
ci a vigir aquesta norma, aquells professionals que, sense estar en possessió de
la titulació requerida per assolir la condició de col·legiat, acreditin l’exercici
professional i habitual com a publicitari i relacions públiques i comptin amb un
títol oficial legalment obtingut.

Disposició final
Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

Per tant, ordén que tots els ciutadans guardin aquesta llei i que els tribu-
nals i les autoritats als quals pertoqui la facin guardar.

Palma, dinou d’octubre de dos mil sis

EL PRESIDENT,
Jaume Matas Palou

La consellera de Presidència i Esports
Mª Rosa Puig Oliver

— o —

Num. 19057
Llei 14/2006, de 17 d’octubre, de l’esport de les Illes Balears

EL PRESIDENT DE LES ILLES BALEARS

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de les Illes Balears ha
aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb el que s’estableix a l’article 27.2 de
l’Estatut d’Autonomia, promulg la següent.

LLEI

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

De conformitat amb el marc de distribució competencial dissenyat per la
Constitució Espanyola del 1978, a l’empara de l’article 148.1.19a, la comunitat
autònoma de les Illes Balears va assumir, d’acord amb l’article 10.12 de
l’Estatut d’Autonomia, la plena competència en matèria d’esport i lleure.

En ús d’aquestes competències constitucionals, sense obviar, d’altra
banda, l’atribució de competències en matèria d’esports als consells insulars
amb l’aprovació de la Llei 6/1994, de 13 de desembre, d’atribució de compe-
tències als consells insulars en matèria de patrimoni històric, de promoció socio-
cultural, d’animació sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d’esports, i per
l’interès que suposa la promoció de l’esport en general per a un territori o per a
un país, es va promulgar la Llei 3/1995, de 21 de febrer, de l’esport balear, que
va suposar un pas legislatiu innovador molt important a la nostra comunitat
autònoma.

Des de l’any 1995 fins a la data, les administracions públiques de les Illes
Balears han assumit una responsabilitat important en la promoció de l’esport i
en el desenvolupament de les seves activitats, tot atorgant un paper de primer
ordre als i a les nostres esportistes i a l’autoregulació del model associatiu, cosa
que obliga a elaborar un nou marc legal adequat a aquesta evolució i en el qual,
sens dubte, es podran desenvolupar els projectes esportius de futur.

L’evolució de l’esport, en la seva expressió més àmplia, és una realitat a
les Illes Balears. L’augment de les instal·lacions públiques i privades, el suport
institucional a la millora de les condicions d’accessibilitat i l’alt interès del sec-
tor privat per oferir espais de qualitat han provocat un augment quantitatiu i qua-
litatiu de l’esport a la nostra comunitat autònoma.

L’esport, entès com l’expressió de l’activitat física, reglada o no, és un bé
per a la societat i cal tenir-ne cura, potenciar-lo i possibilitar que tota la ciuta-
dania de les Illes tingui opcions de practicar-lo, de forma individual o formant
part de les diferents i necessàries organitzacions esportives que el gestionen i
que són igualment valorades i necessàries en la societat.

Al llarg del cicle vital de l’ésser humà transcorren diferents etapes, i és
difícil determinar quina és la més adequada per iniciar la pràctica d’un esport.
Les persones evolucionen en la vida aplicant uns valors i uns conceptes que
s’assimilen i s’aprenen a poc a poc. Així, una persona neix i creix en el seu
entorn. En la seva etapa infantil juga, però és durant l’etapa escolar quan trans-
forma el joc en activitat física, sense una opció clara, però practicant diferents
esports segons les circumstàncies i l’entorn. Posteriorment, un joc concret es
converteix en afecció i s’hi identifica, i es troba més còmode en la pràctica

d’una sola modalitat o, a tot estirar, dues. En la seva evolució, pot sentir la
necessitat d’associar-se a petits clubs de barri o a escoles, generalment més prò-
ximes al domicili, i fins i tot introduir-se en un club esportiu i, alhora, en una
federació. Les entitats ofereixen les seves instal·lacions, privades o públiques, i,
amb l’ajuda de família, personal tècnic i altres persones afins, la persona inicia
una etapa de maduresa esportiva, la competició, que pot arribar a dur-la, en
alguns casos, fins a aconseguir el cim de l’esport. Amb els seus èxits i la seva
imatge, facilitarà la incorporació a la pràctica esportiva, en especial de menors
i adolescents, que la veuran com el model que han de seguir. La promoció de
l’esport, amb el suport del sector públic i la iniciativa privada, motivarà les dife-
rents generacions perquè adoptin una filosofia de vida en la qual es respecti el
medi ambient que ens envolta; una cultura que necessita d’una formació i,
sobretot, les diverses possibilitats per al futur laboral que són subjacents a l’es-
port i que suposen, en definitiva, un benefici per a la nostra societat. El nou text
possibilita tot aquest procés humà i social. 

És desig d’aquesta llei que la cultura de l’esport s’estengui i s’implanti
entre les persones i les institucions, i, en general, en la societat balear, que ja ha
demostrat el valor cultural i formatiu de l’esport i de la seva pràctica en qualse-
vol forma i manera possibles.

L’element central d’aquesta nova llei és la persona en la seva condició
d’esportista, d’atleta. Ni les administracions, ni els elements dinamitzadors de la
societat serien capaços d’assolir les seves metes sense l’esforç i la dedicació que
els esportistes posen per ser els millors. Ells són l’eix en el qual han de creuar-se
les diferents iniciatives, competències, atribucions i facultats. 

El desenvolupament de l’activitat esportiva i l’associacionisme en clubs
esportius han respectat els estaments que conformen les federacions i han posat
en marxa una lògica descentralització de les competències cap a les entitats
locals.

Aquesta llei pretén proporcionar un marc legal adequat a aquesta situació
i als ideals esportius de la nostra comunitat autònoma, perquè mitjançant l’es-
port i la seva pràctica tant en l’àmbit competitiu com en els àmbits bàsic, ele-
mental, formatiu i casual, la societat i els éssers humans augmenten la seva con-
sideració cultural i social. L’esport, en determinades situacions, i l’administra-
ció n’és plenament conscient, és un magnífic vehicle de futur per a la nostra
societat i ha estat àmpliament demostrat que les societats més modernes i més
racionals tenen models esportius plenament desenvolupats, sobretot basats en
l’efectivitat i la gestió, que és, sens dubte, el segon gran element en què es basa
aquesta llei de l’esport: la gestió eficaç i adequada.

II

Així, sobre la base d’aquests dos grans pilars, la persona en la seva con-
dició d’esportista i l’eficàcia en la gestió esportiva, s’ha construït aquest nou
text, que aporta les novetats que breument es descriuen.

En el títol I, relatiu a les disposicions generals, s’estableixen l’objecte i
l’àmbit d’aplicació de la llei amb una especial referència a la funció social de
l’activitat física i l’esport i la seva contribució al desenvolupament i a la forma-
ció integral de les persones, la millora de la seva qualitat de vida i el reconeixe-
ment dels valors que comporta la pràctica de l’esport, juntament amb una rela-
ció de definicions que ajuden a la comprensió global del text.

Regula també aquest títol les finalitats a les quals s’ha d’orientar l’activi-
tat de les administracions públiques de les Illes Balears en matèria d’esports, i
també els principis que han de regir les polítiques esportives.

En el títol II, com a novetat important, es defineixen amb absoluta clare-
dat i concreció aquelles competències típicament administratives que deté l’ad-
ministració i que són, sens dubte, la seva principal responsabilitat. Aquesta llei
pretén redefinir les funcions públiques en l’esport, consagrant les entitats que
intervenen com el que són, entitats purament privades, amb la seva lògica capa-
citat d’autoregulació, i reconeixent les vertaderes competències administratives,
reservades en l’ús del mandat constitucional i estatutari a l’administració. Una
excessiva presència pública en l’esport, una sobredimensionada intervenció
administrativa, en ocasions, en comptes d’ajudar, sol alentir el lògic desenvolu-
pament del sector. Era necessari, doncs, establir les competències públiques i
definir-les.

Aquest títol tracta de l’organització administrativa peculiar de les Illes
Balears i defineix les competències dels diferents nivells de responsabilitat
administrativa i política, de manera que l’estructura organitzativa disposi dels
elements necessaris d’agilitat i eficàcia, respectant i fent una clara referència a
la *insularitat+ de la comunitat autònoma, element fonamental que incideix en
tots els sectors esportius i que per la seva pròpia naturalesa exigeix de les admi-
nistracions i de les diferents organitzacions, la sensibilitat necessària per pre-
veure les solucions als problemes que en el futur immediat pugui generar aques-
ta realitat històrica.

El títol III regula l’activitat esportiva en els seus diferents vessants: l’es-
pontani, l’escolar, l’universitari, el desenvolupat en el medi natural, etc. S’ha
tingut un interès especial per regular el dret a l’esport per a les persones amb
qualsevol tipus, nivell i grau de discapacitat, que no es va incloure a la llei ante-
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rior i que ha estat especialment incorporat i, sens dubte, serà desenvolupat com
un dels grans reptes d’aquesta comunitat.

Aquest títol posa també l’accent en un nou model d’esport d’alt nivell a
l’àmbit de la nostra comunitat autònoma, adaptat als temps canviants als quals
estam constantment sotmesos.

També recull els esports autòctons propis de la comunitat autònoma i de
la nostra història i cultura.

El títol IV, reservat als i a les esportistes i a la competició esportiva, és una
altra de les grans novetats d’aquesta llei: l’element humà i l’organització espor-
tiva competitiva. S’atorga carta de naturalesa jurídica a les persones que inter-
venen en el món de l’esport i que, precisament, el fan possible: els i les espor-
tistes, els tècnics i les tècniques, els jutges i les jutgesses o els i les àrbitres, etc.

Regula així mateix de forma decidida i amb visió de futur aquest vincle
jurídic, de vegades incomprès però absolutament necessari pel que representa de
protecció, que és la llicència esportiva, mitjançant la qual es podrà acreditar en
el futur la condició d’esportista.

Significa una gran novetat, per diverses raons, el títol V, que regula les
entitats esportives. La primera, perquè estableix una nova definició de les asso-
ciacions esportives en les seves diferents formes. La segona, perquè en aquesta
nova redefinició del model associatiu se cerquen horitzons molt més professio-
nals i efectius. D’aquesta manera, les estructures s’obren i es permet la partici-
pació de les entitats lucratives, autèntics motors de futur en el món de l’esport,
moltes de les quals, ja en l’actualitat, actuen camuflant-se en la seva pròpia rea-
litat i convertint-se en entitats esportives virtuals.

Sense cap dubte, és aquest un gran repte, però necessari, ja que l’evolució
en el món de l’esport necessita dels impulsos d’organitzacions que el moviment
econòmic hagi fet àgils i modernes, sense perdre el marc propi i genuí de les
entitats sense ànim de lucre de les associacions esportives que regula aquesta
llei. S’ha fet una passa decisiva cap endavant en permetre que, en les organitza-
cions associatives de caire esportiu, també hi col·laborin les entitats mercantils
amb vocació i futur en l’esport de les Illes Balears.

El títol VI afronta aspectes de futur necessaris en relació amb la regulació,
la planificació i els efectes del Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears,
i els límits i els criteris que han d’integrar-ne el desplegament reglamentari.

En el títol VII es regulen les titulacions, la formació i la investigació en
l’esport i per l’esport, i el títol VIII conté una de les grans novetats d’aquesta
llei, que consisteix en la creació i la regulació de l’Assemblea Balear de
l’Esport, òrgan consultor en què han d’estar representats tots els agents de la
societat esportiva de les Illes Balears. 

El títol IX regula la medicina esportiva i la política, tant de prevenció com
de control i regulació, del complex món del dopatge esportiu, que és, sens dubte,
i serà encara més en aquest nou segle, un element especialment rellevant.

És també innovadora la regulació de la Comissió Antidopatge i de la
Comissió contra la Violència en l’Esport, amb la confiança que s’erigeixin amb-
dues com els motors administratius reguladors de la lluita contra el dopatge a
l’esport, i també de les actuacions i de la prevenció de la violència, en qualse-
vol de les seves formes i actituds.

A les instal·lacions i les infraestructures esportives, el seu ús, el respecte
envers el medi natural i a les diferents responsabilitats que conflueixen en
aquest gran tema, juntament amb l’accessibilitat i l’eliminació de barreres o obs-
tacles que dificultin la lliure circulació de persones amb discapacitat, s’hi refe-
reix el títol X, que regula també temes tan importants com el cens
d’instal·lacions esportives i la seguretat en aquestes instal·lacions.

