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1.

OBJECTE

La Fundació Illesport, segons les seves competències estatutàries en matèria
esportiva, té entre els seus objectius la financiació de programes de
recolzament als esportistes d’alt nivell de les Illes Balears, per contribuir a la
promoció i desenvolupament de l’esport a les illes.
La present convocatòria té per objecte i finalitat l’assignació d’imports
econòmics als esportistes de les Illes Balears, per a facilitar i millorar els seus
mitjans d’entrenament i l’accés a la competició.
La concessió tant de les ajudes com dels patrocinis es durà a terme mitjançant
el procediment ordinari en règim de concurrència competitiva.
Els esportistes que obtinguin un ajut hauran de lliurar justificants de despeses
amb els seus corresponents comprovants de pagament, per un import igual o
superior a l'ajuda concedida, excepte en el cas que signin un contracte de
patrocini.
En relació amb això últim, només podran optar a la modalitat de patrocini
aquells esportistes que acreditin la seva condició d’esportista d’alt nivell
concedida pel Consell Superior d’Esports i que estiguin competint durant l’any
2012, en cas contrari l’esportista haurà de justificar les seves despeses.
Es consideren esportistes d’alt nivell aquells que han estat acreditats com a tal,
per resolució del President del CSD. Les relacions d’esportistes d’alt nivell es
publiquen al BOE. Aquests esportistes han d’haver complert els requisits i
condicions definits als articles 3 i 4 del reial decret 971/2007, de 13 de juliol,
sobre esportistes d’alt nivell i alt rendiment, prèviament acreditats com d’alt
nivell, perdran aquesta condició d’acord al que es disposa als articles 15 i 16
del reial decret.
L’actual regulació legal del contracte de patrocini que es limita a l’article 22 de
la Llei 34/1988, d’11 de novembre, general de publicitat, que el defineix com
“aquel por el cual el patrocinado, a cambio de una ayuda económica para la realización de
su actividad deportiva, benéfica, cultural, científica o de otra índole, se compromete a
colaborar en la publicidad del patrocinador”.
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Queden exclosos de la present convocatòria els esportistes que es trobin en
algun d’aquests casos:
 Competidors de lligues professionals de futbol.
 Competidors de lligues professionals de bàsquet.
 Ciclistes que formin part del rànquing de l’UCI Pro Tour.
 Tennistes situats entre els 150 primers del rànquing ATP.
 Tennistes situades entre les 50 primeres del rànquing WTA.
 Jugadors de golf situats entre els 200 primers del rànquing mundial.
 Competidors de Moto GP.
 Competidors de Fórmula 1.
 Competidors del World Rally Championship.
Són susceptibles d’ajuda les despeses destinades a l’adquisició dels bens i
serveis necessaris per a l’exercici de l’activitat objecte de l’ajuda que no originin
un augment del capital o patrimoni (despeses corrents), i que es destinin a:
 Desplaçaments a entrenaments i competicions, i manutenció necessària per
portar-los a terme.
 Material esportiu o de suport per a l’entrenament o la competició.
 Tractaments mèdics, nutricionals i de rehabilitació.
 Ús d’instal·lacions (taxes) i gimnasos.
 Qualsevol altra despesa directament derivada de l’activitat esportiva.
2.

IMPORT MÀXIM I CRÈDIT PRESSUPOSTARI

L’import màxim destinat a aquesta convocatòria es de 500.000 €, amb càrrec
a la partida pressupostària “Patrocinios Individuales” del Capítol IV de
Transferències Corrents del pressupost de la Fundació Illesport de l’any 2012.
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3.

BENEFICIARIS

Poden ser beneficiaris de les presents ajudes o patrocinis les persones que
acompleixin amb els següents requisits:
Requisits bàsics
1.

Estar en actiu com esportista d’una modalitat esportiva de participació
individual o col·lectiva durant l’any 2012.

2.

Haver nascut abans de l’1 de gener de 1996, és a dir, haver complit 16
anys o més durant l’any 2011, amb les següents excepcions:
Esports

Data de naixement

Gimnàstica Artística Femenina

Abans de l’1 de gener de 1998

Gimnàstica Rítmica
Natació Sincronitzada

(haver complit 14 ò més anys
a 2011)

Gimnàstica Artística Masculina

Abans de l’1 de gener de 1997

Natació

(haver complit 15 ò més anys
a 2011)

Natació paralímpics
Natació amb aletes
Tennis
Tennis taula
Taula 1: edats mínimes permeses

3.

Si l’esportista hagués estat lesionat durant l’any 2011, podrà presentar la
seva sol·licitud juntament amb un informe mèdic i un calendari de
competició, que certifiqui que no va poder competir durant aquest any.

4.

Haver competit a 2011 a alguna de les tres primeres categories d’edat del
seu esport, obtenint algun dels resultats admesos als Criteris de Valoració
explicats al present document. A l’annex 1 s’estableixen les categories
d’edat admeses per a cada esport. A aquesta convocatòria s’eliminen les
ajudes per resultats a categoria màster o veterà, presents a la
convocatòria de l’any 2011.

5.

En cas de no haver obtingut els resultats mínims requerits durant l’any
2011, podrà presentar la seva sol·licitud tot aquell esportista de categoria
absoluta que tingui una beca interna o externa amb algun centre d’alt
rendiment o centre especialitzat d’alt rendiment, reconegut pel CSD. El
llistat d’aquests centres pot consultar-se a l’annex 3.
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Requisits de pertànyer a un club esportiu
6.

Competir al 2012 i haver competit durant el 2011 amb un club esportiu
de les Illes Balears, i haver representat a les Illes Balears a les competicions
autonòmiques.

7.

L’esportista podrà pertànyer a un club forà al 2011 i/o 2012, si demostra
que durant l’any en qüestió, no ha existit cap club a les Illes Balears que
hagi competit al mateix nivell que el club amb el que hi participa, o que
no existeix cap club a les illes que inclogui la modalitat practicada per
l’esportista, o bé existeix una justificació d’índole tècnico-esportiva que
sigui coherent (per exemple, canvi a un club forà pels recursos i el nivell de
preparació que ofereix).

8.

Si l’esportista que presenta la sol·licitud pertany a un equip esportiu que
rep patrocini de la Fundació Illesport durant la temporada 2011-2012, la
Comissió Avaluadora s’atorga el dret d’admetre o no a tràmit la
sol·licitud, en funció de les característiques del patrocini assignat a
l’anomenat equip.

Requisits de llicència federativa
9.

Competir al 2012 i haver competit al 2011 amb llicència d’una federació
esportiva de les Illes Balears.

