locals, federacions esportives 
espanyoles, lligues professionals, associacions d’esportistes i tots els col·lectius que 
fomentin el joc net, la pau i la convivència intercultural a través de l’esport.

Article 82. De les convocatòries d’ajudes adreçades a l’execució de mesures preventives 
i formatives.

1. D’acord amb el que disposa l’apartat 2 de l’article 16 de la Llei 19/2007, d’11 de juliol, 
el Consell Superior d’Esports, mitjançant una resolució del seu president i en règim de 
publicitat, objectivitat i concurrència competitiva, ha de convocar ajudes destinades a finançar 
activitats que promoguin la convivència i la integració a través de l’esport i la sensibilització 
sobre els riscos de la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l’esport.

2. Els beneficiaris poden ser les persones físiques i jurídiques tant públiques com 
privades, legalment constituïdes, així com les agrupacions de persones físiques o 
jurídiques, públiques o privades, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat 
econòmica o patrimoni separat que, fins i tot sense personalitat jurídica, puguin portar a 
terme tots o alguns dels tipus d’activitats següents:

a) Campanyes que difonguin l’esportivitat, el joc net, la integració a través de l’esport 
i el respecte mutu entre esportistes, participants i espectadors de competicions 
esportives.
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b) Jornades, debats, col·loquis i fòrums d’opinió que promoguin i fomentin bones 
pràctiques i la sensibilització sobre l’esportivitat, el joc net, la integració a través de l’esport 
i el respecte mutu.

c) La realització d’estudis, informes i treballs d’interès, sobre causes, efectes i abast 
de la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l’esport.

d) Altre tipus d’activitats de contingut social i educatiu, adreçades a la prevenció de 
la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l’esport.

Secció 2a De l’Observatori de la Violència, el Racisme, la Xenofòbia i la Intolerància en 
l’Esport

Article 83. Naturalesa, objecte i adscripció.

1. L’Observatori de la Violència, el Racisme, la Xenofòbia i la Intolerància en l’Esport 
és un òrgan de caràcter consultiu l’objecte del qual és exercir funcions d’estudi, anàlisi, 
proposta i seguiment en matèria de prevenció de la violència, el racisme, la xenofòbia i 
la intolerància en l’esport, d’acord amb el que disposa la lletra d) de l’article 16 de la Llei 
19/2007, d’11 de juliol.

2. L’Observatori s’adscriu orgànicament al Consell Superior d’Esports, a través de la 
Direcció General d’Esports.

Article 84. Funcions.

D’acord amb el que disposa l’apartat 1.d) de l’article 16 de la Llei 19/2007, d’11 de 
juliol, en matèria de prevenció de la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en 
l’esport, l’Observatori porta a terme les funcions següents:

a) Constituir un fons documental mitjançant la recopilació de dades estadístiques, i 
d’estudis, informes, instruments internacionals, publicacions i altres documents, sigui quin 
sigui el seu suport, que continguin informació d’interès sobre la matèria.

b) Realitzar estudis adreçats a analitzar en quina mesura influeixen sobre el comportament 
dels esportistes i els espectadors els factors tant interns com externs del joc.

c) Promoure davant les autoritats governatives, les entitats esportives, els mitjans de 
comunicació social i la societat civil l’adopció de les mesures derivades dels estudis 
anteriors que contribueixin a la pau, la tolerància i la convivència en l’esport i a eradicar-ne 
la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància.

d) Emetre informe en els procediments d’elaboració de les disposicions normatives 
relatives a la prevenció de la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l’esport, 
expressar la seva opinió i proposar les modificacions que consideri convenients.

e) Elaborar i proposar al Consell Superior d’Esports, amb caràcter bianual, un pla 
d’actuacions en prevenció de la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l’esport.

f) Col·laborar amb altres òrgans, entitats i institucions internacionals, estatals, 
autonòmiques, locals o socials que promoguin els mateixos fins que l’Observatori.

g) Totes les altres funcions que se li atribueixin legalment o per reglament, o li siguin 
encomanades per la Comissió estatal contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la 
intolerància en l’esport.

Article 85. Composició.

