Versió consolidada sense validesa jurídica
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DECRET 91/2015, DE 13 DE NOVEMBRE, PEL QUAL ES REGULA LA
CONDICIÓ D’ESPORTISTA D’ALT NIVELL DE LES ILLES BALEARS
(BOIB núm. 168, de 14 de novembre de 2015;
1
correcció d’errades BOIB núm. 30, de 5 de març de 2016)

La Constitució espanyola, en l’article 43.3, estableix que els poders públics han de
fomentar l’educació sanitària, l’educació física i l’esport, i han de facilitar la utilització
adequada del lleure.
En l’àmbit estatal, el títol VI de la Llei 10/1990, de 15 d’octubre, de l’esport, regula
l’esport d’alt nivell. Aquesta Llei es troba desenvolupada actualment pel Reial decret
971/2007, de 13 de juliol, sobre esportistes d’alt nivell i alt rendiment, el qual també
desenvolupa les mesures de foment previstes en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig,
d’educació, per a la formació d’esportistes que segueixen programes d’alt rendiment.
La Comunitat Autònoma de les Illes Balears té la competència exclusiva en matèria
d’esport i lleure, d’acord amb el que disposa l’article 30.12 de la Llei orgànica 1/2007,
de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears.
La Conselleria de Participació, Transparència i Cultura, mitjançant la Direcció
General d’Esports i Joventut, exerceix les competències en matèria d’esport i lleure
atorgades per l’article 30.12 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, d’acord amb
el que disposa el Decret 24/2015, de 7 de d'agost, de la presidenta de les Illes Balears,
pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries
de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
En ús d’aquesta competència es va aprovar la Llei 14/2006, de 17 d’octubre, de
l’esport de les Illes Balears, que disposa, en l’article 5 j, com un dels objectius i una de
les finalitats de les polítiques esportives de les administracions públiques de les Illes
Balears, promoure i planificar l’esport de competició i d’alt nivell autonòmic i, en
l’article 10.1 j, com a competència de l’Administració de la Comunitat Autònoma,
fomentar l’esport d’alt nivell.
El capítol VII del títol III d’aquesta Llei, articles 26, 27, 28 i 29, regula l’activitat
esportiva d’alt nivell en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i, d’acord
amb l’article 27, el Govern de les Illes Balears ha d’establir reglamentàriament els
criteris, les condicions i els requisits per qualificar els i les esportistes d’alt nivell en
l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears, com també controlar, impulsar i
promocionar l’activitat esportiva d’alt nivell en l’àmbit de la comunitat autònoma de
les Illes Balears. També la Llei de l’esport atorga a l’activitat física i l’esport una funció
social, atès que contribueixen al desenvolupament i a la formació integral de les
persones i a la millora de la seva qualitat de vida. En aquest sentit, els i les esportistes
d’alt nivell de les Illes Balears són un referent per a la nostra societat, especialment per
al jovent.
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Pel que fa a la correcció d’errades, cal tenir en compte la Resolució de la consellera de Cultura,
Participació i Esports per la qual es declara la nul·litat de ple dret de la Resolució de la consellera de
Participació, Transparència i Cultura de data 24 de febrer de 2016 per la qual s’acorda la correcció
d’errades advertides a la disposició transitòria única del Decret 91/2015, de 13 de novembre (BOIB núm.
54, de 6 de maig de 2017).
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L’esport d’alt nivell és un factor essencial en el desenvolupament esportiu de la
comunitat autònoma, atès que esdevé un estímul per al foment de l’esport de base i té
una clara funció representativa de tota la societat en les competicions oficials.
Això no obstant, d’altra banda l’esport d’alt nivell és sinònim d’una elevada
exigència personal dels protagonistes. Es tracta d’esportistes que han de fer una
aposta personal arriscada perquè dediquen uns anys determinants de la seva vida a
una pràctica esportiva a un nivell altament acaparador, sense la seguretat de cap
resultat.
En aquest sentit, es considera necessari que els poders públics donin la protecció i
l’assistència que tant necessita l’esport d’alt nivell, en el marc d’aquest Decret. En
aquest punt, és indispensable que la regulació tengui un abast ampli que inclogui no
només ajudes econòmiques concretes, sinó també actuacions que fomentin que els i
les esportistes no hagin de triar entre la seva formació educativa i la seva formació
esportiva, cosa que redundarà en benefici d’una integració millor en l’àmbit laboral,
una vegada que finalitzi la seva vida competitiva d’alt nivell.
És per tot això que es fa necessària l’elaboració d’una norma que reculli tots els
aspectes relacionats amb els i les esportistes d’alt nivell en l’àmbit de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, que fixi els criteris, les condicions i els requisits que els
defineixen, els beneficis i les obligacions que comporta aquesta qualificació i la durada
d’aquests, i que estableixi mesures específiques per augmentar la dedicació dels
esportistes i que, per tant, incideixi en la millora dels seus resultats.