El títol XI regula la potestat sancionadora en matèria administrativa espor-
tiva per infraccions de caire administratiu amb una remissió expressa a la nor-
mativa administrativa sancionadora de caràcter general i a l’específica en el cas
de confluir amb infraccions vinculades al control d’espectacles públics.

Aquesta potestat, amb les especificitats pròpies regulades en aquesta llei,
apareix clarament diferenciada de la jurisdicció esportiva regulada en el títol
XII.

S’estableix així una distinció entre la potestat sancionadora administrati-
va esportiva del títol XI i la jurisdicció esportiva regulada en el títol XII, que
s’estén als àmbits disciplinari, competitiu i electoral.

Destaca d’aquest títol XII una exhaustiva tasca de regulació de les infrac-
cions i les sancions de la conducta esportiva, dels procediments ordinari i d’ur-
gència en matèria disciplinària i en l’àmbit competitiu i, finalment, l’establiment
d’un complet sistema de recursos. Tot això amb independència de la referència
expressa que fa aquesta llei al fet que la impugnació dels actes i els acords dels
òrgans de govern i representació de les associacions, les agrupacions esportives
i les federacions esportives que no afectin les matèries relacionades amb la dis-
ciplina esportiva, la competició o la matèria electoral, s’hagin d’impugnar
davant de la jurisdicció ordinària.

Sense cap mena de dubte, és la disciplina esportiva i tot el seu entorn nor-
matiu un altre element de gran novetat a la llei, ja que, amb criteris de simplici-
tat i de facilitat per a les associacions i els comitès de disciplina, s’ha elaborat
un nou marc disciplinari que, de ben segur, ajudarà molt aquest sector en oca-
sions tan complex.

Defugint de classificacions històriques, com són, en definitiva, les defini-
cions conceptuals dels diferents àmbits disciplinaris, s’ha convergit en un crite-
ri únic que simplifica enormement la tasca dels òrgans que han d’administrar
precisament aquesta justícia esportiva, i, amb la simplicitat, també arriben l’efi-
càcia i les garanties jurídiques necessàries. A més, aquesta norma, especialment
en aquest títol, ha pres la iniciativa i ha regulat els grans principis disciplinaris
de manera que tot això sigui un suport tant per als comitès com per als jutges i
les jutgesses. Hi ha una relació exhaustiva d’infraccions, les seves sancions, els
procediments i les grans qüestions que han d’intervenir en qualsevol assumpte
disciplinari esportiu, sense oblidar tampoc la darrera novetat, que és la creació
del Tribunal Balear de l’Esport, que pretén exercir com a darrera instància
administrativa i que cercarà també, per la via de l’arbitratge, la mediació i la
consulta, aconseguir que els assumptes i les controvèrsies que tinguin l’origen
en el món esportiu quedin i es tractin dins l’àmbit esportiu de les Illes Balears,
amb la celeritat que es requereix i l’experiència de què es disposa.

Aquest text legal significarà un suport legislatiu important per a l’esport a
les Illes Balears, el suport legal necessari per afrontar els nous reptes que l’es-
port requereix per poder progressar i en el qual l’administració desitja poder
col·laborar. Amb el necessari desplegament reglamentari de la llei, es podrà
constatar que l’aplicació pràctica de molts conceptes legals introduïts ara ha
estat encertada.

TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS

Article 1
Objecte i àmbit d’aplicació de la llei

L’objecte d’aquesta llei és:

a) Definir els objectius i els principis generals de l’esport a les Illes
Balears i ordenar-ne el règim jurídic i l’organització institucional. 

b) Promoure els mecanismes necessaris per implantar, estendre i fomen-
tar la cultura de l’esport en totes les seves manifestacions, en l’àmbit territorial
de la comunitat autònoma.

Article 2
Dret a l’esport

1. Totes les persones físiques, en l’àmbit territorial de les Illes Balears,
tenen dret a la pràctica de l’esport, d’acord amb les condicions i els requisits que
s’estableixen en aquesta llei i les disposicions que la despleguin.

2. Les administracions, dins l’àmbit de les seves competències, han de
garantir l’accés de la ciutadania en igualtat de condicions i oportunitats a la
pràctica de l’esport.

Article 3 
Funció social de l’esport

1. L’activitat física i l’esport són funcions socials que contribueixen al
desenvolupament i a la formació integral de les persones i a la millora de la seva
qualitat de vida.

2. La consideració de l’esport com a funció social es fonamenta en el
reconeixement dels valors següents la pràctica dels quals comporta: 

a) La dimensió educativa i formativa, que propicia el desenvolupament
complet i harmònic de l’ésser humà.

b) La contribució a l’adquisició d’hàbits saludables en les persones i a la
millora de la salut pública de la població.

c) L’aportació a la generació d’actituds i compromisos cívics i solidaris. 
d) La transcendència com a factor que contribueix a la cohesió i la inte-

gració socials en una comunitat. 
e) La significació com a motor de desenvolupament econòmic i del ben-

estar col·lectiu en un territori.

Article 4 
Definicions

Als efectes d’aquesta llei, s’entén per:

a) Esportista: Qualsevol persona física que practiqui alguna modalitat
esportiva encara que no participi en competicions o no formi part d’una asso-
ciació esportiva.

b) Esportista professional: Esportista que es dedica a la pràctica de l’es-
port voluntàriament de forma retribuïda.
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c) Esportista no professional: Esportista que es dedica a la pràctica de l’e-
sport dins o no de l’àmbit d’una entitat esportiva de la qual únicament percep la
compensació de les despeses derivades de la seva pràctica esportiva.

d) Jutge o jutgessa, o àrbitre o àrbitra: És l’esportista que ha rebut la for-
mació i la preparació específiques per poder actuar com a tal en qualsevol com-
petició esportiva. Aquesta condició s’ha de documentar mitjançant la federació
esportiva corresponent.

e) Tècnic o tècnica: L’esportista que qualifiqui o habiliti com a tal la fed-
eració esportiva respectiva o l’administració mitjançant el títol corresponent.

f) Activitat esportiva no competitiva: Aquella activitat que duen a terme
persones físiques de manera individual o col·lectiva amb l’única finalitat d’a-
conseguir una major qualitat de vida i benestar social.

g) Competició esportiva: Prova o conjunt de proves que organitza habit-
ualment una entitat reconeguda oficialment d’acord amb un conjunt de regles o
normes concretes emanades dels òrgans esportius competents i acceptades lli-
urement per les persones que hi participen.

h) Competició oficial: L’esdeveniment esportiu que així qualifiqui la fed-
eració esportiva de les Illes Balears corresponent, llevat dels de caràcter profes-
sional, la qualificació dels quals correspon a l’administració competent.

i) Modalitat esportiva o esport: Activitat, en la majoria dels casos de
caràcter físic, lliure i voluntària, practicada de manera individual o col·lectiva,
habitualment en forma de competició i sota una normativa reglamentària assum-
ida pels òrgans federatius autonòmics, estatals o internacionals.

j) Disciplines esportives: Es consideren disciplines esportives d’un esport
o d’una modalitat esportiva totes les que es puguin crear des d’un concepte prin-
cipal i que assumeixin les federacions esportives de les Illes Balears inscrites en
el Registre d’Entitats Esportives de la direcció general competent en matèria
d’esports.

k) Especialitat esportiva: Prova pròpia de la reglamentació esportiva
específica de cada modalitat o de cada disciplina esportiva, que regula la fed-
eració corresponent.

l) Esdeveniment esportiu: Aquella activitat que qualifiqui d’esportiva la
federació corresponent i que formi part integrant del calendari de competicions
de cada esport o modalitat esportiva.

Article 5 
Objectius i finalitats

Els objectius i les finalitats de les polítiques esportives de les administra-
cions públiques de les Illes Balears són les següents:

a) Fomentar, ordenar, promoure i difondre el coneixement de l’esport i de
qualsevol activitat física basada en la millora i la protecció de la salut.

b) Vetllar per la consecució d’una pràctica esportiva saludable.
c) Promoure l’esport en tots els àmbits i facilitar els mitjans que permetin

practicar-lo, amb la finalitat d’obtenir una millor qualitat de vida i un major ben-
estar social, i també un hàbit beneficiós per a la salut.

d) Reconèixer l’esport com a element bàsic integrant de la nostra cultura
i desenvolupar les modalitats esportives autòctones pròpies de les Illes Balears.

e) Formular, promoure i executar programes especials per a l’educació
física i esportiva de les persones amb discapacitat i dels sectors socials més des-
favorits, per tal que tothom tingui més facilitats i oportunitats de practicar l’es-
port i, mitjançant aquest, adquireixi una major sensibilitat social i cultural.

f) Promoure les condicions que afavoreixin la igualtat de la dona en l’es-
port i la seva incorporació en tots els nivells esportius, tècnics i directius.

g) Prohibir l’explotació dels i de les esportistes, de manera que se n’im-
pedeixi o no se’n garanteixi l’accés en igualtat d’oportunitats i condicions, com
també dels seus drets i llibertats.

h) Ordenar i difondre el coneixement i l’ensenyament de l’esport, fomen-
tar les escoles esportives que formin adequadament i perfeccionin amb contin-
uïtat i competència les persones participants en qualsevol dels nivells possibles,
i tenir cura especialment de la pràctica esportiva en edat escolar i universitària,
tant pel que fa a l’ensenyament públic com al privat o concertat.

i) Fomentar, regular i protegir l’associacionisme esportiu.
j) Promoure i planificar l’esport de competició i d’alt nivell autonòmic, en

col·laboració amb les federacions esportives i altres autoritats competents en la
matèria, i vetllar perquè es practiqui d’acord amb els principis del moviment
olímpic, de respecte envers el contrincant i de joc net.

k) Facilitar i promoure el patrocini esportiu i la col·laboració empresarial
en l’àmbit de les activitats i de les competicions esportives.

l) Formar adequadament i de manera completa el personal tècnic profes-
sional necessari per aconseguir augmentar la qualitat tècnica de l’esport en gen-
eral, amb una actualització constant i un perfeccionament permanent dels
coneixements en tots els nivells, les categories i les especialitats.

m) Vetllar pel control mèdic i sanitari adequat dels i de les esportistes i de
les persones implicades en l’activitat esportiva.

n) Vetllar per la seguretat de les instal·lacions i de les activitats esportives

que s’hi facin, i prendre les mesures més idònies per a la garantia física i la salut
de qui les practiquen, del públic i de la resta de persones implicades en l’organ-
ització de l’activitat esportiva, i per a la cobertura necessària de rics.

o) Adoptar i, si s’escau, exigir la cobertura de qualsevol contingència o
risc de les persones participants a les diverses competicions esportives.

p) Promoure adequadament una xarxa bàsica d’instal·lacions esportives
amb els equipaments necessaris per a tot el territori de les Illes Balears.

q) Vetllar perquè les administracions locals, mitjançant els òrgans urbanís-
tics competents, incloguin en els plans i les normes d’ordenació urbanística gen-
erals, parcials i especials, les reserves d’espai suficients per cobrir les necessi-
tats socials i col·lectives d’equipaments esportius.

r) Aprofitar adequadament el medi natural per a les activitats esportives
més adequades, tant competitives com d’esbarjo i oci, regular-les per a la preser-
vació i la salvaguarda dels recursos que la pròpia natura ofereix i vetllar per la
seguretat dels i de les esportistes que hi participin.

s) Promoure i difondre l’esport que es practica tant individualment com
col·lectivament, i també, pel que fa a les seleccions autonòmiques, en els àmbits
supraautonòmics.

t) Fomentar els organismes competents perquè estableixin bonificacions,
beneficis i exempcions tributàries per afavorir el desenvolupament de l’esport.

Article 6 
Principis generals

Els principis que han de regir les polítiques esportives de les administra-
cions públiques de les Illes Balears són els següents: 

a) La coordinació i la complementarietat entre les administracions
públiques i entre aquestes i les entitats esportives o altres entitats de promoció
de l’esport.

b) La coherència de totes les actuacions de les administracions públiques
amb els valors i les finalitats que estableix aquesta llei.

c) La planificació de l’activitat pública en matèria d’esports, amb partici-
pació de les entitats esportives i de la resta d’organitzacions de promoció de l’e-
sport.

Article 7
Principis informadors de la legislació en matèria esportiva

1. Els valors, les finalitats i els principis que conté aquesta llei vinculen i
informen totes les actuacions en matèria d’esports de l’Administració de la
comunitat autònoma, i les que, en aquest àmbit, desenvolupin els consells insu-
lars i els ens locals de les Illes Balears.

2. La cultura de l’esport és una filosofia de vida que es basa en les quali-
tats humanes, en la voluntat i en l’esperit, i que té com a principals objectius la
superació personal i col·lectiva i el respecte als altres.