1. El director general d’Esports del Consell Superior d’Esports és el president de 
l’Observatori, sense perjudici que pugui delegar la presidència de les diferents reunions 
d’aquest en la persona que designi a l’efecte.

2. Són vocals de l’Observatori:

a) Dos representants del Ministeri de l’Interior designats pel seu titular.
b) Tres representants del Consell Superior d’Esports designats pel seu president, un 

dels quals actua com a secretari de l’Observatori.
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c) Un representant de l’associació d’entitats locals espanyoles de més implantació en 
l’àmbit estatal, nomenat per la Presidència del Consell Superior d’Esports entre els 
proposats per aquesta.

d) Un representant de l’Observatori Espanyol del Racisme i la Xenofòbia, del Ministeri 
de Treball i Immigració, nomenat per la Presidència del Consell Superior d’Esports entre 
els proposats per aquest.

e) Dos representants de la Reial Federació Espanyola de Futbol, nomenats per la 
Presidència del Consell Superior d’Esports entre els proposats per aquesta, un dels quals 
ha de ser representant del col·lectiu arbitral.

f) Un representant de la Lliga Nacional de Futbol Professional, nomenat per la 
Presidència del Consell Superior d’Esports entre els proposats per aquesta.

g) Un representant de l’associació de futbolistes espanyols de més implantació, 
nomenat per la Presidència del Consell Superior d’Esports entre els proposats per 
aquesta.

h) Un representant de l’Associació Espanyola de la Premsa Esportiva, nomenat per 
la Presidència del Consell Superior d’Esports, entre els proposats per aquesta.

i) Un representant de l’associació de penyes o d’aficionats espanyols de més 
implantació, nomenat per la Presidència del Consell Superior d’Esports entre els proposats 
per aquesta.

j) Dos representants d’organitzacions no governamentals espanyoles de prestigi 
reconegut en la lluita contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància, nomenats 
per la Presidència del Consell Superior d’Esports.

k) Dos membres nomenats per la Presidència del Consell Superior d’Esports entre 
experts de prestigi reconegut en matèria de prevenció de la violència, el racisme, la 
xenofòbia i la intolerància en l’esport.

l) Dos representants de federacions esportives espanyoles en les quals no hi hagi 
lliga professional, nomenats per la Presidència del Consell Superior d’Esports entre els 
proposats per aquestes.

m) Un representant del Ministeri d’Igualtat.
n) Un representant del Consell per a la Promoció de la Igualtat de Tracte i la 

no-Discriminació per Origen Racial o Ètnic.

3. En la composició de l’Observatori s’ha de vetllar per la paritat entre homes i dones, 
per a la qual cosa les propostes de nomenament presentades per les diferents entitats que 
hagin de designar dos o més representants han d’incloure necessàriament persones de 
diferent sexe.

4. El president de l’Observatori, a iniciativa pròpia o per recomanació d’algun dels 
seus membres, pot acordar l’assistència d’altres persones a les reunions de l’Observatori 
quan ho consideri convenient per a l’assoliment dels seus fins.

Article 86. Règim de funcionament.

1. L’Observatori es regeix pel que disposa el present Reglament i pot dictar les seves 
pròpies normes de funcionament de conformitat amb el dit Reglament; en el que no 
prevegin les normes en aquest, s’ha de subjectar al que disposa el capítol II del títol II de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú.

2. L’Observatori, a través de la seva Presidència, ha d’actuar en coordinació amb 
altres òrgans de l’Administració de l’Estat amb competències en matèria de prevenció de 
la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l’esport, i especialment, amb la 
Comissió estatal contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l’esport.

Secció 3a Distintiu «Joc Net»

Article 87. Creació.

1. Es crea el distintiu «Joc Net» en el marc de l’article 16.1.c) de la Llei 19/2007, d’11 
de juliol, que es regeix per aquest capítol i per les seves disposicions de desplegament.
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2. El distintiu «Joc Net» és una menció honorífica concedida per la Presidència del 
Consell Superior d’Esports a proposta de la Comissió estatal contra la violència, el racisme, 
la xenofòbia i la intolerància en l’esport, per reconèixer l’actitud d’equips esportius, 
esportistes, tècnics, patrocinadors, mitjans de comunicació i d’aficions que s’han destacat 
durant cada temporada esportiva per la seva conducta contra la violència, el racisme, la 
xenofòbia i la intolerància i a favor de la pau, la tolerància i la convivència en l’esport.