Amb aquest Decret es pretén contribuir a desenvolupar de manera eficaç la gestió i
el tractament dels esportistes d’alt nivell de les Illes Balears.
El Decret estableix en el capítol I de la part dispositiva el marc general d’actuació i
defineix els termes relacionats amb l’esport d’alt nivell a les Illes Balears.
Així mateix, el capítol II, relatiu als i les esportistes d’alt nivell de les Illes Balears,
estableix clarament els criteris, les condicions i els requisits per obtenir la condició
d’esportista d’alt nivell a les Illes Balears i la posterior publicació d’una llista
d’esportistes d’alt nivell.
El capítol III estableix el procediment per a l’aprovació de la llista d’esportistes d’alt
nivell de les Illes Balears així com la instrucció del procediment.
També es detallen en el capítol IV els beneficis que es deriven de la condició
d’esportista d’alt nivell de les Illes Balears, les obligacions que es deriven d’aquesta
condició i la suspensió o la pèrdua d’aquesta qualificació.
El capítol V concreta la vigència de la condició d’esportista d’alt nivell i els supòsits
que comporten la suspensió o la pèrdua d’aquesta condició, com també el
procediment en aquests casos i els efectes que produeix.
En el capítol VI, a fi de donar suport i dotar de més agilitat i eficàcia l’òrgan
instructor responsable de la proposta de resolució per la qual s’ha d’aprovar la llista
d’esportistes d’alt nivell de les Illes Balears, es crea la Comissió d’Avaluació i Seguiment
com a òrgan col·legiat de la Conselleria de Participació, Transparència i Cultura.
S’ha de destacar que aquesta norma és fruit de l’anàlisi rigorosa d’altres realitats
esportives de tot l’Estat espanyol, així com de la trajectòria mateixa de la nostra
Administració esportiva i de les seves entitats instrumentals, com és el cas de l’actual
Fundació per a l’Esport Balear. L’esforç comú a través d’actuacions compiladores i de
recerca ha fet possible explicitar una proposta que ens permet atendre les necessitats
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d’aquests esportistes i la relació que els poders públics i la societat volen establir amb
ells.
Per tot això, a proposta de la consellera de Participació, Transparència i Cultura,
d’acord amb el Consell Consultiu de les Illes Balears i havent-ho considerat el Consell
de Govern en la sessió del dia 13 de novembre de 2015,

DECRET
CAPÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Objecte
Aquest Decret té per objecte establir els criteris, les condicions i els requisits que
s’han de tenir en compte per qualificar un esportista d’alt nivell en l’àmbit de les Illes
Balears i fer possible l’accés d’aquest als beneficis i les obligacions recollits en aquest
Decret i en altres normes autonòmiques i estatals d’aplicació.
Article 2. Definicions
A l’efecte d’aquest Decret, s’entén per:
a) Esport d’alt nivell: es considera activitat esportiva d’alt nivell en l’àmbit de les
Illes Balears la pràctica esportiva Esport d’alt nivell que constitueix un factor
essencial per al desenvolupament esportiu a les Illes Balears, per l’estímul que
representa per a l’esport de base i també per la seva funció representativa en
qualsevol manifestació o àmbit.
b) Esportista d’alt nivell de les Illes Balears: persona que compleix els requisits i les
condicions establertes per aquesta norma i que s’inclou en les resolucions
adoptades a aquest efecte per la consellera de Participació, Transparència i
Cultura.
c) Comissió d’Avaluació d’Esportistes d’Alt Nivell de les Illes Balears: òrgan
col·legiat adscrit a la Conselleria de Participació, Transparència i Cultura, al qual
correspon avaluar les sol·licituds admeses a tràmit i emetre l’informe que ha de
servir de base a l’òrgan instructor per fer la proposta de resolució per la qual
s’aprova la llista d’esportistes d’alt nivell de les Illes Balears, així com
desenvolupar la resta de funcions determinades en aquest Decret.
Article 3. Compatibilitat, reconeixement i reciprocitat
La condició d’esportista d’alt nivell de les Illes Balears és compatible amb la condició
d’esportista d’alt nivell i d’alt rendiment d’Espanya.
L’esportista d’alt nivell de les Illes Balears té la condició d’esportista d’alt rendiment
d’Espanya, atès el que disposa l’article 2.3 del Reial decret 971/2007, de 13 de juliol,
d’esportistes d’alt nivell i alt rendiment, i li són aplicables les mesures establertes en
l’article 9 d’aquest Reial decret.
La inclusió en la llista d’esportistes d’alt nivell de les Illes Balears dels aspirants
inclosos en la relació d’esportistes d’alt nivell elaborada pel Consell Superior d’Esports i
publicada en el s’ha de fer una vegada que aquests ho hagin sol·licitat Butlletí Oficial de
l’Estat i compleixin els requisits d’aquest Decret.