TÍTOL II
ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL

Capítol I
Administració esportiva de les Illes Balears

Article 8 
Administració esportiva de les Illes Balears

Són administracions esportives de les Illes Balears:

a) L’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
b) L’administració dels consells insulars.
c) Les administracions locals.

Article 9
La comunitat autònoma de les Illes Balears 

1. A la comunitat autònoma de les Illes Balears li correspon l’exercici de
les competències que determina aquesta llei i la coordinació amb les adminis-
tracions esportives estatals.

2. La distribució de competències en matèria d’esports entre les adminis-
tracions de les Illes Balears és l’establerta a l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears, a la Llei de transferències als consells insulars i a aquesta llei.

3. El màxim òrgan de direcció de l’administració esportiva de la comuni-
tat autònoma de les Illes Balears és la conselleria que tingui atribuïdes les com-
petències en matèria d’esport.
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Article 10
Competències de l’Administració de la comunitat autònoma

Correspon a l’Administració de la comunitat autònoma en l’exercici de les
seves competències:

1. Amb caràcter general:

a) Reconèixer amb caràcter oficial les noves modalitats i disciplines
esportives en l’àmbit de la comunitat autònoma.

b) Homologar, autoritzar i crear les titulacions esportives en l’àmbit
balear, així com ordenar i organitzar les ensenyances esportives en aquest àmbit
i expedir els corresponents títols que les acrediten, sense perjudici de les com-
petències de l’Estat i de les universitats en aquesta matèria.

c) Instituir i regular les distincions esportives de la comunitat autònoma.
d) Convocar i regular els programes de promoció esportiva d’àmbit

balear, que es duran a terme amb col·laboració amb els consells insulars, així
com les fases finals de les competicions que incloguin els programes esmentats.

e) Crear òrgans, comitès i assemblees que contribueixin de manera eficaç
al foment, al desenvolupament i a la protecció de l’esport a l’àmbit de les Illes
Balears.

f) Prevenir i controlar el dopatge esportiu i la violència a l’esport, qual-
sevol que sigui l’àmbit de què es tracti, en col·laboració amb les federacions
esportives i altres administracions públiques.

g) Promoure la formació i la investigació científica en l’àmbit de l’esport,
mitjançant la creació i la regulació de centres de tecnificació i rendiment
esportiu en col·laboració, si pertoca, amb altres administracions i amb les fed-
eracions esportives.

h) Promoure la creació d’agrupacions de municipis i consorcis a fi de
prestar serveis i programes comuns per al foment de l’esport i de racionalitzar
els mitjans disponibles.

i) Exercir la potestat sancionadora i disciplinària en l’àmbit administratiu
esportiu.

j) Fomentar l’esport d’alt nivell.

2. En relació amb les entitats esportives:

a) Atorgar el reconeixement oficial de les federacions esportives de les
Illes Balears i autoritzar-ne i revocar-ne motivadament la inscripció en el
Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears.

b) Autoritzar i revocar motivadament la inscripció de clubs esportius,
associacions esportives, agrupacions esportives i societats anònimes esportives
en el Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears.

c) Establir criteris que marquin la línia que s’ha de seguir en la concessió
de subvencions a entitats esportives i conèixer els programes d’actuació i els
balanços econòmics de les entitats que percebin qualsevol tipus d’ajuda de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.

d) Gestionar el Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears.

3. En relació amb les instal·lacions esportives:

a) Planificar les instal·lacions esportives que es considerin necessàries a
l’àmbit de les Illes Balears, en col·laboració amb les administracions supraau-
tonòmiques, els consells insulars i les administracions locals, per a l’elaboració
d’un pla coordinador d’establiments i instal·lacions esportius. 

b) Elaborar i gestionar un cens d’instal·lacions esportives existents a les
Illes Balears per tal de fomentar-ne l’ús.

c) Participar, amb les entitats interessades, en la creació de xarxes espe-
cials d’instal·lacions d’alta competició o tecnificació, i en la conservació, la
programació i l’administració, i coordinar-les.

4. En relació amb les competicions:

a) Autoritzar les competicions esportives que així ho requereixin, de qual-
sevol àmbit, que es desenvolupin a les Illes Balears.

b) Regular tot el que estigui relacionat amb la participació d’equips d’es-
portistes que, com a representants de les Illes Balears, participin en competi-
cions i altres activitats, en col·laboració amb les federacions esportives de les
Illes Balears.

c) Determinar, conjuntament amb les federacions esportives i els centres
d’alt nivell, les persones i els components en general de les diferents seleccions
autonòmiques de cada esport o modalitat esportiva.

d) Establir els mitjans necessaris per facilitar els desplaçaments dels i de
les esportistes de les Illes Balears entre les illes de la comunitat autònoma per
assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris federatius.

Article 11
Competències dels consells insulars

Correspon a l’administració dels consells insulars, en els àmbits territori-
als respectius, a més de les establertes a la Llei 6/1994, de 13 de desembre, d’a-
tribució de competències als consells insulars en matèria de patrimoni històric,
de promoció sociocultural, d’animació sociocultural, de dipòsit legal de llibres
i d’esports, l’exercici de les competències següents: 

a) Col·laborar, dins el seu àmbit territorial, amb les altres administracions
i amb les entitats en el bon desenvolupament de l’esport base.

b) Executar la legislació que dicti a aquest efecte la comunitat autònoma
de les Illes Balears en matèria de foment i promoció de l’esport.

c) Planificar, en col·laboració amb la resta d’administracions públiques,
fomentar i executar els programes d’esport escolar i d’esport per a tothom.

d) Impulsar delegacions insulars de les federacions esportives
reconegudes per aquestes a l’àmbit de les Illes Balears i assessorar-les pel que
fa als aspectes que puguin ser d’utilitat, en coordinació amb la federació esporti-
va corresponent.

e) Definir, planificar i executar els programes adreçats a una major pràc-
tica esportiva en els diferents àmbits i sectors socials, i participar-hi.

f) Vetllar, en el marc de les competències referides a l’ordenació del terri-
tori insular, pel compliment de les previsions urbanístiques sobre reserva d’es-
pais i qualificacions de zones per a la pràctica de l’esport i l’emplaçament d’e-
quipaments esportius.

g) Cooperar amb les administracions locals en la creació, la construcció,
l’ampliació i la millora de les instal·lacions esportives.

h) Proposar a l’administració autonòmica diferents mesures de planifi-
cació, estructura i organització de l’esport en tots els nivells i sectors del seu
àmbit territorial.

i) Promoure agrupacions de municipis i crear consorcis a fi de prestar
serveis i programes comuns per al foment de l’esport.

j) Informar l’administració autonòmica de la creació de comitès comarcals
en l’àmbit insular per a l’organització d’activitats esportives i tècniques
reglades.

k) Establir la programació i el desenvolupament dels sistemes d’iniciació
tecnicoesportiva dels i de les esportistes i els seguiments mèdics i científics cor-
responents.

l) Elaborar, aprovar i executar els plans insulars d’establiments i
instal·lacions esportives.

m) Establir i finançar la participació d’esportistes que com a representants
de cada consell insular participin en competicions autonòmiques, en col·labo-
ració amb les seves delegacions insulars.

n) Organitzar i regular competicions i manifestacions esportives, sense
perjudici de les federacions i del Comitè Olímpic Espanyol.

o) Elaborar els censos de les instal·lacions esportives d’àmbit insular. 
p) Exercir la titularitat dels gabinets insulars de medicina esportiva i la

coordinació dels gabinets locals de medicina esportiva. 
q) Exercir qualsevol altra competència que els confereixi aquesta llei o la

normativa que la desplegui.

Article 12 
Competències dels ajuntaments

Correspon als ajuntaments de les Illes Balears:

a) Executar els programes de desenvolupament i foment de l’activitat fisi-
coesportiva.

b) Elaborar i executar els plans municipals d’equipaments esportius, així
com el seu registre en el municipi i en la conselleria competent en la seva
matèria.

c) Cooperar en la realització dels censos d’instal·lacions esportives.
d) Elaborar i tramitar, dins dels instruments urbanístics corresponents, les

reserves de dotació destinades a l’establiment d’instal·lacions esportives.
e) Controlar i inspeccionar les instal·lacions públiques i privades i garan-

tir la responsabilitat civil derivada de l’ús públic de les instal·lacions. L’activitat
de control i inspecció és durà a terme d’acord amb la normativa vigent en
matèria de llicències d’activitat.

f) Organitzar i promoure esdeveniments esportius.
g) Vetllar pel compliment d’aquesta llei i també de les ordenances munic-

ipals en matèria esportiva que afectin el municipi.
h) Atorgar llicència a les instal·lacions i l’explotació d’establiments desti-

nats a la pràctica de qualsevol tipus o modalitat d’activitat esportiva.
i) Exercir qualsevol altra competència que els confereixi aquesta llei i la

normativa que la desplegui.
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Capítol II
Relacions interadministratives

Article 13
Principis de les relacions interadministratives

Les competències en matèria d’activitat física i esport de les diferents
administracions públiques de les Illes Balears s’han d’exercir sota els principis
de cooperació, col·laboració, coordinació, descentralització i informació multi-
lateral, d’acord amb el que disposa l’article 3 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.

Article 14 
Tècniques instrumentals

En aplicació d’aquests principis, s’han d’utilitzar les tècniques que
estableix la legislació vigent, especialment l’establiment de convenis i de con-
ferències sectorials, la creació de consorcis d’acord amb el que disposa el títol I
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, i la Llei 8/2000, de 27 d’oc-
tubre, de consells insulars, i dins del que determina aquesta llei, i s’ha de procu-
rar la col·laboració necessària entre les diferents administracions.

TÍTOL III
ACTIVITATS ESPORTIVES

Capítol I
Activitat esportiva lliure i espontània

Article 15 
Activitat esportiva lliure i espontània

Les administracions esportives de les Illes Balears, en l’àmbit de les com-
petències respectives, i amb la col·laboració, si s’escau, d’altres entitats i organ-
itzacions, públiques o privades, han de facilitar alternatives i mitjans per prac-
ticar l’activitat física i esportiva no competitiva que, lliurement i espontània-
ment, duguin a terme les persones físiques, individualment o col·lectivament,
amb l’objectiu principal de promoure hàbits saludables i aconseguir una major
qualitat de vida.

Article 16
Esport entre sectors socials vulnerables

Les administracions esportives de les Illes Balears, en l’àmbit de les com-
petències respectives, han d’impulsar els mecanismes més apropiats per a pro-
moure la pràctica de l’activitat física i l’esport entre els sectors socials més vul-
nerables, amb una atenció especial al col·lectiu de persones immigrants.

Capítol II
Activitat esportiva escolar

Article 17
Foment de la participació a l’àmbit escolar

Sense perjudici del currículum de l’educació física, obligatori a les difer-
ents etapes i nivells del sistema educatiu d’acord amb la legislació vigent, les
administracions públiques de les Illes Balears, en l’àmbit de les competències
respectives, han de fomentar la participació de la població en edat escolar en
activitats esportives, el seu ensenyament i la seva pràctica en tots els centres
escolars de les Illes Balears com a element fonamental de l’educació i el desen-
volupament dels escolars.

Article 18
Concepte i finalitat de l’esport escolar

Als efectes d’aquesta llei es considera esport escolar aquella activitat
esportiva organitzada que practica, en horari no lectiu, la població en edat esco-
lar.

La pràctica de l’esport escolar ha de ser preferentment poliesportiva i ha
de garantir que la població escolar conegui la pràctica de diverses modalitats
esportives d’acord amb la seva aptitud física i edat.

Article 19
Programa d’esport escolar
1. L’administració esportiva de la comunitat autònoma ha d’aprovar el

programa d’esport escolar, en el qual s’ha de determinar el conjunt d’activitats
fisicoesportives que s’han d’implantar per fomentar la pràctica de l’activitat
esportiva organitzada en l’àmbit de la població en edat escolar.

2. L’administració esportiva de la comunitat autònoma, en l’elaboració del
programa de l’esport escolar, ha d’ afavorir la participació dels consells insulars
i els ens locals de les Illes Balears, de les entitats esportives de la comunitat
autònoma i, si s’escau, d’altres entitats públiques i privades interessades en el
desenvolupament de l’esport en aquest sector de població.

3. El programa de l’esport escolar s’ha d’orientar a complementar la for-
mació integral dels i de les escolars, al desenvolupament harmònic de la seva
personalitat, a l’adquisició d’hàbits saludables, a l’educació cívica i en valors, i
també a la consecució de les condicions físiques adequades que els permetin, en
el futur, una pràctica esportiva avançada.