10. Si la modalitat esportiva practicada no té representació federativa a les
Illes Balears, o si l’esportista pertany a un club no inscrit al registre
d’entitats esportives de les Illes Balears per les raons abans exposades,
haurà de presentar llicències esportives de l’any 2011 i 2012 expedides per
la federació nacional corresponent.
11. Si la modalitat esportiva practicada tampoc té representació federativa al
territori espanyol, s’admetran llicències d’altres entitats o associacions
esportives, sempre que aquests organismes tinguin una representació
internacional d’un mínim de 30 delegacions o associacions vinculades,
totes elles a diferents països.
12. Excepte en el cas de tot l’exposat als punts 10 i 11, l’esportista haurà
d’haver competit durant l’any 2011 exclusivament amb llicència
federativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, és a dir, no es
permet la simultaneïtat en l’ús de llicències d’altres comunitats.
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Requisits de nacionalitat i residència
13. Tenir la nacionalitat espanyola.
14. Aquells sol·licitants nascuts a les Illes Balears, hauran d’estar
empadronats a qualssevol dels municipis de la regió, amb data d’inici
anterior l’1 de gener de 2011.
15. Aquells sol·licitants no nascuts a les Illes Balears, hauran d’estar
empadronats a qualssevol dels municipis de la regió, amb data d’inici
anterior a l’1 de gener de 2009.
Requisit per a obtenir patrocini esportiu
16. Tot esportista que vulgui accedir a un patrocini esportiu haurà d’acreditar
la seva condició vigent d’esportista d’alt nivell atorgada pel CSD, i
aquesta condició haurà d’estar vigent durant l’any 2012.
Altres requisits
17. No trobar-se sotmès a cap sanció esportiva de caràcter greu o molt greu,
ni a cap sanció per dopatge, ni a cap sanció administrativa en matèria
esportiva de caràcter greu o molt greu, ni a cap sanció de caire penal.
Excepcionalment, en cas de que l’expedient sancionador estigui en procés
d’apel·lació, l’esportista podrà presentar la sol·licitud d’ajuda, però la
concessió quedarà suspesa fins la resolució definitiva de la sanció. Si
finalment es produeix sentència ferma contra l’esportista l’ajuda serà
cancel·lada.
18. Complir amb totes les prescripcions imposades per l’article 13.2 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en particular les
següents circumstàncies: trobar-se al corrent del compliment de les
obligacions tributàries amb l’Estat, així com amb la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i amb a la Seguretat Social (articles 18 i 19
del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol).
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4.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

Els esportistes que vulguin beneficiar-se d’aquestes ajudes o patrocinis hauran
de formular una sol·licitud via web, presentant tota la documentació requerida
correctament completada a la Fundació Illesport, ubicada al velòdrom Palma
Arena, carrer Uruguai s/n, 07010 a Palma de Mallorca. Les sol·licituds
d’esportistes menors d’edat hauran de ser tramitades pel pare, la mare o
l’adult responsable legal del menor, que serà el que haurà de signar tota la
documentació en representació seva.
La documentació requerida es la següent:
Documentació bàsica
1.

Imprès de sol·licitud d’ajuda correctament completada i signat pel
sol·licitant.

2.

Relació dels millors resultats obtinguts entre l’1 de gener i el 31 de
desembre de 2011 (ambdós inclosos), de cada àmbit de competició
(veure criteris de càlcul). També es podran presentar resultats vigents a
campionats d’Europa i del Món anteriors a 2011 i posteriors al 31 de
desembre de 2009, només en cas de que no s’hagi celebrat el campionat
durant 2011. La Fundació Illesport facilita una eina a tots els sol·licitants
per a la presentació dels resultats i obtenció d’altra documentació
requerida, mitjançant una web accessible des de http://paeb.illesport.org.
Cada resultat haurà d’estar certificat amb el segell de la federació
esportiva corresponent i signada pel seu president o representant legal.

3.

Si l’esportista té beca interna o externa a un Centre d’Alt Rendiment del
CSD, ha de presentar un certificat que acrediti tal condició, signat pel
director del centre corresponent, indicant la data de concessió de la beca,
així com la vigència de la beca a dia d’avui.

4.

Si se presenta com a lesionat durant l’any 2011, cal demostrar-ho
mitjançant un certificat mèdic indicant la duració de la inactivitat
causada per la lesió, i el calendari de competicions que es celebraren
durant el període de baixa.

5.

Si l’esportista vol obtenir un patrocini esportiu haurà d’acreditar la seva
condició d’esportista d’alt nivell amb vigència actual, adjuntant còpia del
full del BOE a on va ser publicada aquesta consideració. Al servei de
consulta d’esportistes d’alt nivell del portal del CSD pot obtenir-se
aquesta informació.

Fundació per al Suport i la Promoció de l’Esport Balear, Illesport
C/Uruguai s/n - 07010 Palma - CIF: G57139560 Tel: 971 71 08 11 Fax: 971 72 10 77 illesport@illesport.org

8

Documentació acreditativa de pertànyer a un club i llicències federatives
6.

Certificat de pertànyer a un club esportiu de les Illes Balears durant els
anys 2011 i 2012. Es podrà certificar un club esportiu o que no sigui de
les illes, en cas de complir el requisit d’accés 7 (pertànyer a un club forà).

7.

Certificat de llicències federatives de l’esportista, dels anys 2011 i 2012
amb una federació esportiva de les Illes Balears, o amb la federació
nacional si hi accedís complint el requisit 10, o internacional si complís
amb el requisit 11.

Documentació certificativa de nacionalitat i residència
8.

Fotocòpia del DNI.

9.

Per als nascuts a una localitat de les Illes Balears, certificat del padró que
demostri la residència a un municipi balear amb data anterior a l’1 de
gener de 2011. Podrà justificar-se amb la còpia del DNI, sempre que
l’adreça sigui de una localitat de les Illes Balears, que el DNI estigui
expedit abans de l’1 de gener de 2011, i que no estigui caducat al
presentar la sol·licitud.

10. Pels esportistes no nascuts a una localitat de les Illes Balears, certificat del
padró que demostri la residència a un municipi balear amb data anterior
a l’1 de gener de 2009. Podrà justificar-se amb la còpia del DNI, sempre
que l’adreça sigui de una localitat de les Illes Balears, que el DNI estigui
expedit abans de l’1 de gener de 2009, i que no estigui caducat al
presentar la sol·licitud.
Documentació per al pagament
11. Certificat segellat pel banc, a on indiqui el número de compte per a rebre
l’ingrés (en cas d’obtenir una ajuda o patrocini), el nom complet i el DNI
del titular, que hauran de coincidir amb el de l’esportista que sol·licita
l’ajuda. En cas de menors d’edat, podrà presentar-se un compte de
cotitular junt a l’adult responsable legal del menor.
Declaracions jurades
12. Declaració jurada de no haver competit representant a altres comunitats
autònomes durant l’any 2011, excepte haver accedit complint els requisits
10 o 11.
13. Declaració jurada dels ingressos derivats d’altres ajudes públiques
atorgades l’any 2012 per l’activitat esportiva realitzada.
14. Declaració jurada de no trobar-se sotmès a cap sanció disciplinària
esportiva greu o molt greu, per dopatge, o sanció administrativa greu o
molt greu, o penal.
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15. Declaració jurada de complir amb els requisits de l’article 13 de la Llei
38/2003, General de Subvencions.
Documentació si el sol·licitant és menor d’edat
16. En cas de que el sol·licitant sigui menor d’edat; fotocòpia del DNI del
pare, mare o responsable legal del menor. Aquestes dades han de
coincidir amb els de la persona que hagi tramitat la sol·licitud.
Podrà requerir-se la documentació addicional, amb objecte d’aclarir les
circumstàncies al·legades per a l’obtenció de l’ajuda o patrocini, per a
sol·licitar noves dades esportives d’altra índole, o per a ampliar aquella
informació que s’estimi d’interès per a valorar la sol·licitud.
Tots els models i formularis poden obtenir-se a la web de tramitació.
5.

TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

 Les sol·licituds han de realitzar-se utilitzant una plataforma online,
accessible mitjançant un navegador web des de l’adreça
http://paeb.illesport.org.
 Després de realitzar la sol·licitud via web, haurà de presentar-se la
documentació generada, adequadament certificada junt amb la resta de
documentació requerida, a les oficines de la Fundació Illesport, situada a la
instal·lació esportiva Palma Arena, C/ Uruguai s/n 07010 a Palma de
Mallorca, a on es realitzarà el corresponent registre d’entrada.
 El termini per a presentar la sol·licitud via web i entregar la documentació al
registre de la Fundació Illesport, s’inicia al dia següent del de la publicació
de la present convocatòria al BOIB i finalitza el divendres 21 de setembre de
2012, ambdós inclosos. L’horari de les oficines de la Fundació Illesport és
de dilluns a divendres, de 8:00 a 15:00 hores.
6.

ESMENA DE LES SOL·LICITUDS

Si la documentació presentada està incompleta o és incorrecta, la Fundació
Illesport requerirà al sol·licitant l’esmena de les deficiències en un termini
improrrogable de 10 dies naturals, contats a partir del dia següent a la data del
requeriment.
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Aquest requeriment podrà realitzar-se mitjançant un correu electrònic, a totes
les direccions indicades pel sol·licitant durant el procés de sol·licitud.
7.

PROCEDIMIENT DE CONCESSIÓ

La Fundació Illesport és l’òrgan competent per a l’ordenació i instrucció del
procediment.
Per l’acord de Patronat de la Fundació Illesport de dia 21 de desembre de
2011, es va constituir la Comissió Avaluadora responsable de valorar les
sol·licituds de les distintes convocatòries publicades per la Fundació Illesport.
En el cas dels esportistes destacats, aquesta comissió durà a terme l’estudi de
les sol·licituds conforme al que es disposa a la present convocatòria, i
formularà una proposta de resolució, que haurà de ser ratificada per la
Comissió Executiva de la Fundació Illesport.
Son membres de la Comissió Avaluadora:
 President: el Director General d’Esports.
 Vocals:



El Director Gerent de la Fundació Illesport.
Dos tècnics de la Fundació Illesport designats pel Director General
d’Esports.

Les decisions d’aquesta comissió es prenen per majoria simple, tenint el
President el dret al vot de qualitat en cas d’empat.
Les funcions de la Comissió Avaluadora son:
 Examinar les sol·licituds presentades.
 Determinar el compliment dels requisits per part dels sol·licitants,
seleccionant a aquells que seran admesos a la convocatòria.
 Resoldre els dubtes d’interpretació que puguin sorgir en relació amb la
convocatòria.
 Avaluar les sol·licituds d’acord amb els criteris de valoració disposats a la
convocatòria, establint la puntuació de cada esportista, així com la
quantitat econòmica corresponent.
 Determinar quines sol·licituds seran articulades amb contractes de
patrocini, en base a la revisió de les certificacions de condició d’esportista
d’alt nivell presentades.
 Dictar resolució i notificar-la als sol·licitants.
Fundació per al Suport i la Promoció de l’Esport Balear, Illesport
C/Uruguai s/n - 07010 Palma - CIF: G57139560 Tel: 971 71 08 11 Fax: 971 72 10 77 illesport@illesport.org

11

Els esportistes que resultin beneficiaris d’una ajuda, hauran de presentar, en el
termini de 15 dies naturals, a partir del següent a la notificació, una declaració
d’acceptació. El document d’acceptació podrà ser descarregat des de la web
de gestió de la sol·licitud.
Aquells altres esportistes que siguin beneficiaris d’un patrocini, hauran de
signar un contracte de patrocini en el termini de 30 dies naturals a partir del
següent a la notificació.
8.

CRITERIS DE VALORACIÓ

A aquest apartat es desenvolupen els criteris de valoració del càlcul dels
imports d’ajuda o patrocini que s’assignaran als esportistes sol·licitants, en
base als resultats esportius en competicions oficials.
8.1.

Requisits que han de complir els resultats presentats

Un resultat presentat només serà valorat si compleix amb els següents requisits:
Oficialitat del campionat i de la modalitat
 Ha de ser un resultat obtingut a un campionat oficial, organitzat per
organismes nacionals o internacionals, que tinguin reconeixement oficial per
part del Comitè Olímpic Internacional, Comitè Paralímpic Internacional o
CSD.
 Els resultats esportius de modalitats no detallades a la present convocatòria
(annex 2), podran ser valorats si la modalitat esportiva compleix amb el
criteri d’estar reconeguda per una federació esportiva espanyola.
 Podran valorar-se modalitats i campionats organitzats per altres entitats o
associacions internacionals, sempre que aquests organismes tinguin una
representació internacional d’un mínim de 30 delegacions o associacions
vinculades, totes elles a diferents països.
Categoria d’edat
 El resultat ha de correspondre a un campionat d’alguna de les tres primeres
categories d’edat de l’esport corresponent. A l’annex 1 s’indiquen les
categories d’edat dels diferents esports.
 Per a esports als que no s’especifiquin les categories d’edat, es descriuran
com de primera categoria, segona categoria, i tercera categoria d’edat de
l’esport, corresponent així la primera categoria a la màxima categoria o
categoria absoluta, i la segona i tercera a les següents categories de l’esport
considerant l’edat dels competidors.
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Dates de celebració
 El resultat s’ha d’haver aconseguit a una competició celebrada entre l’1 de
gener i el 31 de desembre de 2011, ambdós inclosos.
 Excepcionalment, podran presentar-se resultats vigents als campionats
d’Europa i del Món celebrats entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2010,
ambdós inclosos, només en cas de que no se hagués celebrat el mateix
campionat durant l’any 2011.
Número mínim de participants
 Cal haver competit contra un mínim de 5 esportistes o 5 equips al
campionat a on s’aconseguí el resultat. A esports les finals dels quals
necessitin realitzar-se fases prèvies eliminatòries, podran comptabilitzar-se
als participants en aquestes fases (per exemple esports de combat, equip,
etc.).
 No s’admetran resultats europeus, mundials o d’altres internacionals a on
no hi hagi hagut una representació mínima de 5 països.
Incompatibilitat de resultats a campionats per proves
 No podran presentar-se resultats de proves puntuables per a un campionat
o rànquing, en cas de que també es presenti la classificació global final a
aquest campionat o rànquing. Per exemple, si un ciclista guanya una prova
de la Copa del Món, però finalment queda tercer a la classificació final de la
Copa del Món, només podrà presentar un dels dos resultats.
Resultats individuals a campionats per clubs o comunitats
 En cas de campionats d’esports individuals en els que es participa com un
grup, club, comunitat o nació, només es considerarà el resultat global del
club o grup en cas de que el campionat no premiï resultats individuals. Per
exemple, a una competició d’atletisme per clubs, a la que el club queda
classificat en 1a posició, no es podrà incloure aquesta posició ja que els
esportistes hauran obtingut resultats individuals a cadascuna de les proves a
les quals hagin competit.
Validesa dels resultats a esports col·lectius
 Per a contabilitzar resultats a esports col·lectius, l’esportista haurà d’haver
estat oficialment inscrit a l’acta del campionat com a membre de l’equip. En
cas de campionats de vàries fases, l’esportista haurà d’haver participat com
a membre de l’equip en la fase final de l’anomenat campionat.
Nivell de competició
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 En cas de que un Campionat del Món, Europa o Espanya, integri varis nivells
o grups de participació per a la mateixa prova i categoria d’edat, o que es
celebrin varis campionats segons el nivell, només podran presentar-se
resultats dels campionats de màxim nivell. Per exemple, no seran vàlids els
resultats d’una final del Campionat d’Espanya de Clubs d’Atletisme de
segona divisió, o la categoria absoluta 2 de Tir Olímpic.
Singularitat dels campionats
 En el cas de que se celebri més d’un campionat amb el nom de Campionat
del Món, Campionat d’Europa o Campionat d’Espanya, per a la mateixa
prova i categoria d’edat, només un d’ells podrà tenir la consideració de
campionat oficial del Món, Europa o Espanya, excepte els casos específics
d’esports tractats posteriorment.
 Els campionats d’Espanya per clubs o autonomies, podran considerar-se
campionats d’Espanya oficials, en cas de no existir altre campionat
susceptible de ser considerat Campionat d’Espanya.
 En el cas de campionats que es disputin una volta per temporada esportiva,
i que casualment s’hagin disputat durant el mateix any 2011, haurà de
presentar-se el resultat corresponent a la temporada 2010/2011.
Rànquings
 La posició al rànquing nacional, europeu o mundial, haurà de correspondre
amb el rànquing oficial al finalitzar l’any natural 2011, excepte en el cas de
que la federació corresponent elabori un rànquing per temporada, i, en
aquest cas, haurà d’indicar-se el rànquing al finalitzar la temporada
2010/2011.
 La posició en el rànquing mundial serà incompatible amb els resultats al
Campionat del Món, al rànquing europeu amb els del Campionat d’Europa,
i el rànquing espanyol amb els del Campionat d’Espanya.
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8.2.