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CAPÍTOL II
ELS I LES ESPORTISTES D’ALT NIVELL DE LES ILLES BALEARS

Article 4. Requisits i condicions per obtenir la condició d’esportista d’alt nivell de les
Illes Balears
1. Per ser esportista d’alt nivell de les Illes Balears és necessari haver competit i
obtingut un resultat mínim en les proves esportives que s’han de determinar per ordre
de la consellera de Participació, Transparència i Cultura.
2. Per obtenir la condició d’esportista d’alt nivell de les Illes Balears s’han de
complir els requisits següents:
a) Haver nascut a les Illes Balears o tenir el veïnatge administratiu en qualsevol
municipi de les Illes Balears, amb un mínim de tres anys, comptadors des de
l’obtenció del resultat esportiu.
b) Tenir la residència fiscal a Espanya.
c) Ser esportista que participa en la categoria absoluta de qualsevol esport o en les
dues categories immediatament inferiors.
d) Disposar d’una llicència esportiva en vigor expedida per una federació de les Illes
Balears, sens perjudici que, en el cas que no hi hagi llicència de la federació de
les Illes Balears, s’atorgui la mateixa validesa a l’emesa per la federació
espanyola corresponent.
e) Haver obtingut el resultat esportiu en els sis mesos anteriors al de la presentació
de la sol·licitud d’esportista d’alt nivell de les Illes Balears, davant la Direcció
General d’Esports i Joventut de la Conselleria de Participació, Transparència i
Cultura.
f) No estar sancionat, amb caràcter ferm, per dopatge o no trobar-se sotmès a cap
sanció disciplinària esportiva de caràcter molt greu o a cap sanció administrativa
en matèria esportiva de caràcter greu o molt greu de les establertes en la Llei
14/2006.
g) Conèixer i acceptar els beneficis i les obligacions que s’inclouen en aquest
Decret durant el termini de vigència de la condició d’esportista d’alt nivell de les
Illes Balears.
Article 5. Llista d’esportistes d’alt nivell de les Illes Balears
1. La llista dels esportistes d’alt nivell de les Illes Balears ha d’estar integrada pels
esportistes que hagin obtingut els resultats esportius que els permetin tenir aquesta
condició.
2. L’ordre de prelació dels esportistes que siguin inclosos en la llista ha de
determinar-se pels resultats esportius obtinguts. L’ordre de prelació es pot tenir en
compte en el moment de l’obtenció dels beneficis establerts o que puguin establir-se
d’acord amb aquest Decret.
Article 6. Classificació per grups dels esportistes d’alt nivell de les Illes Balears
El grup al qual pot pertànyer cada esportista depèn de la categoria d’edat, del
resultat presentat i del tipus de modalitat amb la qual es va participar a la competició
(olímpica/paralímpica o no olímpica / no paralímpica).
Els i les esportistes d’alt nivell de les Illes Balears es classifiquen en quatre grups:
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 Grup A: esportistes amb un resultat en categoria absoluta, en modalitats o
proves esportives olímpiques i paralímpiques.
 Grup B: esportistes amb un resultat en categoria absoluta, en modalitats o
proves esportives no olímpiques i no paralímpiques.
 Grup C: esportistes amb un resultat en una o dues categories per sota l’absoluta
de l’esport, en modalitat o prova olímpica o paralímpica.
 Grup D: esportistes amb un resultat en una o dues categories per sota l’absoluta
de l’esport, en modalitat o prova no olímpica o no paralímpica.

CAPÍTOL III
PROCEDIMENT PER APROVAR LA LLISTA D’ESPORTISTES D’ALT NIVELL DE LES ILLES BALEARS

Article 7. Inici del procediment
1. La presentació de la sol·licitud per obtenir la condició d’esportista d’alt nivell de
les Illes Balears es pot fer a partir de la data en què s’hagi obtingut el resultat esportiu
i, com a màxim, fins als sis mesos posteriors a aquest moment.
A la sol·licitud s’ha d’annexar, com a mínim, tota la documentació establerta en
l’article 9.
2. El termini per presentar les sol·licituds i el barem dels resultats esportius en les
competicions avaluables que s’han de tenir en compte a l’hora de determinar les
persones esportistes d’alt nivell de les Illes Balears s’ha d’establir mitjançant ordre de
la consellera de Participació, Transparència i Cultura.
Article 8. Presentació de la sol·licitud
1. Poden presentar les sol·licituds els i les esportistes interessades i les federacions
esportives en representació d’aquells que hagin participat i hagin obtingut els resultats
en les competicions o en les proves esportives que s’han de determinar per ordre de la
consellera de Participació, Transparència i Cultura.
a) Els i les esportistes poden presentar la sol·licitud directament. Les federacions
esportives corresponents han d’informar en tot moment els i les esportistes
sobre els requisits i tràmits exigits per a la declaració d’esportista d’alt nivell de
les Illes Balears i tenen el deure de donar suport i col·laborar, especialment amb
l’expedició de qualsevol document o certificat relacionat amb els resultats
esportius que possibilitin l’obtenció de la condició d’esportista d’alt nivell de les
Illes Balears, en la tramitació de les sol·licituds formulades per aquestes
persones.
b) Les federacions esportives corresponents poden presentar la sol·licitud, després
del consentiment previ atorgat per l’esportista. La persona que legalment
representa la federació ha de formular la sol·licitud i ha de proposar els i les
esportistes que considera que han de ser inclosos en la llista d’esportistes d’alt
nivell de les Illes Balears.
