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I. INFORMACIÓ GENERAL
El GIRONA FUTBOL CLUB, SAD, en el compliment de les obligacions imposades pels òrgans rectors
del futbol nacional i internacional (FIFA, UEFA, RFEF i LaLiga) i en compliment de la Llei de l'Esport
i la resta de disposicions sobre la prevenció de la violència en espectacles esportius (Llei 19/2007,
d’11 de juliol, contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l’esport i les seves
disposicions de desenvolupament, principalment el Reial Decret 203/2010, de 26 de febrer, pel que
s’aprova el Reglament de la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l'esport), posa
en coneixement dels seus socis, abonats, simpatitzants i públic en general que assisteix a l’Estadi,
que:
“El Girona FC recorda als seus seguidors que lluita en contra de la intolerància, el racisme,
la xenofòbia i la violència en l’esport. Us comuniquem que qualsevol d’aquestes actituds
poden perjudicar esportiva i econòmicament al nostre equip.”
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II. PROHIBICIONS.
Així mateix, a títol enunciatiu i no taxatiu, es recorda a tots els espectadors que queden totalment
prohibits els següents actes o conductes:
1) La participació violenta en disturbis, baralles o desordres públics a les instal·lacions
esportives del Club o als seus voltants.
2) La introducció o exhibició de pancartes, banderes, símbols, emblemes o llegendes que
puguin ser considerats com un acte que inciti, fomenti o ajudi als comportaments violents,
xenòfobs, racistes o terroristes, o com un acte de manifest menyspreu esportiu.
3) Realitzar càntics, expressions, sons o actituds que incitin a la violència o al terrorisme, o
que pretenguin vexar una persona o grup per raó de la seva raça, ètnia, discapacitat,
religió o conviccions, sexe o orientació sexual.
4) Introduir, portar o utilitzar qualsevol classe d’armes o d’objectes que poguessin produir
els mateixos efectes, com elements punxants, tallants, o de pes superior a 500
grams/mil·lilitres susceptibles d’ésser utilitzats com a projectils, tals com aliments en
recipients rígids, begudes embotellades o els seus envasos.
5) Introduir o estar en possessió de bengales, petards, explosius o, en general, productes
inflamables, fumífers o corrosius i dispositius pirotècnics.
6) La introducció, tinença, venda o consum de tota mena de begudes alcohòliques i de
substàncies estupefaents, psicotròpiques, estimulants o productes anàlegs.
7) L’entrada al recinte de persones que es trobin sota els efectes de begudes alcohòliques,
substàncies estupefaents, psicotròpiques, estimulants o substàncies anàlogues.
8) L’entrada a aquelles persones que hagin estat sancionades amb la prohibició d’accés a
qualsevol recinte esportiu, en tant no s’hagi extingit la sanció.
9) La irrupció no autoritzada en el terreny de joc.
10) La introducció de qualsevol mitja o mecanisme de detecció, enregistrament o
reproducció, emissió i difusió d'imatges, so, dades, i/o estadístiques vinculades al partit,
excepte aquells destinats a usos personals o privats de l'espectador.
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L’incompliment d'aquestes normes o prohibicions podrà donar lloc a la prohibició d'accés a les
instal·lacions del Club, sense perjudici de les altres responsabilitats de caràcter penal,
administratiu o civil a què els mateixos poguessin donar lloc.

III. MESURES DAVANT GRUPS POTENCIALMENT VIOLENTS O
RADICALS.
Davant la presència de grups potencialment violents o radicals a l’Estadi es prendran les següents
mesures:
•

Augment dels escorcolls.

•

Augment del nombre de Vigilants de Seguretat i Auxiliars de Serveis.

•

Prohibició d'entrada d'elements d'animació.

•

Presència dissuasòria amb presència de barreres físiques.

•

Separació de l'afició local.

IV. INFRACCIONS I SANCIONS
Totes les infraccions i sancions previstes per a l’incompliment de la normativa en matèria de
prevenció de la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l’esport, es troben
recopilades al Reglament Intern del recinte esportiu del Girona FC, així com en la legislació
aplicable a cada cas.
Aquesta normativa recollida en el Títol VI “Infraccions i sancions”, també serà d’aplicació, per
analogia, als simpatitzants i públic en general que assisteixin a l’Estadi, en tot allò que els hi pugui
ser d’aplicació als socis i abonats.
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V. NORMATIVA APLICABLE
•

Reglament Intern del recinte esportiu del Girona FC.

•

Llei 10/1990, de 15 d’octubre, de l’Esport.

•

Llei 19/2007, d’11 de juliol, contra la Violència, el Racisme, la xenofòbia i la Intolerància
en l’Esport.

•

Real Decret 203/2010, de 26 de febrer pel que s’aprova el Reglament de prevenció de la
Violència, el Racisme, la Xenofòbia i la Intolerància en l’Esport.
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