4. En els programes de l’esport escolar, i tenint en compte la funció inte-
gradora i de cohesió social de l’activitat física i esportiva en aquest àmbit, s’ha
de promoure i facilitar la participació conjunta, en les activitats projectades, dels
i de les escolars amb algun tipus de discapacitat amb la resta d’alumnat. Si la
integració en activitats conjuntes és inviable, s’han implantar les mesures
específiques per als diferents col·lectius amb discapacitat d’acord amb les
necessitats detectades.

Article 20
Administracions esportives a l’esport escolar

1. L’execució dels programes d’esport escolar correspon, en els àmbits
territorials respectius, a les administracions esportives de les Illes Balears que,
en cada cas, tinguin atribuïda la competència. 

2. Les administracions esportives competents han de canalitzar la pràcti-
ca esportiva escolar mitjançant els centres docents, les federacions esportives de
les Illes Balears i, si s’escau, altres entitats esportives o de promoció de l’esport.

Capítol III
Esport universitari

Article 21
Concepte d’esport universitari

1. Als efectes d’aquesta llei es considera activitat esportiva universitària
l’activitat física i esportiva que practiquen exclusivament els membres de la
comunitat universitària, d’acord amb els programes esportius que aprovi cada
universitat.

2. En el marc de la seva autonomia, correspon a cada universitat l’organ-
ització i el foment de l’activitat física i esportiva en el seu àmbit, de conformi-
tat amb els programes i mitjançant l’estructura organitzativa que consideri ade-
quada, sense perjudici de la coordinació amb les federacions esportives de les
Illes Balears de les modalitats esportives respectives.

Article 22
Col·laboració amb les universitats

L’administració esportiva de la comunitat autònoma ha de col·laborar amb
les universitats radicades a les Illes Balears en les activitats de foment i promo-
ció de l’activitat física i de l’esport, i també en l’organització i la realització
d’activitats esportives no enquadrades en competicions oficials d’àmbit feder-
atiu. Aquesta col·laboració, si s’escau, pot fer-se extensiva a l’elaboració de pro-
grames específics dirigits a la participació en competicions oficials

Capítol IV
Esport adaptat

Article 23
Esport adaptat

1. Les administracions esportives de les Illes Balears, en els àmbits com-
petencials respectius, han de promoure i fomentar la pràctica de l’activitat físi-
ca i l’esport de les persones amb discapacitats físiques, psíquiques, sensorials o
mixtes, estiguin o no integrades en el moviment paralímpic.

2. Les administracions esportives competents han d’afavorir la
implantació de moviments associatius per a la promoció i la pràctica de l’activ-
itat física i esportiva de les persones amb discapacitat. 
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3. Les administracions esportives de les Illes Balears, en l’exercici de les
seves competències, han d’impulsar les mesures adequades per afavorir la
capacitació específica de tècnics i tècniques per a la preparació esportiva de les
persones amb discapacitat, participin o no en activitats esportives de competi-
ció. 

Capítol V
Esports autòctons

Article 24
Esports autòctons

1. Les administracions esportives de les Illes Balears han de promoure la
recuperació, el manteniment, la pràctica i el desenvolupament dels esports
autòctons, propis de la comunitat autònoma, en col·laboració amb les entitats
reconegudes oficialment en aquest àmbit.

2. Als efectes d’aquesta llei, són esports autòctons de les Illes Balears el
tir de fona i el trot, enquadrats, respectivament, a la Federació Balear de Tir de
Fona i a la Federació Balear de Trot, i aquells altres que en un futur reconegui
oficialment l’administració esportiva de la comunitat autònoma.

Capítol VI
Activitat esportiva en el medi natural

Article 25 
Activitat esportiva en el medi natural

L’administració esportiva autonòmica, amb la col·laboració de les consel-
leries competents i les administracions locals i insulars amb competències en
matèria d’ordenació del territori, urbanisme, medi ambient i turisme, ha de pro-
moure l’existència d’informació actualitzada del règim de prohibicions, limita-
cions i requisits necessaris per a la pràctica d’activitats esportives en el medi
natural, i ha de vetllar perquè es compleixi estrictament, per tal d’afavorir-hi la
pràctica dels diferents esports. 

Capítol VII
Activitat esportiva d’alt nivell en l’àmbit de la comunitat autònoma

de les Illes Balears

Article 26
Concepte d’activitat esportiva d’alt nivell en l’àmbit de la comunitat

autònoma de les Illes Balears

Es considera activitat esportiva d’alt nivell en l’àmbit de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, la pràctica esportiva que constitueixi 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 de les seves manifestacions o dels seus àmbits.

Article 27
Qualificació esportiva d’alt nivell. Plans esportius

1. El Govern de les Illes Balears ha d’establir reglamentàriament els cri-
teris, les condicions i els requisits per poder qualificar un o una esportista d’alt
nivell en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

2. L’administració esportiva de la comunitat autònoma ha de controlar,
impulsar i promocionar l’activat esportiva d’alt nivell a les Illes Balears, mit-
jançant els plans esportius corresponents.

Article 28
Centres específics. Programes i projectes especials complementaris

1. Per seleccionar, preparar i tecnificar els i les esportistes d’alt nivell a
l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears, l’administració esportiva
de la comunitat autònoma pot impulsar la creació de centres específics d’alt niv-
ell autonòmic.

2. Els programes de tecnificació i els projectes especials d’entrenament
seran complementaris als d’alt nivell en l’àmbit de la comunitat autònoma de les
Illes Balears establerts a l’article anterior.

Article 29
Beneficis de l’esportista d’alt nivell

1. La qualificació d’un o d’una esportista d’alt nivell a l’àmbit de la comu-
nitat autònoma de les Illes Balears comporta, en els termes que determini
l’Administració de la comunitat autònoma, la possibilitat que l’esportista, per
facilitar-li la consecució dels objectius esportius que persegueix, pugui accedir
als beneficis següents:

a) Concessió d’ajudes econòmiques.
b) Compatibilitat dels estudis amb l’activitat esportiva mitjançant l’adop-

ció de mesures acadèmiques especials.
c) Exempció dels requisits esportius que s’estableixin reglamentàriament

en les proves d’accés a estudis conduents a l’obtenció del títol de tècnic o tèc-
nica esportius.

d) Reserva d’una quota de places per accedir a estudis universitaris o no
universitaris, sempre que es compleixin els requisits acadèmics necessaris.

e) Altres beneficis que s’estableixin reglamentàriament.

2. El Govern de les Illes Balears ha d’impulsar l’adopció de les disposi-
cions oportunes i la materialització dels acords necessaris perquè els i les
esportistes d’alt nivell a l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears
puguin gaudir d’unes condicions d’ocupació compatibles amb l’entrenament i la
participació en competicions oficials, i facilitar-los així l’accés i la permanència
en el mercat laboral.

TÍTOL IV
ESPORTISTES I  COMPETICIÓ ESPORTIVA

Capítol I
Esportistes, tècnics i tècniques, jutges i jutgesses i àrbitres

Article 30
Classes d’esportistes

D’acord amb el que disposa l’article 3 d’aquesta llei, a l’àmbit de la com-
petició esportiva els i les esportistes es classifiquen en professionals i no pro-
fessionals.

Article 31
Esportistes amb tecnificació específica

Els tècnics i les tècniques, els jutges i les jutgesses i els i les àrbitres, com
a esportistes, necessiten d’una tecnificació específica d’acord amb cada esport i
federació.

Capítol II
Protecció a l’esportista

Article 32 
Protecció a l’esportista

El Govern de les Illes Balears ha de vetllar per l’assistència i la protecció
dels i de les esportistes, tot facilitant-los una formació esportiva adequada, la
defensa dels seus interessos i l’accés, si s’escau, a plans especials d’entrenament
i preparació. 

Article 33 
Esportista al món laboral

El Govern de les Illes Balears impulsarà els acords que facilitin als i a les
esportistes d’alt nivell unes condicions d’ocupació compatibles amb l’entrena-
ment i la participació en competicions oficials, per tal de fomentar amb aquesta
mesura i amb altres la incorporació al món laboral dels i de les esportistes d’alt
nivell a l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Article 34
Límits a la percepció dels drets de compensació

Les federacions esportives, amb l’autorització prèvia de la conselleria
competent en matèria esportiva de l’administració autonòmica, poden ordenar,
establir i regular en els seus estatuts els límits a la percepció dels drets de com-
pensació entre entitats de les Illes Balears, amb el respecte a les diferents nor-
matives reguladores dels drets dels i de les esportistes menors d’edat i sense que,
en cap cas, no puguin veure’s lesionats els drets legítims dels i de les esportistes.
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Capítol III
Llicències esportives

Article 35 
Caràcter acreditatiu de la llicència

Als efectes legals que corresponguin i tenint en compte els beneficis que
puguin derivar-se’n, la pràctica de l’activitat física i de l’esport, en qualsevol de
les seves accepcions, com a esportista, jutge o jutgessa, àrbitre o àrbitra i com a
tècnic o tècnica, ha d’acreditar-se mitjançant una llicència esportiva, que ha
d’expedir la federació esportiva corresponent.

Article 36 
Caràcter obligatori de la llicència

1. Per participar en activitats o competicions esportives regulades en
aquesta llei, és obligatori estar en possessió d’una llicència federativa, univer-
sitària o escolar, d’acord amb les condicions que s’estableixin a les disposicions
de desenvolupament d’aquesta llei.

2. Les federacions esportives de les Illes Balears, en els estatuts respec-
tius, poden qualificar les modalitats esportives pròpies o, si s’escau, les disci-
plines, de manera que sigui necessària la llicència obligatòria.

Article 37 
Expedició 

Per a la pràctica organitzada de l’esport, entenent com a pràctica organ-
itzada als efectes d’aquesta llei la que es du a terme sota la tutela, l’organització
o el patrocini d’una entitat oficialment reconeguda i inscrita, també és necessari
que l’esportista disposi de la llicència esportiva expedida per la federació
esportiva corresponent. El procediment per expedir-la i les característiques
d’aquesta llicència s’han de desplegar reglamentàriament, i les federacions
esportives els han d’incorporar als seus estatuts.

Article 38 
Contingut mínim. Llicències esportives

La llicència ha de contenir, com a mínim, una cobertura que garanteixi les
eventuals indemnitzacions, la responsabilitat civil adequada als riscs que suposi
l’activitat i l’assistència sanitària. Per via reglamentària, han de regular-se les
llicències temporals.

Capítol IV
Competicions

Article 39 
Classes de competicions

Als efectes d’aquesta llei, les competicions esportives que es facin a les
Illes Balears es classifiquen en federades i no federades.

Article 40 
Competicions federades

Són competicions de caràcter federat les que promoguin, organitzin o
tutelin les federacions esportives de les Illes Balears. Aquestes competicions
poden ser d’àmbit internacional, estatal, autonòmic, insular i local, amb partic-
ipació d’esportistes professionals o no professionals.

Article 41 
Competicions no federades

Són competicions no federades les que promogui o organitzi qualsevol
entitat oficialment reconeguda, i tenen la consideració d’homologades si prèvi-
ament les ha acceptat la federació esportiva corresponent.

Article 42 
Programa oficial de les competicions

Constitueixen únicament el programa oficial de les competicions de les
Illes Balears les que així qualifiquin les federacions de les Illes Balears en la
seva programació anual, que s’ha de comunicar a la conselleria competent en
matèria d’esport.

Article 43 
Competició oficial

Corresponen a la conselleria competent en matèria esportiva la declaració
i la qualificació com a oficial d’una competició de caràcter professional.

TÍTOL V
ENTITATS ESPORTIVES

Capítol I
Clubs esportius

Article 44 
Concepte 

1. Es considera club esportiu aquella associació privada amb personalitat
jurídica pròpia i capacitat d’obrar que, sense ànim de lucre, té com a objectius
bàsics el foment, el desenvolupament i la pràctica continuada de l’activitat físi-
ca i de l’esport.

2. Els clubs esportius són integrats per persones físiques i, excepcional-
ment, d’acord amb el que estableix l’article següent, poden formar-ne part per-
sones jurídiques.

Article 45
Règim jurídic

1. Els clubs esportius s’han de regir, en totes les qüestions relatives a la
constitució, la inscripció, l’organització i el funcionament, per aquesta llei, per
les disposicions que la despleguin, pels estatuts i els reglaments i pels acords
que adoptin vàlidament els seus òrgans.

2. Una disposició reglamentària ha de preveure la possibilitat que les per-
sones jurídiques reconegudes legalment i entre els objectius de les quals figurin
la promoció i la pràctica de l’activitat física i esportiva, puguin integrar-se en els
clubs esportius.

3. Les normes dels estatuts dels clubs esportius, que han de regular els
extrems que es determinin reglamentàriament, n’han de configurar l’estructura
interna i el règim de funcionament d’acord amb principis democràtics i repre-
sentatius.