2. Les sol·licituds s’han de dirigir a la Direcció General d’Esports i Joventut, la qual
ha de facilitar el model normalitzat a totes les persones interessades, sens perjudici de
poder-lo presentar en qualsevol dels llocs establerts en l’article 38.4 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
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Article 9. Documentació que s’ha d’adjuntar a la sol·licitud
La sol·licitud s’ha d’acompanyar de la documentació que s’exposa a continuació:
a) Autorització perquè l’administració corresponent pugui accedir telemàticament
a les dades del document acreditatiu de la identitat de l’esportista. En cas de no
atorgar aquesta autorització expressa, s’ha d’aportar una fotocòpia compulsada
del document acreditatiu de la identitat de l’esportista.
b) Fotocòpia compulsada de la llicència esportiva en vigor expedida per la
federació corresponent de les Illes Balears o, si escau, per l’espanyola.
c) En el cas que ho tramiti la federació, autorització per tramitar la sol·licitud
signada per l’esportista.
d) Per als o les esportistes no nascuts a les Illes Balears, certificat
d’empadronament.
e) Certificat expedit per l’Administració tributària relatiu a la residència fiscal dels o
de les esportistes.
f) Certificat expedit per la federació corresponent sobre el resultat obtingut en les
proves esportives que s’han de determinar en l’ordre de la consellera de
Participació, Transparència i Cultura.
g) La classificació esportiva dels resultats obtinguts en les referides proves
esportives.
h) En els casos en què els resultats presentats s’hagin obtingut en equip, s’haurà
d’aportar un certificat federatiu de la pertinença de l’esportista a aquell equip.
Article 10. Instrucció del procediment i esmena de deficiències
1. La instrucció del procediment correspon a la Direcció General d’Esports i
Joventut, que ha de posar a l’abast de les persones interessades tots els models de
formularis i de certificats necessaris per sol·licitar la condició d’esportista d’alt nivell de
les Illes Balears.
2. Si la sol·licitud o la documentació aportades són incompletes, la Direcció General
d’Esports i Joventut ha de requerir a la persona interessada o a la federació esportiva,
si escau, que, en el termini de deu dies des de la recepció de la notificació, esmeni les
deficiències o aporti els documents necessaris, amb l’advertència que si no ho fa es
considerarà que desisteix de la seva sol·licitud i es dictarà una resolució d’acord amb
l’article 42.1 de la Llei 30/1992.
3. L’òrgan instructor també pot demanar a la persona interessada o a la federació,
si escau, la modificació o la millora voluntàries de la sol·licitud, per a la qual cosa ha de
concedir un termini de deu dies.
4. Els terminis a què es refereix aquest article es poden ampliar fins a cinc dies a
petició de la persona interessada o de la federació, o per decisió de l’òrgan instructor
en el cas que la presentació dels documents requerits comporti dificultats especials.
Article 11. Actuacions de l’òrgan instructor del procediment
Correspon a l’òrgan instructor dur a terme d’ofici les actuacions necessàries per
determinar, conèixer i comprovar les dades en virtut de les quals s’ha de dictar la
resolució corresponent. En concret:
a) Dissenyar els models normalitzats als quals fa referència aquest Decret i posarlos a disposició de les persones interessades.
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b) Analitzar la sol·licitud i la documentació adjuntada i determinar-ne l’admissió a
tràmit.
c) Lliurar a la Comissió d’Avaluació d’Esportistes d’Alt Nivell de les Illes Balears
totes les sol·licituds admeses a tràmit.
d) Sol·licitar els informes que siguin necessaris per elaborar la proposta de
resolució, especialment l’informe de la Comissió d’Avaluació d’Esportistes d’Alt
Nivell de les Illes Balears.
e) Analitzar els informes de la Comissió d’Avaluació d’Esportistes d’Alt Nivell de les
Illes Balears.
f) Formular la proposta de resolució per la qual s’aprova la llista dels esportistes
d’alt nivell de les Illes Balears, atès l’informe previ de la Comissió d’Avaluació
d’Esportistes d’Alt Nivell de les Illes Balears.
Article 12. Resolució
1. La llista d’esportistes d’alt nivell de les Illes Balears ha de ser aprovada per
resolució de la consellera de Participació, Transparència i Cultura, atesa la proposta
prèvia efectuada per l’òrgan instructor.
2. Aquesta resolució s’ha de publicar en el i ha d’incloure, com a annex, la llista dels
Butlletí Oficial de les Illes Balears esportistes d’alt nivell de les Illes Balears.
