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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
8121 Reial decret 566/2010, de 7 de maig, pel qual es modifica el Reial decret 

258/1998, de 20 de febrer, de modificació parcial del Reial decret 419/1991, de 
27 de març, pel qual es regula la distribució de la recaptació i premis en les 
apostes esportives de l’Estat i altres jocs gestionats per l’Organisme Nacional 
de Loteries i Apostes de l’Estat, i es dicten normes complementàries.

Els criteris de distribució de la recaptació i premis en les apostes esportives de l’Estat 
que estableix el Reial decret 419/1991, de 27 de març, pel qual es regula la distribució de 
la recaptació i premis en les apostes esportives de l’Estat i altres jocs gestionats per 
l’Organisme Nacional de Loteries i Apostes de l’Estat, han estat objecte de reformes 
successives que, a més de modificar el percentatge assignat als clubs de futbol professional 
i a la Lliga Nacional de Futbol Professional, han afectat o vinculat el destí de les quantitats 
rebudes al compliment de diversos objectius.

Originàriament, el Reial decret esmentat 419/1991, de 27 de març, va fixar un 
percentatge de l’1 per cent de la recaptació per a la Lliga de Futbol Professional i d’un 7,5 
per 100 per al Consell Superior d’Esports, i va establir la seva afectació a l’atenció de les 
esmentades obligacions financeres derivades del Pla de sanejament. Posteriorment, i atès 
que la Lliga Nacional de Futbol Professional va cancel·lar de forma anticipada el Pla de 
sanejament i va assumir el deute pendent amb mitjans de finançament propis, el Reial 
decret 258/1998, de 20 de febrer, de modificació parcial del Reial decret 419/1991, de 27 
de març, pel qual es regula la distribució de la recaptació i premis en les apostes esportives 
de l’Estat i altres jocs gestionats per l’Organisme Nacional de Loteries i Apostes de l’Estat, 
i es dicten normes complementàries, va augmentar fins al 10 per 100 el percentatge de la 
recaptació que correspon percebre a la Lliga Nacional de Futbol Professional.

Aquest increment es va vincular al compliment de dos objectius prioritaris; d’una 
banda, i en primer lloc, s’assegurava el compliment de les obligacions assumides per la 
Lliga amb motiu de la cancel·lació anticipada del Pla de sanejament, obligacions que 
s’han de satisfer de forma preferent. D’altra banda, i en segon terme, es vinculava aquests 
ingressos amb el finançament de les obres d’adequació i adaptació de les instal·lacions 
esportives que acullen competicions de futbol professional a les normes sobre seguretat 
i prevenció de la violència en els espectacles esportius, ja que va establir l’obligació de 
destinar a aquest fi un mínim del 30 per cent de l’import percebut per la Lliga i els clubs 
de futbol professional.

Les inversions realitzades en matèria de seguretat en els estadis i recintes esportius 
de clubs de futbol professional durant més d’una dècada han dotat les instal·lacions dels 
elements de seguretat previstos a les normes de seguretat establertes a escala internacional 
i són plenament homologables amb els recintes esportius d’altres països que, com 
Espanya, estan a l’avantguarda en aquest àmbit. La majoria dels estadis que acullen partits 
de futbol professional estan adaptats a les previsions establertes en matèria de seguretat 
i prevenció de la violència en els espectacles esportius i, per això, el volum anual d’obres 
a realitzar i l’import de les despeses de manteniment d’aquestes inversions han reduït 
notablement les necessitats de finançament. Tanmateix, el manteniment d’un nivell eficient 
d’inversions en matèria de seguretat és fonamental per mantenir la protecció de la seguretat 
i l’ordre públic en els recintes esportius, per la qual cosa la vinculació de fons de les 
travesses a aquesta necessitat encara és necessària, especialment en aquells recintes en 
què de manera sobrevinguda, per circumstàncies de la competició o per l’obsolescència 
de les primeres inversions, és necessari abordar reformes o instal·lar nous equipaments, i 
també finançar el manteniment dels ja existents.
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Per tant, sense renunciar a l’objectiu de garantir les inversions que siguin necessàries 
i adequades en matèria de seguretat que va inspirar reformes precedents, sembla 
convenient flexibilitzar el criteri que preveu destinar obligatòriament un mínim del 30 per 
cent del percentatge de recaptació destinat a la Lliga Nacional de Futbol Professional. En 
aquest sentit, i amb la finalitat de racionalitzar aquesta línia de despesa, s’opta per vincular 
l’import de les inversions en matèria de seguretat a les necessitats reals de finançament 
d’obres d’adaptació i millora que sorgeixin en cada temporada, sota la supervisió en tot cas 
de la Comissió de Seguiment de la Participació en les Travesses, òrgan encarregat de 
vetllar pel compliment efectiu del destí d’aquests fons. La dita Comissió, formada pel 
Consell Superior d’Esports, la Lliga Nacional de Futbol Professional i representants de 
l’entitat Loteries i Apostes de l’Estat, dels ministeris d’Interior, Treball i Immigració i de 
l’Agència Tributària, es considera l’òrgan idoni per determinar i concretar mitjançant informe 
aquestes necessitats per a cada temporada.