Càlcul de puntuacions inicials

La puntuació atorgada a un esportista s’obtindrà de l’avaluació dels seus
resultats esportius. Segons el cas podran avaluar-se un o varis resultats, i
podran aplicar-se uns coeficients correctors o d’altres, i obtenir així la
puntuació final. A aquest apartat s’explica quina puntuació correspon a
cadascun dels resultats esportius admesos.
8.2.1.

Puntuacions a campionats de màxim nivell amb posicions
destacades

Per a competicions de màxim nivell, a on s’obtinguin posicions molt
destacades, es permetrà la presentació d’un únic resultat o posició al rànquing,
que es puntuarà en funció del grup de modalitats, l’àmbit geogràfic, la
importància de la competició i la posició aconseguida.
A aquest apartat només entraran esportistes que hagin aconseguit posicions
molt destacades en competicions específiques, de modalitats esportives
concretes i en categoria absoluta, excepte en el cas de proves olímpiques i
paralímpiques, a les que s’admet el Campió del Món i d’Europa de 2ona
categoria d’edat.
Les taules següents mostren la puntuació corresponent a cada modalitat
esportiva:
Campionats de modalitats olímpiques i paralímpiques
S’aplicaran a resultats a proves olímpiques reconegudes pel Comitè Olímpic
Internacional, o proves paralímpiques reconegudes pel Comitè Paralímpic
Internacional.
Absolut

Categoria d’edat
Campionat

Posició

2ona

cat.

1

2

3

4

5-8

9-16

1

JJOO, Jocs Paralímpics,
Campionat del Món o
rànquing mundial

600

540

480

360

300

180

240

Campionat d’Europa o
rànquing europeu

300

270

240

180

150

90

120

Campionat d’Espanya o
rànquing nacional (*)

150

-

-

-

-

-

-

Taula 2: puntuacions a campionats de modalitats olímpiques i paralímpiques

(*) A l’àmbit nacional no es consideraran les proves paralímpiques, que si
seran valorades en el quadre de puntuacions de l’apartat 8.2.2.
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Campionats de modalitats no olímpiques
En aquest cas només es consideraran les següents modalitats:
Modalitat

Federació

Pesca submarina

Activitats subaquàtiques

Escacs de competició

Escacs

Golf

Golf

Kumite

Karate

Alpinisme, cursa de muntanya

Muntanyisme

Patinatge artístic

Patinatge

Taula 3: modalitats no olímpiques destacades

Les puntuacions per resultats en campionats de categoria absoluta a alguna
d’aquestes modalitats són les següents:
Campionat

1

2

3

4

5-8

9-16

Campionat del Món o rànquing mundial

200

180

160

120

100

60

Campionat d’Europa o rànquing europeu

150

135

120

90

75

-

Taula 4: puntuacions a campionats de modalitats no olímpiques

Campionats de modalitats de motociclisme
La puntuació variarà segons l’àmbit de la competició i la modalitat practicada,
per a resultats en categoria absoluta.
Àmbit

Campionat

Mundial




Mundial





Mundial

1

2

3

4

5-8

9-16

Velocitat: Moto 2 i Moto 3.

600

540

480

360

300

180

Velocitat: Superbike i Supersport.
Motocros: MX-1, MX-2 i MX-3.
Endurance.
Trial i Trial Indoor.

300

270

240

180

150

90

150

135

120

90

75

-

75

67

60

45

37

-



Velocitat: Superstock 1000 i Superstock 600.
Velocitat: Moto 3, Supersport i Superstock
1000.



Motocros: MX Open i MX-2.

Nacional



CEV: Moto 2 i Moto 3

Europeu



Velocitat: European KTM Junior Cup

Nacional



CEV: Stock Extreme i Kawasaki Ninja Cup



Europeu

Taula 5: puntuacions en campionats destacats de motociclisme
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Campionats de modalitats d’automobilisme
Igual que a motociclisme, es consideraran només resultats en categoria
absoluta.
Àmbit

Campionat

Mundial



Mundial



Europeu



Mundial



2

3

4

5-8

9-16

Velocitat: GP2

600

540

480

360

300

180

Velocitat: GT FIA, WTCC, FIA
Camions.

300

270

240

180

150

90

150

135

120

90

75

-

Velocitat: Europe F3



Velocitat: Karting KZ2
Rallies: asfalt, terra i muntanya.
Velocitat: Circuit de velocitat.



Resistencia: Circuit de resistència.



Nacional

1

Taula 6: puntuacions a campionats destacats d’automobilisme
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8.2.2.

Puntuacions en resultats d’altres campionats

Els esportistes que no puguin acreditar resultats inclosos l’apartat 8.2.1,
podran intentar presentar els seus resultats en base a la taula genèrica de
puntuació, a on s’inclouen totes les modalitats esportives que compleixen els
requisits de la convocatòria, i també es tenen en compte altres posicions menys
destacades obtinguts a la competició.
La taula genèrica de puntuació es basa a l’àmbit geogràfic, tipus de campionat
i posició obtinguda a la competició.
Àmbit

Campionat

1

2

3

4

5-8

9-16

17-32

Mundial

Campionat del Món

100

90

80

60

50

30

20

Mundial

Posició en el Rànquing Mundial

100

90

80

60

50

30

20

Mundial

Copa del Món

80

72

64

48

40

24

16

Mundial

Universíada (*)

60

54

48

36

30

18

-

Mundial

Campionat del Món Universitari
(*)