4. Són òrgans de govern i de representació necessaris en els clubs
esportius l’assemblea general i el president o la presidenta. El president o la
presidenta, si no hi ha cap altre òrgan de gestió i administració, ha d’exercir
aquestes funcions, a més de les de representació que tingui atribuïdes.

Article 46 
Règim jurídic especial

Els clubs esportius que, per la seva pròpia naturalesa, s’organitzin mit-
jançant una estructura interna simplificada, poden gaudir d’un règim jurídic
especial que s’ha de desplegar per reglament. A aquest efecte, tan sols és exigi-
ble que, a la constitució d’aquests clubs esportius, s’identifiquin les persones
fundadores, el nom, el domicili, la finalitat i la submissió a la normativa esporti-
va que hi sigui d’aplicació.

Capítol II
Seccions esportives de les entitats no esportives

Article 47 
Inscripció al Registre d’Entitats Esportives de les seccions

Les entitats no esportives legalment constituïdes i inscrites que inclouen
entre les seves activitats el foment i la pràctica de l’activitat física i de l’esport,
poden gaudir dels drets i dels beneficis esportius que disposin les normes
reglamentàries aplicables, mitjançant l’anotació al Registre d’Entitats
Esportives de les Illes Balears de la secció esportiva corresponent en la forma
que reglamentàriament es desplegui.

Capítol III
Agrupacions esportives

Article 48
Concepte 

S’entén per agrupació esportiva, a efectes d’aquesta llei, l’entitat privada
amb personalitat jurídica i capacitat d’obrar i amb domicili a les Illes Balears,
sense ànim de lucre, integrada per persones físiques o jurídiques o per persones
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físiques i jurídiques, amb la finalitat de desenvolupar, fomentar i practicar les
modalitats o disciplines esportives existents o aquelles que puguin ser-ho en el
futur i no estiguin assumides ni incloses en les federacions esportives de les Illes
Balears.

Article 49 
Reconeixement 

Només es pot reconèixer a l’àmbit territorial de les Illes Balears una agru-
pació esportiva per a cada modalitat o disciplina esportiva que no assumeixi cap
federació esportiva de les Illes Balears.

Article 50 
Règim jurídic

El règim jurídic de les agrupacions esportives s’ha de determinar
reglamentàriament i s’ha d’inspirar en el dels clubs esportius o en el de les fed-
eracions esportives.

Article 51 
Inscripció en el Registre d’Entitats Esportives de les agrupacions.

Efectes de la inscripció. Transformació en federació.

1. Les agrupacions esportives s’han d’inscriure en el Registre d’Entitats
Esportives de les Illes Balears. 

2. Les agrupacions esportives poden transformar-se en federacions
esportives transcorregut un any natural des que s’hagin inscrit en el Registre
d’Entitats Esportives de les Illes Balears, si compleixen, en el moment que per-
toqui, els requisits que estableix aquesta llei i el seu desenvolupament reglamen-
tari per constituir-se com a tals.

3. Una vegada reconeguda la nova federació esportiva, l’agrupació
esportiva s’ha de dissoldre i s’ha de traspassar a la nova federació tant el roma-
nent que es generi de la liquidació com tots els actius i passius existents.

4. Una vegada transformada en federació, els constituents de l’agrupació
esportiva dissolta constituiran el cens de la nova federació esportiva creada.

Capítol IV
Federacions esportives

Article 52 
Concepte i funcions

1. Les federacions esportives de les Illes Balears són entitats privades,
sense afany de lucre, d’interès públic i social, dedicades a la promoció, la gestió,
la regulació i l’ordenació tècnica de les corresponents modalitats esportives, i a
la coordinació de la pràctica dels esports específics reconeguts dins l’àmbit de
les Illes Balears, constituïdes bàsicament per clubs esportius, agrupacions
esportives i altres entitats privades que entre les seves finalitats incloguin el
foment i la pràctica de l’activitat física i esportiva, i constituïdes també, si
s’escau, per esportistes, tècnics i tècniques, jutges i jutgesses, àrbitres o altres
representats de persones físiques. 

2. Les federacions esportives de les Illes Balears gaudeixen de personali-
tat jurídica i capacitat d’obrar plenes per acomplir les seves finalitats.

3. A més de les funcions pròpies, les federacions esportives de les Illes
Balears poden exercir funcions públiques de caràcter administratiu, cas en què
actuen com a agents col·laboradors de l’administració esportiva competent.

Article 53 
Funcions públiques delegades de caràcter administratiu

1. L’administració esportiva de les Illes Balears pot delegar a les federa-
cions esportives de les Illes Balears en l’ús de les seves competències i sota cri-
teris de coordinació i tutela les funcions següents:

a) L’ordenació, la qualificació i la supervisió de les competicions
esportives respecte de les federacions esportives de les Illes Balears i sempre
que en els estatuts i reglaments respectius així es determini, llevat de les com-
peticions de tipus professional, que continuen sent competència i funció pròpia
de l’administració esportiva de les Illes Balears.

b) L’exercici de la potestat disciplinària en els termes prevists en aquesta
llei.

2. A més de les funcions establertes a l’apartat 1 d’aquest article,
reglamentàriament es podran determinar altres funcions públiques administra-
tives que, per delegació, i sota els criteris, la tutela i el control de l’administració
esportiva competent, poden exercir les federacions esportives de les Illes
Balears. 

3. De conformitat amb els supòsits i els procediments legals i reglamen-
taris establerts a l’efecte, l’administració esportiva competent pot suspendre o
anul·lar els acords i els actes que dictin les federacions esportives de les Illes
Balears en l’exercici de les funcions públiques de caràcter administratiu que
siguin contraris a l’ordenament jurídic o als seus estatuts i reglaments. Això
s’entén sense perjudici de la facultat de suspensió i anul·lació dels acords i actes
federatius per part de l’autoritat judicial competent.

Article 54 
Reconeixement

1. Únicament es podrà reconèixer, a l’àmbit territorial de les Illes Balears,
una federació esportiva per a cada esport, modalitat esportiva o conjunt de
modalitats esportives que deriven d’un concepte o un objecte principal o hi
estan connectats.

2. S’exceptuen les federacions poliesportives dedicades al foment, a l’or-
ganització i a la pràctica de diferents modalitats en les quals s’integren única-
ment esportistes amb discapacitats físiques, psíquiques, sensorials o mixtes.

Article 55 
Constitució d’una nova federació esportiva

1. Per constituir una nova federació esportiva balear es requereix l’ex-
istència prèvia i la pràctica habitual d’un esport específic o una modalitat
esportiva que no hagi assumit cap altra federació esportiva balear reconeguda
com a tal o que no constitueix una disciplina derivada d’una altra modalitat
esportiva. 

2.  S’ha d’establir reglamentàriament el nombre d’entitats o de promotors
necessari per sol·licitar el reconeixement oficial d’una nova federació esportiva
balear. 

Article 56 
Sol·licitud de reconeixement

1. Autoritzar o denegar la sol·licitud de reconeixement d’una nova fed-
eració esportiva balear correspon a l’administració esportiva competent, que ha
de resoldre valorant la concurrència de les circumstàncies següents:

a) Que el Comitè Olímpic Internacional o una federació esportiva d’àm-
bit autonòmic, estatal, continental o mundial hagin reconegut la modalitat
esportiva.

b) Que la nova federació esportiva balear sigui el resultat de la transfor-
mació d’una agrupació esportiva constituïda prèviament i inscrita com a tal en
el Registre d’Entitats  Esportives de les Illes Balears.

c) Que la federació esportiva proposada tingui capacitat organitzativa
suficient i sigui, de manera autònoma, viable econòmicament. 

2. A més de les circumstàncies establertes a l’apartat anterior, se’n poden
determinar reglamentàriament d’altres que l’administració esportiva competent
ha d’atendre per autoritzar o denegar la sol·licitud de reconeixement d’una nova
federació esportiva balear. 

Article 57
Revocació del reconeixement

1. L’administració esportiva competent podrà revocar el reconeixement de
les federacions esportives de les Illes Balears que en un moment determinat
deixin de complir els requisits establerts, per llei o reglament, per al seu
reconeixement oficial, i ha de garantir, en tot cas, l’audiència a les federacions
afectades.

2. La revocació del reconeixement d’una federació esportiva balear com-
porta: 

a) La cancel·lació d’ofici de la inscripció en el Registre d’Entitats
Esportives de les Illes Balears. 

b) La pèrdua de la titularitat de tots els drets de la federació i de les fun-
cions que tengui encomanades en virtut d’aquesta llei.

c) L’obligació de dissolució.
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d) En tot cas, el seu patrimoni net, si n’hi hagués, es destinarà al foment i
a la pràctica de l’activitat esportiva.

Article 58 
Incoació del procediment de revocació

Incoar un procediment per revocar el reconeixement legal d’una federació
esportiva balear comporta la suspensió cautelar motivada del pagament de les
subvencions que se li hagin atorgat.

Article 59 
Normativa de les federacions esportives supraautonòmiques

Les normes i els reglaments de les federacions esportives supraau-
tonòmiques només són aplicables a les federacions esportives de les Illes
Balears i, si pertoca, als seus clubs esportius i a les entitats membres, en matèria
disciplinària i competitiva, quan actuïn o participin en competicions oficials dels
àmbits supraautonòmics.

Article 60 
Requisits previs al reconeixement legal

Perquè una federació esportiva balear tingui el reconeixement legal, és
necessari que prèviament s’hagin aprovat els estatuts per l’assemblea general,
que l’administració esportiva de les Illes Balears els hagi ratificat i que hagi que-
dat inscrita en el Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears.

Article 61 
Coordinació amb l’administració autonòmica esportiva

Les federacions esportives de les Illes Balears han de dirigir i regular les
activitats pròpies de les seves modalitats esportives desenvolupades a les Illes
Balears en coordinació amb l’administració autonòmica esportiva.

Article 62
Estructura mínima

En les federacions esportives de les Illes Balears hi ha d’haver, com a
mínim, aquests òrgans: 

a) Un òrgan de govern, denominat assemblea general.
b) Un òrgan de gestió i administració, que pot ser de caràcter unipersonal

i que coincideixi amb l’òrgan de representació, o col·legiat, en el qual cas es
denomina junta directiva.

c) Un òrgan de representació, la titularitat del qual exerceix el president o
la presidenta de la federació.

Article 63
Assemblea general

L’assemblea general és el màxim òrgan de govern d’una federació esporti-
va, i els seus acords vinculen tots els seus membres.

Article 64
Junta directiva

1. La junta directiva és l’òrgan de gestió i administració de la federació,
llevat que per previsió estatuària el president o la presidenta n’hagi assumit totes
les funcions de gestió i administració, d’acord amb el que estableix l’article 62
d’aquesta llei.

2. La junta directiva té encomanades les funcions de gestió administrati-
va i econòmica dels assumptes federatius, que ha de desenvolupar d’acord amb
les directrius que emanin del president o de la presidenta, o de l’assemblea gen-
eral, si n’és el cas.

3. El president o la presidenta nomena i cessa lliurement els i les membres
de la junta directiva, llevat que en els estatuts s’estableixi que l’elecció corre-
spon a l’assemblea general.

Article 65 
Presidència 

1. El president o la presidenta de la federació n’assumeix la representació
legal i executa els acords que adopta l’assemblea general i, si s’escau, la junta
directiva, presideix i dirigeix les sessions d’aquests òrgans, i decideix, en cas
d’empat, amb el seu vot de qualitat.

2. Si el president o la presidenta és també l’òrgan unipersonal de gestió i

administració de la federació, ha d’exercir també les funcions de gestió admin-
istrativa i econòmica dels assumptes federatius.

3. L’assemblea general elegeix el president o la presidenta d’entre els seus
membres per sufragi lliure, secret i directe.

Article 66 
Règim jurídic

La constitució, el règim jurídic, les activitats i el funcionament de les fed-
eracions esportives s’han de regir per les disposicions d’aquesta llei, per les
normes reglamentàries que els siguin d’aplicació i pels seus estatuts i
reglaments interns.

Article 67 
Potestat disciplinària

Les federacions esportives de les Illes Balears només tenen potestat disci-
plinària sobres les persones que formen part de l’estructura orgànica i
estatutària, i sobre totes les persones físiques o jurídiques que hi estiguin afili-
ades.

Article 68
Règim economicopatrimonial

Les federacions esportives de les Illes Balears s’han d’acollir al règim de
pressupost i patrimoni propis i han de sotmetre’s a les auditories financeres i de
gestió en la manera que reglamentàriament es determini.

Article 69 
Pressupost 

1. Les federacions esportives de les Illes Balears han d’aprovar anualment
el pressupost de l’exercici i la liquidació d’aquest.