3. El termini màxim per resoldre i notificar és de sis mesos des de la presentació de
la sol·licitud, sens perjudici de les possibles suspensions establertes en l’article 42.5 de
la Llei 30/1992. Si finalitza aquest termini sense que s’hagi dictat una resolució, la
federació o la persona interessada pot entendre estimada la seva sol·licitud.
4. Aquesta resolució exhaureix la via administrativa. Contra aquesta resolució les
persones interessades poden interposar un recurs potestatiu de reposició.

CAPÍTOL IV
BENEFICIS I OBLIGACIONS DERIVATS DE LA CONDICIÓ
D’ESPORTISTA D’ALT NIVELL DE LES ILLES BALEARS

Article 13. Ajudes econòmiques
Els i les esportistes d’alt nivell de les Illes Balears poden accedir a les ajudes
econòmiques per a l’esport d’alt nivell que siguin convocades per l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en els termes que reglamentàriament
s’estableixin.
Article 14. Beneficis encaminats a compatibilitzar l’activitat formativa amb l’activitat
esportiva
1. Relacionats amb estudis no universitaris, en els centres docents no universitaris
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears sostinguts amb fons públics i en els
privats concertats, els i les esportistes poden acollir-se als beneficis següents:
a) Elecció del torn, horari o grup més idoni per compatibilitzar l’assistència a classe
amb l’activitat esportiva.
b) Justificació de faltes d’assistència fins a un 25 % de les sessions lectives de
caràcter obligatori per participar en competicions oficials derivades de l’activitat
esportiva, que s’han d’acreditar mitjançant un certificat expedit per la federació
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corresponent i amb el calendari de proves avalat per la federació esportiva
corresponent.
c) Flexibilització del calendari d’exàmens, si aquests coincideixen amb
competicions i entrenaments oficials justificats mitjançant un certificat expedit
per la federació corresponent.
d) Creació de grups específics d’esportistes d’alt nivell de les Illes Balears en els
centres que l’Administració educativa determini.
e) Adaptacions curriculars de l’assignatura d’educació física. Aquestes adaptacions
no poden implicar en cap cas la renúncia a treballar o desenvolupar els
continguts i objectius de l’assignatura d’educació física.
2. Relacionats amb els estudis universitaris, els i les esportistes poden acollir-se als
beneficis següents:
a) Elecció de l’horari, torn o grup més idoni per compatibilitzar l’assistència a les
sessions formatives amb l’activitat esportiva.
b) Justificació de faltes d’assistència fins a un 25 % de les sessions lectives de
caràcter obligatori per participar en competicions i entrenaments oficials
justificats mitjançant un certificat expedit per la federació esportiva
corresponent.
c) Flexibilització del calendari d’exàmens, si aquests coincideixen amb
competicions i entrenaments oficials justificats mitjançant un certificat expedit
per la federació esportiva corresponent.
d) Creació de grups específics d’esportistes d’alt nivell de les Illes Balears en els
centres que l’Administració educativa determini.
e) Adaptacions curriculars de l’assignatura d’educació física. Aquestes adaptacions
no poden implicar en cap cas la renúncia a treballar o a desenvolupar els
continguts i objectius de l’assignatura d’educació física.
3. Relacionats amb les titulacions esportives en règim de període transitori, els i les
esportistes poden acollir-se als beneficis següents:
a) Elecció de l’horari, torn o grup més idoni per compatibilitzar l’assistència a classe
amb l’activitat esportiva.
b) Justificació de faltes d’assistència fins a un 25 % de les sessions lectives de
caràcter obligatori per participar en competicions i entrenaments oficials
justificats mitjançant un certificat expedit per la federació esportiva
corresponent.
c) Flexibilitat del calendari d’exàmens, si aquests coincideixen amb competicions i
entrenaments oficials justificats mitjançant un certificat expedit per la federació
esportiva corresponent.
Article 15. Exempció dels requisits esportius en les proves d’accés a determinats
ensenyaments i estudis
1. Pel que fa a l’accés als ensenyaments de títols de formació professional, cicles de
grau mitjà i superior de la família d’activitats físiques i esportives, els i les esportistes
d’alt nivell de les Illes Balears estan exempts de fer la part específica de la prova
d’accés que substitueix els requisits acadèmics.
2. Pel que fa a l’accés a ensenyaments universitaris, els i les esportistes d’alt nivell
de les Illes Balears estan exempts de fer les proves físiques que, si escau, es puguin
establir com a requisit per a l’accés als estudis a la Universitat de les Illes Balears.
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3. Pel que fa a l’accés a ensenyaments de règim especial o en període transitori, els
i les esportistes d’alt nivell de les Illes Balears estan exempts de fer la prova de caràcter
específic de la seva modalitat esportiva corresponent i dels requisits esportius
relacionats amb la seva especialitat.
Article 16. Reserva d’una quota de places per accedir als ensenyaments no
universitaris o universitaris
1. En els centres docents no universitaris de les Illes Balears sostinguts amb fons
públics i en els privats concertats, si no hi ha places suficients, la condició d’esportista
d’alt nivell de les Illes Balears s’ha de reconèixer com un criteri prioritari per al barem
de la sol·licitud de la plaça escolar.