50

45

40

30

25

15

-

Mundial

Competició puntuable per a la
classificació final del Campionat
del Món

35

32

28

21

18

11

-

Mundial

Competició puntuable per a la
classificació final de la Copa del
Món

30

27

24

18

15

9

-

Mundial

Competició puntuable per el
Rànquing Mundial

25

23

20

15

13

8

-

Europeu

Campionat d’Europa

75

68

60

45

38

23

-

Europeu

Posició al Rànquing Europeu

75

68

60

45

38

23

-

Europeu

Copa d’Europa

60

54

48

36

30

18

-

Europeu

Competició puntuable para la
classificació final del Campionat
d’Europa

26

24

21

16

13

-

-

Europeu

Competició puntuable para la
classificació final de la Copa
d’Europa

23

20

18

14

11

-

-

Europeu

Competició puntuable para el
Rànquing Europeu

19

17

15

11

9

-

-

Internacional

Jocs del Mediterrani (*)

30

27

24

18

15

9

-

Internacional

Campionat del Mediterrani (*)

24

22

19

14

12

7

-
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Àmbit

Campionat

1

2

3

4

5-8

9-16

17-32

Internacional

Campionat Iberoamericà (més de
15 països) (*)

30

27

24

18

15

9

-

Internacional

Campionat internacional oficial
amb més de 20 països (**)

30

27

24

18

15

9

-

Internacional

Campionat internacional oficial
entre 11i 20 països participants
(**)

23

20

18

14

11

-

-

Internacional

Campionat internacional oficial
entre 5 i 10 països participants
(**)

15

14

12

-

-

-

-

Nacional

Campionat d’Espanya

40

36

32

24

20

12

-

Nacional

Posició al Rànquing Espanyol

40

36

32

24

20

12

-

Nacional

Copa d’Espanya

32

29

26

19

16

-

-

Nacional

Campionat d’Espanya per
autonomies

28

25

22

17

14

-

-

Nacional

Campionat d’Espanya per clubs

28

25

22

17

14

-

-

Nacional

Competició puntuable per a la
classificació final del Campionat
d’Espanya

14

13

11

-

-

-

-

Nacional

Competició puntuable per a la
classificació final de la Copa
d’Espanya

12

11

10

-

-

-

-

Nacional

Competició puntuable per al
Rànquing Espanyol

10

9

8

-

-

-

-

Taula 7: puntuacions per resultats a altres campionats

(*) Els resultats de Jocs i Campionats del Mediterrani, i Campionats
Iberoamericans només contemplen la categoria absoluta.
(**) Els resultats a altres campionats internacionals només contemplen la
primera i segona categoria d’edat de l’esport.
Número de resultats computats
Per als campionats de la taula anterior els esportistes podran presentar varis
resultats, en funció de l’àmbit i de la categoria d’edat de la competició. Caldrà
tenir en compte el següent:
 Si l’esportista presenta dos resultats corresponents a campionats d’un
mateix àmbit i categoria d’edat, es comptabilitzaran el 100% dels punts del
primer resultat, però només el 50% dels punts del segon resultat.
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 L’esportista podrà presentar resultats de diferents categories d’edat, que
seran compatibles entre sí, i els punts de les quals seran sumats al resultat
final.
 El màxim número de resultats que poden presentar-se per a cada àmbit i
categoria d’edat es mostren a la següent taula:
1ª categoria

2ª categoria

3ª categoria

d’edat

d’edat

d’edat

Mundial

2

2

2

Europeu

2

2

1

Internacional

1

1

0

Nacional

2

1

1

Àmbit

Taula 8: quantitat de resultats permesos segons l’àmbit de la competició i categories d’edat

Modalitats esportives
A la puntuació obtinguda a la taula de resultats, s’aplicarà un coeficient
corrector en funció de la modalitat esportiva que correspon a la competició:
Modalitats o proves
Modalitats i proves olímpiques/paralímpiques d’esports
olímpics/paralímpics.

Coeficient

Valor

C1

1,00

C2

0,80

C3

0,60

C4

0,40

C5

0,20

Modalitats i proves no olímpiques/no paralímpiques d’esports
olímpics/paralímpics amb distàncies olímpiques.
Modalitats i proves destacades d’esports no olímpics/no
paralímpics.
Modalitats destacades de motociclisme i automobilisme.
Modalitats i proves no olímpiques/no paralímpiques d’esports
olímpics/paralímpics.
Modalitats i proves d’esports no olímpics/no paralímpics.
Modalitats i proves d’esports no olímpics/no paralímpics.
Taula 9: coeficients per modalitats esportives

A l’annex 2 d’aquest document pot consultar-se la llista de modalitats
esportives amb el seu corresponent coeficient corrector.
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Campionats específics
En el cas d’alguns esports, i per a una sèrie de campionats específics, hauran
de considerar-se les següents equivalències:
Esport o
modalitat

Campionat

Equivalència

Tennis

Future

Campionat d’Espanya absolut

Tennis

Challenge

Campionat d’Europa absolut

Atletisme

Campionats de
pista coberta

El seu equivalent mundial, europeu o nacional, encara
que les modalitats seran valorades com no olímpiques,
excepte en el cas de les proves amb distància olímpica.

Natació

Campionats en
piscina de 25m

El seu equivalent mundial, europeu o nacional, encara
que les modalitats seran valorades com no olímpiques,
excepte en el cas de les proves amb distància olímpica.

Taula 10: equivalències entre campionats

La Comissió Avaluadora podrà determinar noves equivalències en cas de que
els resultats presentats siguin susceptibles de ser considerats, però no s’adaptin
a cap dels campionats categoritzats per aquestes bases.
Paralímpics i esportistes amb discapacitat auditiva
Alguns resultats a campionats d’esports adaptats tindran un tractament
especial, tal i com s’indica a continuació:
 A competicions federades de persones amb discapacitat física, intel·lectual,
visual, auditiva o paràlisis cerebral, de nivell mundial i europeu, els resultats
s’avaluaran com en el cas d’esportistes sense discapacitat, encara que
només es consideraran la primera i segona categories d’edat,
independentment de la denominació d’aquestes categories.
 No es consideraran altres resultats internacionals.
 A nivell nacional s’aplicarà un coeficient corrector addicional del 0,20 sobre
la puntuació obtinguda, sense aplicar el factor corrector per modalitat.
 No es consideraran els rànquings en l’esport paralímpic.
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Special Olímpics
Els campionats de nivell mundial, europeu i nacional organitzats per Special
Olímpics tindran un tractament especial, atorgant-se les següents puntuacions:
Àmbit

Campionat

1

2

3

4

5-8

Mundial

Campionat del Món Special Olímpics

40

36

32

24

20

Europeu

Campionat d’Europa Special Olímpics

23

20

18

14

11

Nacional

Campionat d’Espanya Special Olímpics

8

7

6

-

-

Taula 11: puntuacions a campionats Special Olímpics

La puntuació s’obté multiplicant per 0,4 les puntuacions per resultats d’àmbit
mundial, per 0,3 les d’àmbit europeu i per 0,2 les d’àmbit nacional. No
s’aplicaran correctors per edat ni modalitat esportiva, però si per número de
participants.
8.2.3.

Puntuació extra per a esportistes que participin als JJOO o
Paralímpics de Londres 2012

Aquells esportistes que participin als JJOO o Paralímpics de Londres 2012,
tindran 300 punts addicionals, que seran afegits a la puntuació obtinguda en
base als resultats presentats de l’any 2011.
En cas que l’esportista participi als JJOO com a suplent i finalment no prengui
part a la competició, la Comissió Avaluadora decidirà quants punts
addicionals li seran assignats.
8.2.4.