3. La imatge gràfica del distintiu s’ha d’establir mitjançant resolució de la Presidència 
del Consell Superior d’Esports.

Article 88. Modalitats i regles de concessió.

1. El distintiu té sis modalitats:

a) A equips esportius.
b) A aficions.
c) A esportistes.
d) A tècnics.
e) A mitjans de comunicació.
f) A patrocinadors.

2. El distintiu es concedeix:

a) A les competicions oficials de caràcter professional de futbol i bàsquet.
b) En altres modalitats i competicions esportives, per resolució de la Presidència del 

Consell Superior d’Esports.

3. En la modalitat d’atorgament a equips esportius, el distintiu es concedeix a aquell 
que durant cada temporada esportiva hagi demostrat el millor compliment del règim de 
prevenció i lluita contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l’esport, per 
a la qual cosa s’han de prendre en consideració:

a) Les dades estadístiques del nombre de sancions disciplinàries imposades durant 
la temporada als integrants de l’equip esportiu, extretes per la Comissió estatal contra la 
violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l’esport de les decisions que li 
comuniquen els òrgans disciplinaris competents en aplicació de l’article 33.4 del Reial 
decret 1591/1992, de 23 de desembre, sobre disciplina esportiva.

b) Les dades que voluntàriament subministrin els equips esportius a la Comissió contra 
la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l’esport en els quinze dies naturals 
següents a la celebració de l’últim partit ordinari de la temporada de la lliga professional 
corresponent, en relació amb activitats de foment de la pau, la tolerància i la convivència en 
l’esport que hagin dut a terme els integrants de l’equip en qüestió durant la temporada.

4. En la modalitat d’atorgament a aficions, el distintiu «Joc Net» es concedeix a 
aquella que durant la temporada hagi demostrat el millor compliment del règim de prevenció 
i lluita contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l’esport, per a la qual 
cosa s’han de prendre en consideració:

a) Les dades relatives a sancions imposades en el marc del títol II de la Llei 11/2007, 
d’11 de juliol, com a conseqüència d’incidents durant el desenvolupament d’espectacles 
esportius o pròxima la seva celebració, que la Comissió contra la violència, el racisme, la 
xenofòbia i la intolerància en l’esport ha d’extreure de les comunicacions rebudes de les 
autoritats governatives competents.

b) Les dades que voluntàriament subministrin a la Comissió contra la violència, el 
racisme, la xenofòbia i la intolerància en l’esport els grups d’aficionats formalment inscrits 
en el llibre de registre de seguidors del club, en els quinze dies següents a la celebració de 
l’últim partit ordinari de la temporada de la lliga professional corresponent, sobre les 
activitats de foment de la pau, la tolerància i la convivència en l’esport que hagin dut a 
terme durant la temporada.
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5. La Comissió Permanent de la Comissió contra la violència, el racisme, la xenofòbia 
i la intolerància en l’esport ha d’elevar la proposta de concessió del distintiu «Joc Net» a la 
Presidència del Consell Superior d’Esports en el termini d’un mes des de la celebració de 
l’últim partit ordinari de la lliga corresponent, prenent en consideració les dades disponibles 
en aquell moment.

Article 89. Ús del distintiu

1. El distintiu, que es concedeix en finalitzar cada temporada esportiva, pot ser utilitzat 
pel beneficiari durant la temporada immediatament següent.

2. Els equips esportius que hagin rebut el distintiu «Joc Net» el poden incloure durant 
el període de gaudi d’aquest en el seu equipament esportiu i en les seves accions de 
difusió. El fet d’incorporar-lo a les equipacions oficials dels esportistes no es pot considerar 
publicitat als efectes de les reglamentacions esportives o dels contractes sobre drets 
d’imatge subscrits per l’entitat.

Article 90. Retirada del distintiu.

La Presidència del Consell Superior d’Esports, a proposta de la Comissió Permanent 
de la Comissió estatal contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en 
l’esport, pot retirar el distintiu durant el seu període de gaudi per circumstàncies 
sobrevingudes i degudament motivades.
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