2. En els centres docents d’ensenyaments de formació professional, s’ha d’establir
una reserva mínima del 5 % de les places que s’ofereixen per als o les esportistes d’alt
nivell de les Illes Balears.
3. La Universitat de les Illes Balears ha de reservar per als o les esportistes d’alt
nivell de les Illes Balears que tenen els requisits acadèmics corresponents un
percentatge mínim del 3 % de les places disponibles en cadascun dels cursos o nivells
docents que ofereixin i, addicionalment, un percentatge mínim del 5 % de les places
corresponents als cursos oferts en els ensenyaments relacionats amb les ciències de
l’activitat física i de l’esport o equivalent, fisioteràpia i mestre.
Article 17. Altres beneficis i mesures de suport
Els i les esportistes d’alt nivell de les Illes Balears gaudeixen, a més dels beneficis
assenyalats en els articles anteriors, de les mesures següents:
a) Ús dels serveis dels centres de tecnificació esportiva de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, segons la disponibilitat i els recursos d’aquests. Aquests
centres han de regular l’ús dels serveis i explicitar els criteris i l’ordre de
prioritat.
b) Reducció o exempció, si escau, de taxes o preus públics per utilitzar les
instal·lacions esportives, els centres de tecnificació esportiva, els centres de
medicina esportiva i per a les activitats de formació esportiva organitzades o
gestionades per l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
en els termes que fixi l’ordenament jurídic.
c) Beneficis que l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
pugui establir, mitjançant convenis o acords amb altres entitats, públiques o
privades, per al desenvolupament d’altres aspectes que puguin repercutir en la
millora de les condicions dels o de les esportistes d’alt nivell de les Illes Balears.
d) Qualsevol altre que estableixi la normativa que regula els beneficis per als o les
esportistes d’alt nivell o d’alt rendiment de l’Estat espanyol.
Article 18. Beneficis amb relació a l’ocupació laboral
1. En l’Administració autonòmica i en el sector públic instrumental d’aquesta, la
condició d’esportista d’alt nivell de les Illes Balears s’ha deconsiderar, sempre que la
persona aspirant tengui tots els requisits de la convocatòria, com a mèrit avaluable en
la fase de concurs en les convocatòries de concurs oposició per a l’accés a cossos o
escales de personal funcionari públic, categories professionals de personal laboral i al
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de les entitats que conformen el sector públic instrumental en els termes que reculli la
convocatòria corresponent.
2. En l’Administració autonòmica i el sector públic instrumental d’aquesta, es
considera mèrit avaluable ser o haver estat esportista d’alt nivell de les Illes Balears en
els concursos de mèrits per a la provisió de llocs de treball de personal funcionari o de
personal laboral relacionats amb l’activitat esportiva.
3. En l’Administració autonòmica i el sector públic instrumental d’aquesta, els casos
d’assistència a concentracions i competicions oficials, en l’horari de treball dels
esportistes d’alt nivell de les Illes Balears, tenen la consideració de permís retribuït. En
aquest cas, és necessari l’informe favorable de la Direcció General d’Esports i Joventut.
4. El Govern de les Illes Balears, mitjançant la Conselleria de Participació,
Transparència i Cultura, ha d’impulsar l’establiment de convenis amb entitats i
institucions per facilitar la incorporació dels i de les esportistes d’alt nivell de les Illes
Balears a llocs de treball i per compatibilitzar les obligacions esportives amb les pròpies
del seu lloc de feina.
Article 19. Ordre de prelació dels i de les esportistes amb relació als beneficis
En els supòsits en què hi hagi límits per gaudir dels beneficis per als i les esportistes
d’alt nivell de les Illes Balears, s’ha de seguir l’ordre de prelació següent: primer, tenen
opció els i les esportistes d’alt nivell qualificats pel Consell Superior d’Esports i els i les
esportistes d’alt nivell de les Illes Balears del grup A, segons la puntuació. A
continuació, els grups B i C, i, en tercer lloc, el grup D, tots segons la puntuació.
Article 20. Obligacions
Els i les esportistes d’alt nivell de les Illes Balears tenen les obligacions amb el
Govern de les Illes Balears següents:
a) Representar, si escau, l’esport de les Illes Balears en les competicions esportives
supraautonòmiques, nacionals i internacionals.
b) Representar, si escau, l’esport espanyol en les competicions esportives
internacionals.
c) Assistir a les convocatòries, entrenaments, concentracions i competicions de les
seleccions de les Illes Balears corresponents.
d) Equipar-se amb el vestuari oficial, quan competeixin en representació de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears per mitjà de la federació esportiva
corresponent.
e) Portar els símbols distintius de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears o els
símbols que el Govern de les Illes Balears consideri adients en totes les
competicions en què es permeti portar-los, sens perjudici de la compatibilitat o
coexistència amb altres fórmules de comunicació.
f) Participar en jornades, actes de comunicació, promoció i difusió en qualsevol
mitjà que organitzi l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, especialment pel que fa als projectes i les campanyes de difusió de
l’esport de base i de la pràctica esportiva en general, així com en altres que
puguin contribuir al desenvolupament esportiu, turístic, cultural o econòmic de
la comunitat autònoma, sempre que no afecti la seva preparació ni alteri la seva
participació en competicions oficials.