Puntuació extra per a esportistes de Centres d’Alt Rendiment del
CSD

S’atorgaran 50 punts addicionals als esportistes que acreditin tenir una beca
interna o externa a un Centre d’Alt Rendiment del CSD (annex 3). Aquests
punts no seran acumulables amb els de l’esportista olímpic o paralímpic de
l’apartat anterior.
8.3.

Categories d’edat

Es podran presentar resultats per a les tres principals categories d’edat de
l’esport tractat, que per norma general són absoluta, junior i juvenil, tenint en
compte que el nom de les categories inferiors sol variar segons les
característiques específiques de cada esport (veure annex 1).
Quan siguin valorats els resultats no es tindrà en consideració l’edat de la
persona, sinó l’edat oficial associada a la competició, ja que un esportista
d’una edat concreta pot disputar una competició d’una categoria superior.
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A la puntuació obtinguda per a cada resultat li serà aplicat un coeficient
corrector segons la categoria d’edat de la competició a la que correspongui. Els
coeficients aplicables son els següents:
Categoria d’edat

Coeficient

1ª categoria d’edat (absoluta)

1,00

2ª categoria d’edat (habitualment junior)

0,50

3ª categoria d’edat (habitualment juvenil)

0,30

Taula 12: categories d’edat

Aquesta correcció no s’aplicarà a les puntuacions de campionats de màxim
nivell amb posicions destacades.
8.4.

Número d’esportistes

Segons el número d’esportistes que participen en la competició, sense
comptabilitzar els oponents, s’aplicarà un coeficient corrector a la puntuació
associada al resultat aconseguit.
Aquest coeficient implicarà que a major quantitat d’esportistes, menor serà la
puntuació obtinguda. Utilitzarem per al càlcul del coeficient una fórmula
exponencial: Coeficiente  0,85 ( Posició1)
A partir de 10 components, el coeficient s’estabilitzarà a 0,25. La resta de
valors es mostren a la següent taula:
No esportistes

Coeficient

1

1,00

2

0,85

3

0,72

4

0,61

5

0,52

6

0,44

7

0,38

8

0,32

9

0,27

>= 10

0,25

Taula 13: nombre d’esportistes
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8.5.

Càlcul de la puntuació final

Per al càlcul de la puntuació final de l’esportista, es sumaran els punts
obtinguts a cadascun dels resultats presentats, després d’aplicar els
corresponents coeficients correctors a cadascun d’ells.
Com s’ha vist, en el cas de campionats de màxim nivell solsament es
contabilitzarà un resultat i no s’aplicaran els coeficients de modalitat esportiva
ni de categoria d’edat. Això no obstant, si aplicarem el de quantitat
d’esportistes participants.
Podrà atorgar-se una puntuació addicional per a aquells esportistes que
competeixin als JJOO o Paralímpics de Londres 2012, o que tinguin una beca
interna o externa a un Centre d’Alt Rendiment del CSD (annex 3).
Càlcul de puntuació per a campionats de màxim nivell amb posicions
destacades
1.

Obtenir la puntuació corresponent al resultat presentant, tenint en
compte les taules de competició i posició (Taula 2, Taula 4, i ).

2.

La puntuació final s’obtindrà multiplicant la puntuació pel coeficient
corrector de número d’esportistes participants, segons la Taula 13.

Càlcul de puntuació per a la resta de resultats
1.

Obtenir la puntuació de cada resultat presentant segons la Taula 7 (o
Taula 11 per a Special Olímpics), fins el màxim de resultats permesos
segons la Taula 8.

2.

Multiplicar cada resultat pel coeficient de categoria d’edat, Taula 12.

3.

Multiplicar cada resultat pel coeficient de quantitat d’esportistes, Taula
13.

4.

Multiplicar cada resultat pel coeficient de la modalitat esportiva, Taula
15 (annex 2).

5.

Correcció del nombre de resultats. Per als segons resultats de cada àmbit
i categoria d’edat, multiplicar la puntuació per 0,5.

6.

La puntuació final s’obté sumant les puntuacions corregides de tots els
resultats admesos.
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Punts addicionals per a esportistes que participin als JJOO o Paralímpics de
Londres 2012, o amb beca d’un Centre d’Alt Rendiment del CSD
1.

Si l’esportista competeix als JJOO o Paralímpics de Londres 2012, suma
300 punts a la puntuació obtinguda inicialment.

2.

Si l’esportista té una beca interna o externa a un Centre d’Alt Rendiment
del CSD, suma 50 punts a la puntuació obtinguda inicialment.

NOTA: ambdues puntuacions no son acumulables conjuntament.
9.

QUANTIA DE LES AJUDES O PATROCINIS

L’import de les ajudes o patrocinis es calcularà multiplicant la puntuació
obtinguda pel preu punt establert. Aquest valor serà determinat al moment de
realitzar el càlcul, i podrà variar en funció del nombre de sol·licituds
presentades i del pressupost disponible, això no obstant, mai podrà ser
superior a 40 € el punt.
S’estableix una dotació màxima d’una ajuda assignada a un esportista, que
serà de 18.000 €. També es determinarà un import mínim d’ajuda, que serà
concretat al moment de realitzar el càlcul.
L’import total de l’ajuda, sumant altres ajudes o subvencions públiques que
rebi l’esportista no podrà excedir en cap cas dels 70.000 €.
En el cas dels esportistes que acreditin un certificat de lesió esportiva, que els hi
hagi impedit participar a competicions importants durant l’any 2011,
s’assignarà una ajuda del 20% de la quantitat percebuda a la convocatòria de
2011, fins a un import màxim de 5.000 €.
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10.

JUSTIFICACIÓ

La justificació a presentar dependrà de si es tracta d’una ajuda o un patrocini,
en funció de si el beneficiari ha demostrat la condició d’esportista d’alt nivell
vigent o no.
1.

En cas d’haver obtingut una ajuda sense patrocini, el beneficiari haurà de
signar un full d’acceptació de l’ajuda i entregar la següent documentació
abans del 16 de gener de 2013 (no inclòs):
 Relació numerada, ordenada sistemàticament i detallada de les
factures acreditatives de les despeses.
 Factures originals acreditatives de les despeses, i documents que
provin el pagament d’aquestes.
En cas de que el beneficiari no justifiqui l’import total de l’ajuda,
s’aplicarà la revocació parcial o total d’aquesta, reduint l’import en
funció de la quantia no justificada.

2.

Si l’esportista té la condició vigent d’esportista d’alt nivell atorgada pel
CSD, i està en actiu l’any 2012, firmarà un contracte de patrocini amb la
Fundació Illesport pel qual es comprometrà al compliment de les
obligacions estipulades.
A més a més, haurà d’entregar la següent documentació abans de l’16 de
gener de 2013 (no inclòs):
 Una factura per l’import de patrocini, considerant l’IVA o d’altres
imposts inclosos.
 Una memòria esportiva i de comunicació.
Tant les obligacions com els documents a presentar quedaran estipulats i
detallats al contracte.

11.

PAGAMENT

Les ajudes o patrocinis que atorgui la Fundació Illesport derivats d’aquesta
convocatòria es pagaran mitjançant transferència bancària, un pic que els
esportistes beneficiaris hagin justificat correctament l’aplicació del fons,
mitjançant la presentació a la Fundació Illesport de la totalitat de la
documentació justificativa que s’especifica a l’apartat anterior, o s’hagi
entregat la documentació requerida en cas de contracte de patrocini.
Les ajudes o patrocinis dels beneficiaris que no hagin entregat la documentació
justificativa abans del 16 de gener de 2013 seran cancel·lades.
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12.