2. Els pressuposts que les federacions esportives de les Illes Balears
aprovin han de ser equilibrats. 

3. En cap cas no es poden aprovar pressuposts deficitaris sense l’au-
torització expressa de l’administració esportiva competent.

4. En el cas que una federació esportiva de les Illes Balears tingui un
dèficit pressupostari superior al 25% del pressupost aprovat per l’assemblea
general, i aquesta situació n’impedeixi o en menyscabi el desenvolupament del
programa esportiu, l’administració esportiva competent pot acordar mesures
cautelars de control i fiscalització per assegurar i mantenir el funcionament de
l’ens esportiu.

Article 70 
Informació de programes i activitats

Les federacions esportives de les Illes Balears han d’informar l’adminis-
tració esportiva de les Illes Balears dels seus programes i de les seves activitats,
tant dels d’àmbit autonòmic com dels d’àmbit estatal o internacional.

Capítol V
Fundacions

Article 71 
Fundacions 

Les fundacions legalment inscrites que tinguin entre els seus objectius la
promoció i la difusió de l’esport es poden inscriure en el Registre d’Entitats
Esportives de les Illes Balears i afiliar-se a les federacions esportives i a les
agrupacions esportives, en la forma que es determini reglamentàriament.

Article 72 
Règim jurídic

Les fundacions s’ha de regir per la legislació específica en la matèria, ja
sigui d’àmbit estatal o autonòmic.

Capítol VI
Societats anònimes esportives

Article 73 
Societats anònimes esportives

Els clubs esportius o els seus equips professionals, amb domicili a les Illes
Balears, que participin en competicions esportives oficials de caràcter profes-
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sional i àmbit estatal, han d’adoptar la forma de societat anònima esportiva i han
d’incloure en la seva denominació social l’abreviatura *SAD+.

Article 74 
Règim jurídic

Les societats anònimes esportives s’han de regir per la legislació estatal
específica en la matèria.

Capítol VII
Eficàcia en la gestió esportiva

Article 75 
Gestió esportiva eficaç

La política d’ajudes econòmiques i tècniques que l’administració esporti-
va de les Illes Balears du a terme amb les entitats esportives que regula aquesta
llei ha d’inspirar-se, entre d’altres criteris, en el principi de gestió eficaç. Amb
aquest propòsit, l’administració ha d’establir els controls i les auditories neces-
saris que acreditin que les diferents entitats esportives no només han justificat
els suports econòmics rebuts, sinó que el seu ús i la seva finalitat s’emmarquen
en les planificacions i en els projectes de futur corresponents.

Article 76 
Responsabilitat i estructura dels òrgans de gestió i administració

Els òrgans de gestió i administració de les entitats que regula aquesta llei
han de responsabilitzar-se de la seva gestió i presentar davant l’administració
esportiva de les Illes Balears una estructura adequada a la seva capacitat i als
seus objectius.

Capítol VIII
Declaració d’utilitat pública

Article 77 
Declaració d’utilitat pública

1. Les federacions esportives de les Illes Balears, integrades en les fed-
eracions esportives espanyoles, són entitats d’utilitat pública. 

2. Els clubs esportius, amb domicili a les Illes Balears, que participin en
competicions oficials d’àmbit estatal poden ser reconeguts d’utilitat pública,
sempre que l’administració esportiva de la comunitat autònoma de les Illes
Balears incoï, a instància de la part interessada, l’expedient corresponent i emeti
un informe favorable en les condicions legals i reglamentàries establertes i que
es puguin establir.

3. La declaració o el reconeixement d’utilitat pública, a més dels benefi-
cis que l’ordenament general atorga, dóna dret a:

a) L’ús de la qualificació d’utilitat pública a continuació del nom de l’en-
titat.

b) La prioritat en l’obtenció de recursos en els plans i programes de pro-
moció esportiva de l’administració estatal i de l’administració autonòmica o
local, així com també dels ens o les institucions públiques que en depenen.

c) L’accés preferent al crèdit oficial.

TÍTOL VI
REGISTRE D’ENTITATS ESPORTIVES DE LES ILLES BALE-

ARS

Article 78 
Naturalesa i objecte del Registre

1. El Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears és una oficina
pública de l’administració esportiva de la comunitat autònoma, que té per
objecte la inscripció de les entitats esportives i de les seccions esportives d’en-
titats no esportives que tinguin la seu social a la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

2. També podran ser objecte d’inscripció altres entitats, en els termes que
reglamentàriament es determinin, en atenció a les necessitats socials, als canvis
normatius d’altres sectors de l’ordenament jurídic i a les demandes reals del
conjunt d’elements que integren la pràctica esportiva.

Article 79 
Beneficis de la inscripció

La inscripció de qualsevol entitat reconeguda per aquesta llei en compor-
ta el reconeixement legal, i és requisit essencial per optar als ajuts o al suport
que l’administració esportiva de la comunitat autònoma de les Illes Balears con-
cedeixi.

Article 80 
Desenvolupament reglamentari. Altres beneficis

1. S’han de regular reglamentàriament els aspectes que siguin d’obligat
compliment per a les associacions i entitats que hagin d’inscriure-s’hi, així com
el règim de funcionament propi del Registre.

2. El Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears ha de donar pro-
tecció al nom i, si s’escau, als símbols de les entitats inscrites, i així mateix ha
de donar fe de les dades que s’hi continguin.

TÍTOL VII
TITULACIONS, FORMACIÓ  I INVESTIGACIÓ EN L’ESPORT

BALEAR

Capítol I
Formació tecnicoesportiva

Article 81 
Formació tecnicoesportiva

Per dur a terme activitats d’ensenyament, direcció, gestió, entrenament i
qualsevol altres relacionades amb l’activitat física i l’esport, s’exigeix la titu-
lació establerta per a cada cas a les disposicions vigents.

Article 82 
Titulacions esportives

L’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, sense per-
judici de les competències de l’Estat en matèria de títols acadèmics i profes-
sionals i dins del propi marc legal i de competències vigent, ha d’expedir les tit-
ulacions esportives corresponents d’acord amb els plans d’estudis que aprovi
l’òrgan competent. L’intrusisme en matèria de titulacions i la seva suplantació
per títols no homologats s’ha de sancionar en via administrativa, sense perjudi-
ci de les responsabilitats penals que se’n puguin derivar.

Article 83 
Col·laboració en matèria de formació

Les federacions esportives de les Illes Balears han de col·laborar amb
l’administració autonòmica en la formació de personal tècnic esportiu i en les
altres accions formatives que es determinin per via reglamentària.

Capítol II
Escola Balear de l’Esport

Article 84 
Escola Balear de l’Esport

1. L’Escola Balear de l’Esport és el centre docent de l’administració
esportiva de la comunitat autònoma de les Illes Balears amb les competències
necessàries per impartir i autoritzar l’ensenyament i la formació esportius, sense
perjudici de les competències que, en matèria d’ensenyament reglat, corre-
sponguin a un altre departament de la conselleria corresponent.

2. L’Escola Balear de l’Esport comparteix la responsabilitat i el control de
la tecnificació esportiva amb l’autoritat competent en l’àmbit balear, i la seva
gestió és conjunta amb les federacions autonòmiques implicades en programes
esportius de tecnificació.

3. L’Escola Balear de l’Esport ha de supervisar conjuntament amb la con-
selleria corresponent l’aplicació dels plans esportius.

Capítol III
Centres esportius d’alt nivell autonòmic

Article 85 
Centres esportius d’alt nivell autonòmic

Per preparar els i les esportistes d’alt nivell a l’àmbit de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, l’administració autonòmica de les Illes Balears,
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directament o mitjançant convenis amb qualssevol altres ens públics i acords
amb ens privats, ha d’impulsar la creació i el funcionament de centres esportius
d’alt nivell autonòmic.

Article 86 
Programes de tecnificació i projectes especials d’entrenament

Els programes de tecnificació i els projectes especials d’entrenament han
de ser elaborats pels centres esportius amb la col·laboració de les federacions
esportives. L’administració esportiva autonòmica de les Illes Balears els ha
d’aprovar.

Capítol IV
Centres privats d’ensenyament de personal tècnic esportiu

Article 87 
Centres privats d’ensenyament de personal tècnic esportiu

La formació del personal tècnic esportiu es pot fer en centres privats
dotats dels recursos educatius, humans i materials necessaris que es regulen a la
normativa vigent per garantir un ensenyament de qualitat. L’obertura i el fun-
cionament d’aquests centres privats requereixen l’autorització administrativa en
les condicions que legalment i reglamentàriament es fixin i sempre en coordi-
nació amb la planificació que a aquests efectes aprovin les federacions
esportives corresponents.

Capítol V
Investigació

Article 88 
Investigació 

L’administració esportiva les Illes Balears, en l’àmbit de les seves com-
petències, ha d’impulsar la investigació científica i tècnica relacionada amb
l’activitat física i l’esport, i també el seu desenvolupament tecnològic, d’acord
amb l’evolució europea i mundial en aquest camp.

TÍTOL VIII
ASSEMBLEA BALEAR DE L’ESPORT

Article 89 
Objectius de l’Assemblea Balear de l’Esport

Es constitueix l’Assemblea Balear de l’Esport amb el doble objectiu de,
per una part, facilitar la participació global de la societat balear i la ciutadania
en la configuració i el desenvolupament de la política esportiva i, d’altra part,
assessorar en matèria esportiva l’Administració de la comunitat autònoma de les
Illes Balears.

Article 90 
Estructura interna

1. L’Assemblea Balear de l’Esport, que presideix el president o la presi-
denta del Govern de les Illes Balears o la persona en qui delegui, és integrada
per representants de l’administració esportiva de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, insular i municipal, per totes les federacions esportives de les Illes
Balears legalment inscrites i per la resta d’entitats que participen en el desen-
volupament de l’esport a les Illes Balears, per esportistes i persones vinculades
a l’esport, i també per persones de reconegut prestigi i qualificació en l’àmbit de
l’esport.

2. Es podran crear comissions sectorials per tractar determinades matèries
on estaran representats els estaments afectats.

Article 91 
Desenvolupament reglamentari

La composició, les competències, el funcionament i el règim de sessions
de l’Assemblea Balear de l’Esport s’han de determinar per reglament, que ha
d’aprovar la conselleria competent en matèria esportiva.

Article 92 
Premis esportius

1. El Govern de les Illes Balears atorgarà premis, que es poden emmarcar
en la concessió d’altres premis generals, destinats a guardonar anualment aque-
lles persones, aquells grups o aquelles entitats que s’hagin distingit especialment

per l’activitat desenvolupada o per la seva contribució al foment de l’esport a les
Illes Balears. 

2. Les bases, la composició del jurat i els altres aspectes de la concessió
d’aquests premis s’han d’establir per via reglamentària, i correspon a
l’Assemblea Balear de l’Esport fer-ne les propostes o candidatures.

TÍTOL IX
MEDICINA ESPORTIVA, DOPATGE ESPORTIU I

VIOLÈNCIA EN ESPECTACLES ESPORTIUS

Capítol I
Medicina esportiva i investigació científica

Article 93 
Medicina esportiva i investigació científica

1. El Govern de les Illes Balears ha de promoure la investigació i l’espe-
cialització en el camp de la medicina esportiva, especialment en els aspectes
preventius, per tal de protegir i millorar la salut dels i de les esportistes, i ha de
vetllar especialment per la protecció, el control i la cobertura medicosanitària
dels i de les esportistes en general, amb especial atenció a les persones inte-
grades a programes de tecnificació i als i a les esportistes considerats d’alt niv-
ell a l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

2. L’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears pot sub-
scriure convenis de col·laboració amb les administracions locals i insulars per a
la prestació i el desenvolupament dels serveis medicoesportius municipals.

3. El Govern de les Illes Balears, en col·laboració amb les administracions
locals i insulars i amb les entitats i associacions esportives o amb qualsevol altre
tipus d’organització interessada en el món de l’esport, ha de promoure l’esport
com a hàbit de salut i ha de facilitar l’activitat esportiva lliure i espontània, tot
oferint el màxim d’opcions al major nombre de persones perquè puguin ocupar
adequadament el seu temps lliure i l’activitat esportiva no competitiva.

4. El Govern de les Illes Balears ha de vetllar per l’assistència i la protec-
ció dels i de les esportistes i ha de procurar que, a l’àmbit de les seves com-
petències, gaudeixin d’una atenció medicosanitària adequada a l’exercici de
l’activitat esportiva.

5. Es crea la Comissió de Medicina Esportiva i d’Investigació Científica
de les Illes Balears per assessorar, orientar cap a la prevenció, recomanar i reg-
ular les condicions de les revisions mèdiques i garantir l’adequada gestió dels
centres mèdics esportius que es creïn en l’àmbit de les administracions
públiques competents en aquesta matèria.