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g) Ser portador dels valors del joc net en les actituds adoptades durant les
competicions esportives, d’acord amb els principis del moviment olímpic.
h) Sotmetre’s a la legislació vigent en matèria de controls mèdics i antidopatge, en
la competició i fora d’aquesta, que determinin els òrgans competents en la
matèria.
i) Comunicar a la Conselleria de Participació, Transparència i Cultura les sancions
definitives i fermes en via disciplinària esportiva (federativa o administrativa)
que els hagin estat imposades per infraccions disciplinàries molt greus o greus
en el termini màxim d’un mes d’ençà que adquiriren fermesa.

CAPÍTOL V
VIGÈNCIA, PÈRDUA I SUSPENSIÓ DE LA CONDICIÓ D’ESPORTISTA
D’ALT NIVELL DE LES ILLES BALEARS

Article 21. Vigència
La durada dels beneficis per als i les esportistes d’alt nivell de les Illes Balears és de
tres anys i els beneficis tenen efectes a partir de la publicació de la llista per la qual es
reconeix la seva condició d’esportista d’alt nivell de les Illes Balears en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears.
Article 22. Pèrdua. Causes i procediment
1. La condició d’esportista d’alt nivell de les Illes Balears es perd per les causes
següents:
a) Per deixar de complir algun dels requisits exigits per obtenir-ne la condició.
b) Per venciment del termini de tres anys establert en l’article 21 d’aquest Decret.
c) Per incomplir qualsevol de les obligacions establertes en l’article 20 d’aquest
Decret.
d) Per haver estat sancionat en ferm per qualsevol de les infraccions molt greus
fixades en la Llei 14/2006.
e) Per haver estat sancionat en ferm per dopatge, d’acord amb el que disposa la
Llei orgànica 3/2013, de 20 de juny, de protecció de la salut de l’esportista i
lluita contra el dopatge en l’activitat esportiva.
2. En el supòsit que preveu la lletra b de l’apartat anterior, la pèrdua de la condició
d’esportista d’alt nivell de les Illes Balears es produeix automàticament, sense que
sigui necessària la tramitació d’un expedient a aquest efecte. En la resta de supòsits
s’ha d’incoar un procediment previ que ha de determinar la pèrdua de la condició
d’esportista d’alt nivell de les Illes Balears.
3. El procediment s’inicia per resolució de la consellera de Participació,
Transparència i Cultura.
4. La instrucció correspon a la Direcció General d’Esports i Joventut. Un cop instruït
el procediment, s’ha de comunicar aquesta circumstància a la persona interessada
perquè, en el termini de quinze dies, pugui presentar els documents o les al·legacions
que cregui pertinents.
5. La pèrdua de la condició d’esportista d’alt nivell de les Illes Balears es produeix
per resolució de la Conselleria de Participació, Transparència i Cultura a proposta de la
Direcció General d’Esports i Joventut, i després de l’informe previ de la Comissió
d’Avaluació d’Esportistes d’Alt Nivell de les Illes Balears.
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Article 23. Suspensió
La condició d’esportista d’alt nivell de les Illes Balears es pot suspendre si hi ha
sanció en ferm en via disciplinària esportiva (administrativa i federativa) per cometre
una infracció de caràcter greu i si la sanció consisteix en la inhabilitació temporal.
Article 24. Efectes de la pèrdua i de la suspensió
1. La pèrdua i la suspensió de la condició d’esportista d’alt nivell de les Illes Balears
comporten la privació dels beneficis derivats d’aquesta condició continguts en aquest
Decret.
2. En el supòsit de pèrdua automàtica establert en l’article 22, els efectes es
produeixen de manera immediata. En la resta de causes, la pèrdua de la condició
produeix efectes des de la data en què es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears. A més, si la pèrdua d’aquesta condició és per alguna de les causes establertes
en les lletres d o e de l’apartat primer de l’article 22, l’esportista no pot obtenir
aquesta condició durant un període de dos anys, comptadors d’ençà que la sanció
s’hagi complit.
3. En el cas de suspensió, els efectes es produeixen des de la data en què sigui
sancionat en ferm en via disciplinària esportiva per cometre una infracció de caràcter
greu i s’ha de mantenir fins que aquesta s’aixequi.

CAPÍTOL VI
LA COMISSIÓ D’AVALUACIÓ DELS ESPORTISTES D’ALT NIVELL DE LES ILLES BALEARS

Article 25. Definició i composició
1. La Comissió d’Avaluació d’Esportistes d’Alt Nivell de les Illes Balears és un òrgan
de gestió en l’àmbit de l’esport d’alt nivell de les Illes Balears, adscrit a la Conselleria
de Participació, Transparència i Cultura del Govern de les Illes Balears.