OBLIGACIONS

Els beneficiaris han de complir amb les següents obligacions:
Obligacions vers la pràctica esportiva
 Mantenir la llicència esportiva amb una federació de les Illes Balears, i
competir amb ella de forma exclusiva, tret que es compleixi alguna de les
excepcions indicades als requisits de llicència federativa.
 Representar a l’esport balear a les competicions esportives nacionals i
internacionals, tant en esports individuals com col·lectius.
Obligacions vers la submissió d’actuacions de comprovació
 Sotmetre’s a les actuacions de comprovació a efectuar per part de la
Fundació Illesport, així com qualssevol comprovació i control financer que
puguin realitzar els òrgans de control competents, aportant tota la
informació que li sigui requerida a l’exercici de les seves funcions.
Obligacions respecte a la imatge i promoció de l’esport
 Prestar la seva imatge previ requeriment de la Conselleria de Turisme i
Esports, per a actuacions oficials, protocol·làries o publicitàries, sempre que
no interrompi la seva assistència a competicions oficials.
 Incorporar el logotip de la marca de destí turístic “Illes Balears” a la seva
indumentària i material d’entrenament i competició. Podrà eximir-se
d’incloure el logotip a la indumentària de competició en cas de que la
normativa específica del campionat, club o selecció amb la que hi participa,
així ho especifiqui.
 Col·laborar amb la Conselleria als projectes de promoció de la pràctica
esportiva, salut, prevenció de drogodependències, promoció de la pràctica
esportiva a la dona o igualtat de gènere.
 Ser portador dels valors de joc net, en les actituds adoptades tant dins com
fora de la competició, d’acord amb els principis del moviment olímpic i de
l’esperit cívic.
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Obligacions vers la comunicació de canvis
 Comunicar a la Fundació Illesport la modificació durant 2012 de qualsevol
circumstància, tant objectiva como subjectiva, que afecti a algun dels
requisits exigits al beneficiari.
 Comunicar a la Fundació Illesport l’obtenció de subvencions o ajudes per a
la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració o ens públic o
privat, nacional o internacional a l’any 2012.
 Comunicar a la Fundació Illesport el canvi de domicili, telèfon o de la
direcció de correu electrònic durant 2012 i 2013.
Qualsevol alteració de les condiciones considerades per a concedir l’ajuda i, en
qualsevol cas, l’obtenció concurrent d’ajudes atorgades per a la mateixa
finalitat per part d’altres administracions o ens públics, nacionals o
internacionals, pot tenir com a conseqüència la modificació o cancel·lació de
la quantitat atorgada.
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Annex 1
Categories d’edat admeses per esport
La taula de categories d’edat presenta la denominació que reben la primera,
segona i tercera categories d’edat existents a cada esport, considerant la
primera com la categoria absoluta o de màxim nivell, i les altres dos com les
categories següents en edat de competició.
En alguns casos no apareixerà la tercera categoria d’edat, pot ser a causa de les
característiques específiques de l’esport, o be perquè aquesta categoria no
assoleix l’edat mínima exigible per a accedir a les ajudes o patrocinis.
IMPORTANT: Les categories d’edat dels esports que no apareguin a la següent
taula seran denominades com de 1a categoria d’edat, 2ona categoria d’edat i
3era categoria d’edat.
Esport o modalitat

1ª categoria

2ª categoria

3ª categoria

Activitats Subaquàtiques

Sènior

Juvenil

-

Atletisme

Sènior

Promesa
Junior

Juvenil

Automobilisme

Sènior

Junior

-

Bàdminton

Absoluta

Sub 19

Sub-17

Handbol

Absoluta

Juvenil

Cadet

Bàsquet

Sènior

Sub 22
Junior

Cadet

Billar

Absoluta

Sub 21

-

Bitlles

Absoluta

Sub 19

Juvenil

Boxa

Élite

Joves

Cadet

Ciclisme

Élite

Sub 23

Junior

Esport per a discapacitats

Sènior

2ª categoria edat

-

Futbol

Absoluta

Juvenil

Cadet

Gimnàstica Artística Femenina

Sènior

Junior

Juvenil

Gimnàstica Artística Masculina

Sènior

Junior

Juvenil

Gimnàstica Rítmica

Sènior

Junior

Infantil

Golf

Major

Junior

Cadet

Hípica

Adults

Joves

-

Judo i disciplines associades

Absoluta

Sub 23
Junior

Cadet

Karate (combat o kata)

Sènior

Sub-21

Junior
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Esport o modalitat

1ª categoria

2ª categoria

3ª categoria

Lluita Olímpica i modalitats
associades

Sènior

Junior

Cadet

Motociclisme

Sènior

Junior

Cadet

Natació

Absoluta

Junior

Juvenil

Natació Sincronitzada

Absoluta

Juvenil

Infantil

Orientació

Sènior

Junior

Juvenil

Pàdel

Absoluta

Sub 23

Juvenil

Patinatge

Sènior

Junior

Juvenil

Pilota

Sènior

Juvenil

Cadet

Petanca

Sènior

Juvenil

-

Piragüisme

Sènior

Junior

Cadet

Rugbi

Sènior

Sub 20

Sub-18

Esquaix

Sènior

Sub 19

Sub-17

Taekwondo

Sènior

Junior

-

Tennis

Absoluta

Sub 21
Junior

Cadet

Tennis taula

Absoluta

Sub 23

Junior

Tir amb Arc

Sènior

Junior

Cadet

Tir Olímpic

Sènior/Dames

Junior

Juvenil

Trampolí (gimnàstica)

Sènior

Junior

Juvenil

Triatló

Absoluta

Sub 23
Junior

Cadet

Trot

Absoluta

-

-

Vela

Sènior

Juvenil

-

Voleibol

Sènior

Juvenil

-

Taula 14: categories d’edat
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Annex 2
Modalitats esportives
Les modalitats no contemplades a aquest apartat, per a les que sigui
sol·licitada una ajuda, seran valorades en base a la similitud amb altres
modalitats incloses, sempre que es tracti de modalitats oficials d’una federació
esportiva espanyola.
Les modalitats i proves d’esports adaptats que no corresponguin amb
modalitats paralímpiques, seran valorades amb la seva modalitat esportiva
adaptada equivalent, tret que s’indiqui el contrari als criteris de valoració.
Tots els coeficients faran referència tant a categoria masculina com femenina,
tret que s’expressi explícitament.
Totes les modalitats o proves olímpiques o paralímpiques tindran un coeficient
C1, mentre que el coeficient que s’apliqui a la resta de modalitats serà el que
s’indiqui a la següent taula:
Esport

Modalitats no olímpiques

Coeficient

Activitats subaquàtiques

Imatge subaquàtica

C5

Activitats subaquàtiques

Natació amb aletes

C3

Activitats subaquàtiques

Pesca submarina

C2

Activitats subaquàtiques

Tir subaquàtic

C5

Escacs

Escacs de competició

C2

Atletisme

Aire lliure prova no olímpica

C3

Atletisme

Cros

C3

Atletisme

Pista coberta prova no olímpica

C3

Atletisme

Pista coberta prova olímpica

C2

Automobilisme

Autocros circuit

C3

Automobilisme

Circuit

C2

Automobilisme

Karting

C3

Automobilisme

Muntanya (aslfalt)

