DIMENSIÓ 7: L’ESPORT BALEAR
La Comunitat Autònoma de les Illes Balears té la competència
exclusiva en matèria d’esport`i lleure, tal com estableix l’article 30,12
de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei
Orgànica 1/2007, de 28 de febrer.
La Llei 14/2006,de 17 d’Octubre, de l’Esport de les Illes Balears
defineix els objectius i els principis generals de l’esport a les Illes
Balears i promou els mecanismes necessaris per implantar, estendre i
fomentar la cultura de l’esport en totes les seves manifestacions, en
l’àmbit territorial de la comunitat autònoma.
L’esport, entès com l’expressió de l’activitat física, reglada o no, és un
bé per a la societat i cal tenir-ne cura, potenciar-lo i possibilitar que
tota la ciutadania de les Illes tingui opcions de practicar-lo, de forma
individual o formant part de les diferents i necessàries organitzacions
esportives que el gestionen i que són igualment valorades i
necessàries en la societat.
Al llarg del cicle vital de l’ésser humà transcorren diferents etapes. En
la seva etapa infantil, l’infant juga, però és durant l’etapa escolar quan
transforma el joc en activitat física. És important la promoció de
l’esport, amb el suport del sector públic i la iniciativa privada, en
especial de menors i adolescents, per tal que l’adoptin com una
filosofia de vida.
La Comunitat Autònoma de les Illes Balears té la competència
exclusiva en matèria de lleure i joventut, tal com es desprèn dels
articles 30.12 i 30.13 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears
Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut, és la primera
norma autonòmica que regula de manera global les diferents

matèries de joventut a les Illes Balears. Les activitats de temps lliure
infantils i juvenils es troben regulades a la mencionada llei.
El Decret 23/2018, de 6 de juliol regula en una única norma diferents
aspectes de joventut i lleure i que es desenvolupen en part de la Llei
10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut. I preveu tres nous
tipus d’activitats —els casals esportius, les estades o campus esportius
i les rutes esportives— a les quals defineix amb precisió donat que
tenen un component esportiu important i, alhora, tenen elements
substancials que les fan equiparables a les activitats d’educació en el
lleure, i sobre les quals hi havia un buit normatiu.
Normativa reguladora:
1. Llei 14/2006, (BOIB núm. 151, de 26 d’octubre de 2006) de 17 d’Octubre, de l’Esport
2.
3.

4.
5.

6.

de les Illes Balears
Llei 10/2006, (BOIB, nú.109 de 2006 ) de 26 de juliol, integral de la joventut
Decret 18/2011, d’11 de març, pel qual s’estableixen els principis generals que
regeixen les activitats d’educació en el temps lliure infantil i juvenil que es
desenvolupin en l’àmbit territorial de les Illes Balears.
Decret 58/2011, de 20 de maig, pel qual s’estableixen els principis generals en
matèria d’instal·lacions juvenils radicades a l’àmbit territorial de les Illes Balears.
Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega parcialment la Llei 10/2006, de 26
de juliol,integral de la joventut
Decret 38/2015, de 22 de maig, el qual es regula l’activitat esportiva en edat escolar
a les Illes Balears.

PROGRAMA TECNIFICACIÓ
Els programes de tecnificació són la base de l’esport d’elit . Els
programes de tecnificació permeten als esportistes accedir a sistemes
i mitjans d'entrenament per al seu perfeccionament esportiu, a fi de
preparar-los per assolir un rendiment esportiu d'alt nivell en un futur
pròxim.
Normativa reguladora:
1. Real Decreto 971/2007. de 13 de julio, (BOE, núm 177 de 25 de julio de 2007) sobre
deportistas de alto nviel y alto rendimiento

2. Decret 91/2015, de 13 de novembre (BOIB, núm. 168 de 2015) pel qual es regula la
condició d’esportista d’alt nivell de les Illes Balears

PROGRAMA CAMPUS ESTIU
La Fundació per a l'esport balear, juntament amb les federacions i els
clubs, organitza diferents Campus d’estiu per donar continuïtat als
programes de l’hivern, oferint un servei als joves esportistes de les
illes i, així, donar l'oportunitat als infants a practicar i millorar les
seves habilitats durant les vacances escolars.
Normativa reguladora:
1. Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega parcialment la Llei 10/2006, de 26
de juliol, integral de la joventut.

ACTIVITATS DE FORMACIÓ ESPORTIVA
Aquesta formació s'aplica atenent l’Ordre ECD/158/2014, de 5 de
febrer, per la qual es regulen els aspectes curriculars i els efectes de
les activitats de formació esportiva a què es refereix la disposició
transitòria primera del Reial decret 1363/2007, de 24 d’octubre.
En aquesta ordre s’estableix que els òrgans competents de les
comunitats autònomes, en el cas de les Illes Balears les federacions
esportives poden promoure les activitats de formació, objecte de
l'Ordre, d'acord amb les competències que els corresponen en
matèria d'esports, tant pels seus estatuts d'autonomia com per la
legislació esportiva. Les formacions a què fa referència l’Ordre són les
que encara no s’han regulat dintre del sistema educatiu i es situen en
la formació anomenada en Període Transitori.
La formació en Període Transitori pre´
tén aconseguir la formació
d’entrenadors, de monitors i de tècnics en l’ensenyament
aprenentatge o entrenament, i es referirà exclusivament a una
modalitat, o en el seu cas especialitat esportiva no regulada dintre del
sistema educatiu.
L’objectiu, és donar resposta a les necessitats formatives de les
diferents federacions esportives de les Illes Balears.
Normativa reguladora:

1. REAL DECRETO 1363/2007, de 24 de octubre, por el que se establece la ordenación
2.

3.
4.

5.

general de las enseñanzas deportivas de régimen especial
Orden ECD/158/2014, de 5 de febrero, por la que se regulan los aspectos
curriculares, los requisitos generales y los efectos de las actividades de formación
deportiva, a los que se refiere la disposición transitoria primera del Real Decreto
1363/2007, de 24 de octubre
Decret 2/2009, de 16 de gener, per el què es regulen les activitats de formació
esportiva que imparteixen federacions esportives a les Illes Balears
Resolució del director general de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos
Humans de 22 de juliol de 2013 per la què es regula i organitza l’oferta en règim
semipresencial del ensenyaments esportius de règim especial i del bloc comú de les
formacions del període transitori, i de procediment de sol·licitud i organització
d’aquest tipus d’oferta.
Resolució del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 27 de gener de 2012 per
la que s’autoritza la implantació del bloc comú dintre dels cursos de formació de les
deferents modalitats esportives en període transitori en el Consorci Escola Balear de
l’Esport