La comissió ha de garantir la pràctica saludable de l’esport per a la millo-
ra de les condicions sociosanitàries dels i les esportistes de les Illes Balears.

Les funcions, la composició i el funcionament de la Comissió de
Medicina Esportiva i d’Investigació Científica de les Illes Balears es determi-
naran per via reglamentària.

Capítol II
Dopatge esportiu i control de mètodes prohibits

Article 94 
Mesures de prevenció, control i repressió antidopatge

El Govern de les Illes Balears, en col·laboració amb les federacions
esportives de les Illes Balears i amb el Consell Superior d’Esports, ha de pro-
moure i impulsar la investigació i l’establiment de mesures de prevenció, con-
trol i sanció per la utilització de substàncies o mètodes prohibits que alterin
indegudament la capacitat física o els resultats esportius, d’acord amb la nor-
mativa estatal en vigor. 

Article 95 
Llista de substàncies i mètodes prohibits

En totes les competicions i activitats esportives que tinguin lloc a les Illes
Balears, és d’aplicació la llista de substàncies, grups farmacològics prohibits i
mètodes no reglamentaris destinats a augmentar artificialment les capacitats
físiques dels i de les esportistes o a modificar els resultats de les competicions,
aprovada i publicada pel Consell Superior d’Esports.

Article 96 
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Controls antidopatge

Els i les esportistes que participin a competicions i activitats esportives a
les Illes Balears tenen l’obligació de sotmetre’s als controls antidopatge en els
supòsits i les condicions que s’estableixin reglamentàriament. Les anàlisis de les
mostres preses en els controls antidopatge han de fer-se en laboratoris
reconeguts oficialment que han de disposar de les autoritzacions preceptives
atorgades per l’autoritat sanitària competent.

Capítol III
Comissió Antidopatge de l’Esport de les Illes Balears

Article 97 
Estructura i funcionament

Es crea la Comissió Antidopatge de l’Esport de les Illes Balears, integra-
da per representants del Govern de les Illes Balears, representants de les federa-
cions esportives de les Illes Balears i persones de reconegut prestigi en els
àmbits científic, esportiu i jurídic. El funcionament de la comissió s’ha de deter-
minar per reglament, així com el desplegament de les seves funcions i les
mesures de prevenció contra el dopatge.

Article 98 
Funcions 

Independentment del desplegament reglamentari posterior, les funcions
de la Comissió Antidopatge de l’Esport de les Illes Balears són, entre d’altres,
les següents:

a) Valorar i estudiar les actuacions en l’àmbit esportiu pel que fa a temes
vinculats amb el dopatge.

b) Col·laborar amb les administracions competents en la prevenció, el
control i la repressió de l’ús de substàncies prohibides i mètodes no reglamen-
taris destinats a augmentar artificialment la capacitat física dels i de les
esportistes o a modificar els resultats de la competició.

c) Instar les federacions esportives de les Illes Balears perquè incoïn expe-
dients disciplinaris i, si s’escau, presentin recursos davant del Tribunal Balear
de l’Esport contra les resolucions disciplinàries d’aquestes federacions.

d) Proposar sancions al Tribunal Balear de l’Esport, en els termes prevists
en aquesta llei i en les normes que la despleguin.

e) Qualsevol altra funció que se li encomani.

Capítol IV
Violència derivada dels espectacles esportius

Article 99
Violència derivada dels espectacles esportius

1. Els espectacles esportius tenen la consideració d’espectacles públics i
els és aplicable la normativa vigent en matèria d’espectacles públics.

2. El Govern de les Illes Balears ha d’actuar per prevenir tot tipus d’ac-
cions i manifestacions de violència i xenofòbia que tinguin l’origen en activitats
esportives en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i ha de
fomentar en tot moment l’esperit olímpic i esportiu.

3. Aquesta llei no menyscaba ni limita l’exercici competencial per part de
l’Administració General de l’Estat de les seves actuacions en matèria de pro-
tecció de la seguretat ciutadana i l’exercici de les llibertats públiques, així com
totes les matèries que siguin competència exclusiva de l’Estat.

Capítol V
Comissió contra la Violència a l’Esport de les Illes Balears

Article 100
Creació de la Comissió

Es crea la Comissió contra la Violència a l’Esport de les Illes Balears per
prevenir qualsevol tipus d’acció o manifestació de violència, racisme o
xenofòbia, o que la pugui generar, com a conseqüència d’activitats o competi-
cions esportives en l’àmbit territorial de la comunitat autònoma les Illes Balears.

Article 101
Funcions i composició

Les funcions i la composició de la Comissió contra la Violència a l’Esport

de les Illes Balears s’han de determinar per reglament, i han d’incloure
necessàriament la possibilitat d’arbitrar les mesures que tendeixin a impedir
l’entrada als espectacles i a les competicions esportius d’aquelles persones que
puguin provocar situacions de violència de tipus individual o col·lectiu en qual-
sevol de les seves formes.

Article 102
Funcionament 

La Comissió contra la Violència a l’Esport de les Illes Balears pot pro-
posar a les autoritats competents, a les federacions esportives de les Illes Balears
i al Tribunal Balear de l’Esport la incoació d’expedients disciplinaris i san-
cionadors. El funcionament de la Comissió s’ha de regular per reglament, i
també el desplegament de les seves funcions i les mesures de prevenció contra
la violència a l’esport.

TÍTOL X
INSTAL·LACIONS I INFRAESTRUCTURES ESPORTIVES

Capítol I
Instal·lacions esportives. Disposicions comunes

Article 103 
Definició d’instal·lació esportiva

S’entén per instal·lació esportiva qualsevol espai obert o tancat,
infraestructura, immoble, equipament o espai natural d’ús esportiu dotat de les
condicions suficients per practicar-hi activitat esportiva o d’entrenament, amb
independència de la seva titularitat pública o privada.

Article 104 
Col·laboració amb altres administracions

L’administració competent en matèria esportiva ha de col·laborar amb les
institucions educatives i amb les entitats locals, perquè els centres d’ensenya-
ment puguin disposar de les instal•lacions esportives polivalents necessàries per
a les activitats d’educació física i la pràctica esportiva.

Article 105 
Instal·lacions esportives dels centres d’ensenyament

L’administració competent en matèria esportiva ha de procurar la util-
ització de les instal•lacions esportives dels centres d’ensenyament fora de l’ho-
rari lectiu, sense detriment de les activitats de caràcter voluntari que les asso-
ciacions de pares i mares o els consells escolars programin en horari extraesco-
lar.

Article 106 
Activitats d’entrenament a les instal·lacions esportives

L’activitat d’entrenament, basada en la preparació tècnica o física per a
l’èxit d’una eficiència major en la pràctica de les diverses modalitats esportives,
ha de ser objecte d’atenció preferent en l’ús de les instal•lacions, encara que sub-
ordinada a la de competició.

Article 107 
Accessibilitat als equipaments esportius

El Govern de les Illes Balears ha de vetllar perquè els equipaments
esportius siguin accessibles i no tinguin barreres o obstacles que dificultin la lli-
ure circulació de persones amb discapacitat. Així mateix, els espais esportius
han d’estar equipats perquè aquestes persones els puguin utilitzar de manera
adequada, sempre que ho permeti la naturalesa dels esports a què es destinin
aquests espais.

Capítol II
Planificació en matèria d’instal·lacions esportives

Article 108 
Pla director sectorial d’instal·lacions esportives

El Govern de les Illes Balears, a proposta de la conselleria corresponent,
ha d’aprovar el Pla director sectorial d’instal•lacions esportives de les Illes
Balears com a instrument de planificació i ordenació, per atendre les necessitats
de la població en matèria d’instal•lacions esportives, segons la llei vigent.

Article 109
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Contingut mínim del Pla director sectorial d’instal·lacions esportives

El Pla director sectorial d’instal·lacions esportives de les Illes Balears ha
de contenir, entre d’altres, les determinacions següents:

a) La infraestructura esportiva bàsica determinada per la necessitat d’in-
stal·lacions, tenint en compte la població, el nombre de persones usuàries poten-
cials, la seva ubicació i l’interès per a l’activitat física i l’esport.

b) Les característiques i les condicions mínimes dels terrenys i les
instal·lacions esportives, segons la normativa que en permeti l’homologació per
a competicions oficials.

c) Les condicions higienicosanitàries i de seguretat que han de complir les
instal·lacions o els equipaments esportius.

d) Les mesures de caràcter ecològic que garanteixin el respecte al medi
ambient.

e) La previsió de la cobertura necessària de demanda de serveis comple-
mentaris de caràcter esportiu per a les persones que visitin les Illes.

f) Les condicions mínimes d’accessibilitat i servei de transports públics
com a forma d’unió entre els municipis a fi de mancomunar instal·lacions.

g) Els requisits de les instal·lacions i els establiments destinats a la pràc-
tica de qualsevol tipus d’activitat fisicoesportiva.

Capítol III
Cens d’instal·lacions esportives

Article 110 
Característiques generals

1. L’administració autonòmica de les Illes Balears ha d’elaborar i ges-
tionar un cens detallat d’instal•lacions esportives, amb les seves característiques
tècniques, amb la finalitat d’identificar-les i controlar-les, i ha de facilitar l’e-
laboració del Pla director sectorial d’instal·lacions esportives de les Illes
Balears. A aquests efectes, totes les persones que siguin titulars d’instal·lacions
esportives ubicades a les Illes Balears han de facilitar a l’administració esporti-
va autonòmica les dades necessàries per elaborar i actualitzar el cens.

2. La inclusió en el cens autonòmic d’instal·lacions esportives és un req-
uisit imprescindible per dur a terme competicions oficials i per percebre sub-
vencions en l’àmbit autonòmic o ajudes públiques de caràcter esportiu.

3. El cens ha d’actualitzar-se segons la periodicitat que s’estableixi
reglamentàriament.

Article 111 
Contingut mínim

El cens d’instal·lacions esportives ha de contenir, com a mínim, les dades
següents:

a) La ubicació territorial.
b) La titularitat i el caràcter.
c) L’estat de conservació i els serveis amb què compta.
d) La capacitat i les condicions d’accessibilitat per a persones amb algu-

na discapacitat.
e) Les modalitats esportives que s’hi puguin dur a terme i el caràcter

homologat o no de la instal·lació per les autoritats esportives competents.
f) L’acreditació d’estar en possessió de les llicències administratives i les

cobertures d’assegurances que s’exigeixin legalment.

Capítol IV
Seguretat en instal·lacions esportives

Article 112 
Obligacions del públic i dels titulars d’instal·lacions esportives

1. Sense perjudici de la normativa general que sigui aplicable, amb la
finalitat de promoure la seguretat i la protecció dels i de les esportistes i del
públic, no es permet l’accés a les instal·lacions esportives d’ús públic a les per-
sones que intentin introduir:

a) Pancartes, símbols, emblemes o llegendes que, pel contingut o la sig-
nificació, puguin incitar a la violència.

b) Armes o objectes utilitzables com a elements per agredir.
c) Bengales o focs d’artifici pirotècnics.
d) Els objectes o els instruments establerts reglamentàriament.
e) Begudes alcohòliques.

2. Les persones que siguin titulars de la instal·lació són obligades a retirar
immediatament els objectes esmentats a l’apartat anterior. Si no ho fan, se’ls ha
d’aplicar el règim sancionador que estableix aquesta llei.

3. Així mateix, el públic ha de complir les obligacions establertes a la nor-
mativa vigent en matèria de llicències integrades d’activitat i d’espectacles
públics.

Article 113 
Assegurança de responsabilitat civil

1. Les persones que siguin titulars públics o privats d’instal·lacions
esportives d’ús públic han de comptar amb una assegurança de responsabilitat
civil que cobreixi els danys i els perjudicis que es derivin de l’ús de les
instal·lacions. A les instal·lacions de titularitat pública es pot substituir l’asse-
gurança de responsabilitat civil per un altre sistema de cobertura de danys i per-
judicis.

2. En el cas d’activitats extraordinàries singulars o excepcionals subjectes
a autorització administrativa és d’aplicació el que disposa la normativa
autonòmica vigent en matèria d’emergències pel que fa a la prevenció en espec-
tacles públics.

Article 114
Revisions de l’equipament

A les instal·lacions esportives d’ús públic ubicades a les Illes Balears han
de fer-se revisions periòdiques de l’equipament esportiu, fix o mòbil. La persona
que sigui titular de la instal·lació ha de comprovar, sota la seva responsabilitat,
que l’equipament està en perfecte estat i que compleix els requisits tècnics de
seguretat que exigeix la normativa sectorial aplicable.