C2

Automobilisme

Rallies

C2

Automobilisme

Altres modalitats

C4

Billar

Billar americà o pool

C4

Billar

Carambola

C3

Billar

Altres modalitats

C5
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Esport

Modalitats no olímpiques

Coeficient

Bitlles

Bitlles

C3

Bitlles

Altres modalitats

C5

Caça

Qualsevol modalitat

C3

Columbicultura

Qualsevol modalitat

C4

Columbofília

Qualsevol modalitat

C4

Dards

Qualsevol modalitat

C4

Esports aeris

Modalitats amb motor

C4

Esports aeris

Modalitats sense motor

C3

Fisioculturisme

Fisioculturisme

C2

Futbol

Futbol Sala

C3

Gimnàstica

Aeròbica esportiva

C4

Gimnàstica

Esport acrobàtic

C4

Gimnàstica

Gimnàstica rítmica prova no olímpica

C3

Golf

Golf

C2

Hípica

Doma menorquina

C3

Hípica

Altres modalitats

C5

Judo

Kendo

C3

Judo

Altres disciplines associades

C4

Karate

Kata

C3

Karate

Kumite

C2

Karate

Altres disciplines associades

C4

Kickboxing

Kickboxing

C2

Lluita

Lluita grecoromana pes no olímpic

C3

Lluita

Lluita lliure pes no olímpic

C3

Lluita

Altres modalitats no olímpiques

C4

Muntanyisme

Alpinisme

C2

Muntanyisme

Cursa de muntanya

C3

Muntanyisme

Escalada esportiva

C3

Muntanyisme

Espeleologia

C4

Muntanyisme

Altres modalitats

C5

Motociclisme

Enduro

C2

Motociclisme

Moto Crocs

C2

Motociclisme

Altres modalitats

C4
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Esport

Modalitats no olímpiques

Coeficient

Motociclisme

Trial

C2

Motociclisme

Velocitat

C2

Motonàutica

Motos d’aigua

C3

Motonàutica

Altres modalitats

C5

Natació

Piscina 25m distàncies no olímpiques

C3

Natació

Piscina 25m distàncies olímpiques

C2

Natació

Piscina 50m distàncies no olímpiques

C3

Natació

Salts proves no olímpiques

C3

Natació

Sincronitzada proves no olímpiques

C3

Orientació

Orientació a peu

C3

Orientació

Altres modalitats

C4

Pàdel

Pàdel

C2

Patinatge

Hoquei patins

C3

Patinatge

Hoquei patins línea

C2

Patinatge

Patinatge artístic

C2

Patinatge

Patinatge de velocitat

C3

Patinatge

Patines en línia

C4

Pilota

Qualsevol modalitat

C3

Pesca

Càsting

C5

Pesca i càsting

Pesca

C5

Petanca

Petanca

C4

Piragüisme

Aigües braves proves no olímpiques

C3

Piragüisme

Aigües tranquil·les proves no olímpiques

C3

Piragüisme

Kayak de mar

C2

Piragüisme

Kayak polo

C4

Piragüisme

Marató

C2

Piragüisme

Altres modalitats

C5

Rugbi

Rugbi 15

C3

Socorrisme

Salvament i socorrisme

C3

Esquaix

Esquaix

C3

Taekwondo

Pesos no olímpics

C3

Taekwondo

Tècnica i Pumse

C2

Tir amb Arc

Aire lliure proves no olímpiques

C3
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Esport

Modalitats no olímpiques

Coeficient

Tir amb Arc

Altres modalitats

C5

Tir amb Arc

Tir a sala

C3

Tir amb fona

Tir en fona

C4

Tir Olímpic

Alta precisió

C3

Tir Olímpic

Armes Històriques

C3

Tir Olímpic

Altres modalitats

C4

Tir Olímpic

Recorreguts de Tir

C3

Triatló

Aquatló

C4

Triatló

Quadriatló

C4

Triatló

Duatló

C3

Trot

Trot

C3

Vela

Modalitats no olímpiques

C3

Vela

Creuers

C3

Taula 15: modalitats esportives
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Annex 3
Relació de centres d’alt rendiment i centres especialitzats d’alt rendiment
reconeguts pel CSD
Centres d’alt rendiment
 Centro de Alto Rendimiento de Madrid
Consejo Superior de Deportes, C/ Martín Fierro, 5 – 28040 MADRID
Tfno.: 91 589 66 96 / 67 11; Fax: 91 589 67 07
e-mail: car.madrid@csd.gob.es; http://www.csd.gob.es
 Residencia Joaquín Blume
C/ El Greco, s/n (Ciudad Universitaria) – 28040 MADRID
Tfno.: 91 589 68 50 / 91 495 15 70; Fax: 91 589 68 47
e-mail: residencia.blume@csd.gob.es
 Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat
Avda. Alcalde Barnils, 3-5, 08173 – Sant Cugat Del Valles (Barcelona)
Tfno.: 93 589 15 72; Fax: 93 675 41 06
e-mail: info@car.edu; http://www.car.edu
 Centro de Alto Rendimiento para Entrenamiento en Altura de Sierra Nevada (C.A.R.D.A.)
18196 Monachil (Granada)
Tfno.: 958 48 20 03 / 04; Fax: 958 48 07 44
e-mail: car.granada@csd.gob.es; http://www.carsierranevada.com

Centres Especialitzats d’Alt Rendiment
 Centro Especializado de Alto Rendimiento de Atletismo (Lanzamientos) (León)
C/ Els Jesuitas, 13, 24007 – León
Tfno: 98 769 04 96; Fax: 98 769 05 01
e-mail: cear.leon@csd.gob.es
 Centro Especializado de Alto Rendimiento de Cilismo (Palma de Mallorca)
Velódromo Palma Arena, C/ Uruguay s/n, 07010 – Palma De Mallorca
Tlfno: 971 76 13 52; Fax: 609 24 46 50
e-mail: acanals@stryc.org
 Centro Especializado de Alto Rendimiento de Ciclismo (Valencia)
Velódromo “Luis Puig”, C/ Concentaina, s/n, 46035 – Benimanet (Valencia)
Tfno.: 96 390 51 49 / 364 50 86; Fax: 96 390 51 49
e-mail: cear@ctv.es; http://www.fccv.org
 Centro Especializado de Alto Rendimiento de Remo y Piragüismo (Sevilla)
Glorieta de Beatriz Manchón, s/n, Isla de La Cartuja, 47071 – Sevilla
Tfno.: 95 506 20 00; Fax: 95 506 20 20
e-mail: jlperez@esportandaluz.com; http://www.esportandaluz.com
 Centro Especializado de Alto Rendimiento de Tiro Olímpico “Juan Carels I”, Las Gabias (Granada)
Ctra. A-338 Granada-Alhama km. 8, 18110 – Las Gabias (Granada)
Tfno.: 958 58 23 61; Fax: 958 58 22 54
e-mail: administracion@fundato.org
 Centro Especializado de Alto Rendimiento de Vela “Principie Felipe” (Santander)
C/ Gamazo, s/n, Puerto Chico, 39004 – Santander
Tfno.: 942 20 30 06; Fax: 942 20 30 07
e-mail: carvela@ayto-santander.es
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