2. La Comissió d’Avaluació d’Esportistes d’Alt Nivell de les Illes Balears, en la qual es
tendirà a la presència equilibrada de dones i homes en la mesura del possible, està
integrada pels membres següents:
a) El president, que és el director general d’Esports i Joventut.
b) El gerent de la Fundació per a l’Esport Balear.
c) Un funcionari o funcionària de la Direcció General d’Esports i Joventut, nomenat
pel director general.
d) Una persona de la Fundació Balear de l’Esport amb càrrec de director d’àrea,
nomenada pel gerent de la Fundació Balear de l’Esport.
e) Una persona en representació de les federacions d’esports individuals de
l’Assemblea Balear de l’Esport, proposada per aquesta.
f) Una persona en representació de les federacions d’esports per equips de
l’Assemblea Balear de l’Esport, proposada per aquesta.
g) El secretari, que ha de tenir la condició de funcionari adscrit a la Direcció
General d’Esports i Joventut, que ha d’exercir aquesta funció amb veu i sense
vot.
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3. En tot cas, els mateixos òrgans o ens han de nomenar els membres suplents, que
han d’assistir a les reunions de la Comissió en cas d’absència, vacant o malaltia dels
membres titulars.
Article 26. Mandat
El mandat dels membres de la Comissió és de quatre anys d’ençà que es constitueix,
renovable pel mateix període. No obstant això, es pot produir una vacant en els
supòsits següents:
a) A petició pròpia.
b) A proposta de l’organisme o entitat que representen.
c) Per revocació de la designació.
d) Per pèrdua de la condició per la qual varen ser nomenats.
Article 27. Funcions
Són funcions d’aquesta Comissió les següents:
a) Estudiar les sol·licituds i la documentació presentades per les persones
interessades o per les federacions esportives de les Illes Balears o espanyoles, si
escau.
b) Elaborar l’informe que ha de servir de base a l’òrgan instructor per emetre la
proposta de resolució per la qual s’aprova la llista d’esportistes d’alt nivell de les
Illes Balears.
c) Proposar l’admissió d’esportistes en els centres docents de titularitat de
l’Administració esportiva.
d) Proposar els instruments de col·laboració amb altres institucions públiques o
privades per a la promoció de l’esport d’alt nivell.
e) Proposar la pèrdua de la condició d’esportista d’alt nivell de les Illes Balears.
f) Proposar la modificació de l’ordre de la consellera de Participació, Transparència
i Cultura que desenvolupi el barem necessari per obtenir la condició d’esportista
d’alt nivell de les Illes Balears.
g) Interpretar i aplicar les variables, els requisits i els barems inclosos en l’ordre de
la consellera de Participació, Transparència i Cultura que desenvolupi el barem
necessari per obtenir la condició d’esportista d’alt nivell de les Illes Balears.
h) Qualsevol altra funció que li pugui encomanar el director general d’Esports i
Joventut amb relació a l’activitat esportiva d’alt nivell en l’àmbit de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
Article 28. Funcionament
1. La Comissió s’ha de reunir en sessió ordinària una vegada l’any i en sessió
extraordinària, si el president ho considera oportú.
2. La sessió queda constituïda vàlidament si hi assisteixen la majoria dels membres,
sempre que hi siguin presents el president i el secretari o les persones que els
substitueixen.
3. El secretari ha de convocar-ne els membres, per ordre del president, en
convocatòria única, com a mínim amb set dies d’antelació, llevat de cas d’urgència en
què l’antelació ha de ser de quaranta-vuit hores.
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4. Els acords de la Comissió s’han d’adoptar per majoria dels membres presents i el
president o la persona que el substitueixi pot desfer els empats mitjançant el vot de
qualitat.
5. El secretari és la persona encarregada d’estendre l’acta corresponent en cada
sessió en què han de quedar reflectits els acords adoptats.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA
Totes les mencions genèriques en masculí que apareixen a l’articulat d’aquesta
norma s’han d’entendre referides també al seu corresponent femení.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA ÚNICA2
Poden sol·licitar la condició d’esportistes d’alt nivell de les Illes Balears totes les
persones esportistes que compleixin els requisits establerts en l’article 4 d’aquest
Decret durant l’any anterior, comptador a partir de la publicació del Decret, i totes les
persones esportistes que tenguin un resultat esportiu vigent en una competició oficial
d’àmbit mundial, europeu o nacional
DISPOSICIONS FINALS
Disposició final primera. Normativa aplicable
En tot allò no previst en aquest Decret, s’han d’aplicar supletòriament la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, i la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Disposició final segona. Desplegament
Es faculta la consellera de Participació, Transparència i Cultura perquè dicti les
disposicions necessàries per al desplegament d’aquest Decret.
Disposició final tercera. Entrada en vigor
Aquest Decret comença a vigir l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears.

2

Vid. nota 1.