Així mateix, i en línia amb la reforma duta a terme pel Reial decret 98/2003, de 24 de 
gener, es pretén vincular el destí dels fons rebuts al compliment per part dels clubs i 
societats anònimes esportives de determinades obligacions inherents al desenvolupament 
de la competició esportiva, per donar compliment així al conveni col·lectiu del futbol 
professional. La complexa situació en què es desenvolupa el món del futbol mostra la 
necessitat de reforçar la posició d’un dels seus agents fonamentals: els jugadors. I per a 
això, es pretén oferir un sistema que garanteixi les obligacions derivades del conveni 
col·lectiu per donar protecció a aquest col·lectiu i garantir que els clubs de futbol compleixin 
els compromisos econòmics assumits amb els jugadors abans de rebre fons que puguin 
aplicar a la satisfacció d’un altre tipus de necessitats.

En virtut d’això, a proposta de la ministra de la Presidència i de la ministra 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 7 de maig de 2010,

DISPOSO:

Article únic. Modificació de l’article 3.1 del Reial decret 258/1998, de 20 de febrer, de 
modificació parcial del Reial decret 419/1991, de 27 de març, pel qual es regula la 
distribució de la recaptació i premis en les apostes esportives de l’Estat i altres jocs 
gestionats per l’Organisme Nacional de Loteries i Apostes de l’Estat, i es dicten normes 
complementàries.

L’apartat 1 de l’article 3 del Reial decret 258/1998, de 20 de febrer, de modificació 
parcial del Reial decret 419/1991, de 27 de març, pel qual es regula la distribució de la 
recaptació i premis en les apostes esportives de l’Estat i altres jocs gestionats per 
l’Organisme Nacional de Loteries i Apostes de l’Estat (en l’actualitat entitat pública 
empresarial Loteries i Apostes de l’Estat), i es dicten normes complementàries, queda 
redactat en els termes següents:

«1. L’import que preveu l’article 1.c) del Reial decret 419/1991, de 27 de març, 
modificat per l’article primer del present Reial decret, ha de ser destinat per la Lliga 
Nacional de Futbol Professional, que ha d’acreditar prèviament a la seva recepció 
que està al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, a 
les finalitats següents:

a) Amb caràcter preferent, al pagament dels deutes contrets per la Lliga 
Nacional de Futbol Professional com a conseqüència de la cancel·lació anticipada 
del Pla de sanejament del futbol professional que preveu la Llei 10/1990, de 15 
d’octubre, de l’esport.

b) En segon terme:

1r A la construcció, ampliació, remodelació, adaptació, millora, manteniment i 
conservació dels estadis i instal·lacions esportives en què se celebrin o tinguin 
expectativa de celebrar-se les competicions de caràcter professional i àmbit estatal, 
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a fi de complir les previsions establertes en cada moment en matèria de seguretat i 
prevenció de la violència en els espectacles esportius. La quantitat anual per a 
aquesta finalitat ha de tenir l’informe favorable de la Comissió de Seguiment de la 
Participació en les Travesses.

2n A la garantia, i si s’escau al pagament dels deutes salarials que mantinguin 
les entitats afiliades a la Lliga Nacional de Futbol Professional amb els seus jugadors, 
de conformitat amb el que preveu el Conveni col·lectiu subscrit amb la representació 
dels jugadors professionals. En cas que la Lliga recuperi qualssevol quantitats 
econòmiques utilitzades a aquests efectes, les ha de destinar a la mateixa finalitat 
enunciada.»

Disposició final única. Entrada en vigor.

El present Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial 
de l’Estat».

Madrid, 7 de maig 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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