TÍTOL XI
POTESTAT SANCIONADORA EN MATÈRIA ADMINISTRATIVA

ESPORTIVA

Capítol I
Exercici de la potestat sancionadora

Article 115
Òrgans competents i normativa aplicable 

1. L’exercici de la potestat sancionadora en matèria administrativa esporti-
va correspon a l’administració esportiva autonòmica sobre qualsevol persona
física o jurídica, per la comissió de les infraccions administratives tipificades en
aquesta llei.

2. Són d’aplicació els principis generals de la potestat sancionadora
establerts a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les admin-
istracions públiques i del procediment administratiu comú.

Article 116 
Funció inspectora

1. La funció inspectora en matèria d’esports l’ha d’exercir el personal fun-
cionari adscrit a l’òrgan administratiu que tingui atribuïda la competència i els
llocs de treball del qual hagin estat designats per a l’exercici de la funció inspec-
tora. L’Administració de la comunitat autònoma, dins l’àmbit de les seves com-
petències, pot habilitar el seu personal tècnic per exercir aquesta funció inspec-
tora.

2. En l’exercici de les seves funcions inspectores tenen la consideració
d’autoritat i gaudeixen com a tals de la protecció i de les atribucions que
estableixi la normativa vigent.

Article 117 
Règim de responsabilitat

1. Es poden sancionar per fets constitutius d’infraccions administratives
en matèria esportiva les persones físiques i jurídiques que en siguin respons-
ables per dol, culpa o simple negligència.

2. Les infraccions dels preceptes d’aquest títol són objecte de les sancions
administratives corresponents, amb la instrucció prèvia de l’expedient oportú i
sense perjudici de les responsabilitats civils i penals que es puguin derivar
d’aquests fets.
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3. En els casos que la conducta sigui constitutiva de delicte o falta, l’ad-
ministració ha de passar el tant de culpa a la jurisdicció competent i s’ha d’ab-
stenir de continuar el procediment sancionador mentre l’autoritat judicial no
dicti sentència ferma, en decreti el sobreseïment o l’arxiu de les actuacions, o el
Ministeri Fiscal retorni l’expedient.

La pena que imposi l’autoritat judicial exclou la imposició de la sanció
administrativa. En el cas que no s’estimi l’existència de delicte, l’administració
ha d’iniciar o continuar l’expedient sancionador, basant-se en els fets que els tri-
bunals considerin provats.

Capítol II
Infraccions administratives en matèria esportiva

Article 118
Qualificació de les infraccions. Procediment aplicable 

1. Les infraccions administratives en matèria esportiva poden ser molt
greus, greus o lleus.

2. El procediment sancionador és el que regeixi amb caràcter general a
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Article 119 
Infraccions molt greus

Són infraccions molt greus:

a) La realització d’activitats i la prestació de serveis relacionats amb l’es-
port en condicions que puguin afectar greument la salut i la seguretat de les per-
sones.

b) L’incompliment dels deures relacionats amb l’obligació de dissoldre
una federació esportiva una vegada se n’hagi revocat el reconeixement oficial.

c) La introducció i l’exhibició de pancartes, símbols, emblemes o llegen-
des que impliquin incitació a la violència o xenofòbia a les instal·lacions o a
altres llocs on es realitzin competicions o actes esportius. Les persones que els
organitzin són obligades a retirar-los immediatament.

d) La introducció a les instal·lacions on tinguin lloc competicions
esportives de tota classe de substàncies estupefaents o psicotròpiques, o de
begudes alcohòliques, així com de qualsevol altra substància prohibida per llei.

e) L’incompliment de les normes que regulen els espectacles esportius que
n’impedeixi el desenvolupament normal i origini o produeixi perjudicis impor-
tants als i a les participants o al públic assistent.

f) La desobediència reiterada de les ordres o les disposicions de les autori-
tats governatives respecte de les condicions d’aquests espectacles esportius
sobre qüestions que n’afectin el desenvolupament normal i adequat.

g) L’intrusisme i la intromissió en l’expedició de les titulacions.
h) La realització d’activitats d’ensenyament, gestió, entrenament i qual-

sevol de les activitats relacionades amb l’activitat física i l’esport sense la titu-
lació establerta en cada cas per la normativa vigent.

i) El trencament de sancions imposades per infraccions greus o molt
greus.

j) La venda d’alcohol i tabac a les instal·lacions esportives.

Article 120 
Infraccions greus

Són infraccions greus:

a) L’encobriment de l’ànim lucratiu per mitjà d’entitats esportives sense
ànim de lucre.

b) La negativa o la resistència a facilitar l’actuació inspectora.
c) La comissió dolosa de danys a les instal·lacions esportives i al mobil-

iari o als equipaments esportius.
d) L’incompliment d’alguna de les obligacions o condicions establertes en

aquesta llei en matèria de llicències, instal·lacions esportives, titulació dels tèc-
nics i de les tècniques i control mèdic i sanitari.

e) L’incompliment, per part de les entitats esportives legalment inscrites
en el Registre d’Entitats Esportives, de qualsevol de les obligacions establertes
en els articles 69 i 76 d’aquesta llei.

f) La utilització indeguda de denominacions o la realització d’activitats
pròpies o exclusives de les federacions esportives.

g) L’organització d’activitats esportives en edat escolar no autoritzades
per l’òrgan competent.

h) La contravenció de sancions imposades per infraccions lleus.
i) Les conductes descrites en les lletres a), b), d) i f) de l’article anterior,

quan no hi concorrin les circumstàncies de perjudici, risc o perill en el grau
establert.

j) La desobediència de les ordres o disposicions de les autoritats governa-
tives relatives a les condicions dels espectacles esportius sobre qüestions que
n’afectin el desenvolupament normal i adequat.

k) L’incompliment en els recintes esportius de les mesures de control
sobre l’accés i la permanència o el desallotjament, les substàncies prohibides,
així com la introducció, la intervenció i la retirada d’objectes prohibits, inclosos
bengales o focs artificials o d’altres artificis pirotècnics en els recintes esportius.

Article 121 
Infraccions lleus

Són infraccions lleus:

a) L’incompliment d’alguna de les obligacions o condicions que estableix-
en aquesta llei i la normativa que la desplegui, si la infracció no té la consid-
eració de infracció molt greu o greu.

b) La descurança i l’abandó en la conservació i la cura dels locals socials
i de les instal·lacions esportives.

Article 122 
Efectes de les infraccions 

1. Les infraccions administratives en matèria esportiva poden donar lloc
a:

a) La imposició d’alguna de les sancions establertes en aquest capítol.
b) L’obligació d’indemnitzar pels danys i els perjudicis causats.
c) L’adopció de totes les mesures que siguin necessàries per restablir l’or-

dre jurídic infringit i anul·lar els efectes produïts per la infracció.
d) La reposició de la situació alterada per part de la persona infractora al

seu estat original.

2. Poden adoptar-se, com a mesures cautelars, l’expulsió o la prohibició
d’accés als recintes esportius, al marge de les mesures que estableix l’article 130
d’aquesta llei.

Capítol III
Sancions

Article 123 
Classes de sancions

Per raó de les infraccions tipificades en aquesta llei, poden imposar-se les
sanciones següents:

a) Multa.
b) Suspensió de l’activitat.
c) Suspensió de l’autorització.
d) Revocació definitiva de l’autorització.
e) Clausura temporal o definitiva d’instal·lacions esportives.
f) Prohibició d’accés a instal·lacions esportives.
g) Inhabilitació per organitzar activitats esportives.
h) Cancel·lació de la inscripció o l’anotació en el Registre d’Entitats

Esportives de les Illes Balears.

Article 124 
Sancions per infraccions molt greus

Corresponen a les infraccions molt greus:

a) Multa de 6.010,13 a 60.101,21 euros.
b) Suspensió de l’activitat per un període d’un a quatre anys.
c) Suspensió de l’autorització administrativa per un període d’un a quatre

anys.
d) Revocació definitiva de l’autorització.
e) Clausura de la instal·lació esportiva per un període d’un a quatre anys.
f) Clausura definitiva de la instal·lació esportiva.
g) Prohibició d’accés a qualsevol instal·lació esportiva per un període

d’un a quatre anys.
h) Inhabilitació per organitzar activitats esportives per un període d’un a

quatre anys.

Article 125 
Sancions per infraccions greus

Corresponen a les infraccions greus:
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a) Multa de 601,02 a 6.010,12 euros.
b) Suspensió de l’activitat fins a un màxim d’un any.
c) Suspensió de l’autorització administrativa fins a un màxim d’un any.
d) Clausura de la instal·lació esportiva fins a un màxim d’un any.
e) Prohibició d’accés a qualsevol instal·lació esportiva fins a un màxim

d’un any.
f) Inhabilitació per organitzar activitats esportives fins a un màxim d’un

any. 
g) Cancel·lació de la inscripció o l’anotació en el Registre d’Entitats

Esportives de les Illes Balears.

Article 126
Sancions per infraccions lleus

Correspon a les infraccions lleus una multa de 60,10 a 601,01 euros.

Article 127
Gradació de les sancions

En la determinació de la sanció que s’ha d’imposar, l’òrgan competent ha
de procurar la deguda adequació entre la gravetat del fet constitutiu de la infrac-
ció i la sanció aplicada, per a la gradació de la qual s’han de tenir en compte els
criteris següents:

a) L’existència d’intencionalitat.
b) La reincidència per la comissió en el termini d’un any de més d’una

infracció de la mateixa naturalesa, i que així hagi estat declarada per resolució
ferma.

c) La naturalesa dels perjudicis causats i, si s’escau, dels riscs que han
suportat els i les particulars.

d) El preu i els danys morals.
e) El fet que hi hagi hagut advertiments previs de l’administració.
f) El benefici il·lícit obtingut.
g) L’esmena, durant la tramitació de l’expedient, de les anomalies que

varen originar la incoació del procediment.

Capítol IV
Prescripció

Article 128 
Prescripció de les infraccions i sancions

1. Les infraccions i les sancions que tipifica i estableix aquesta llei pre-
scriuen en els terminis següents:

a) Les molt greus, als dos anys.
b) Les greus, a l’any.
c) Les lleus, als sis mesos.

2. El termini de prescripció de les infraccions comença a comptar des del
mateix dia en què s’hagin comès, i el de les sancions, l’endemà del dia en què
la resolució mitjançant la qual s’imposi la sanció esdevingui ferma.

3. La prescripció s’interromp per l’inici, amb el coneixement de la per-
sona interessada, del procediment sancionador, en el cas de les infraccions, i del
procediment d’execució, en el cas de les sancions. El termini de prescripció que
resti per vèncer es reprèn si aquests procediments romanen paralitzats durant
més de dos mesos per causa no imputable a la persona infractora o presumpta
infractora.

4. En les infraccions derivades d’una activitat contínua, la data inicial del
còmput és la d’acabament de l’activitat o la de l’últim acte mitjançant el qual la
infracció s’ha consumat.

5. No prescriuen les infraccions en les quals la conducta tipificada suposi
una obligació de caràcter permanent per al o per a la titular.

Article 129 
Incompatibilitat de sancions

1. En cas que per la mateixa conducta, i sempre que es pugui considerar
com un esdeveniment del joc, es depurin responsabilitats de caràcter esportiu,
se suspendrà el procediment sancionador fins a la resolució de l’expedient
esportiu, com a màxim durant dos mesos, i es continuarà en cas que no hi hagi
sanció.

2. En cas que els fets no es puguin considerar com un esdeveniment del

joc, la imposició de sancions per les infraccions tipificades en el capítol III
d’aquest títol no impedeix, si és procedent i tenint en compte el diferent fona-
ment, la depuració de responsabilitats disciplinàries de caràcter esportiu.

Article 130 
Mesures cautelars

1. En qualsevol moment del procediment, l’òrgan competent per iniciar
l’expedient pot decidir, mitjançant un acte motivat, les mesures cautelars de
caràcter provisional que assegurin l’eficàcia de la resolució final que pugui
recaure en el procediment esmentat, que s’han de notificar a la persona interes-
sada.

2. Les mesures a les quals fa referència l’apartat anterior, que no tenen
caràcter de sanció, poden consistir en:

a) Prestació de fiances.
b) Suspensió temporal de serveis, activitats o autoritzacions.
c) Tancament d’instal·lacions esportives.

Article 131 
Vinculació dels ingressos derivats de sancions

Els ingressos derivats de la imposició de les sancions que estableix aque-
st títol s’han de destinar al compliment dels objectius bàsics que determina
aquesta llei i, especialment, a l’aplicació en matèries de formació, investigació,
medicina esportiva i lluita contra el dopatge i la violència en l’esport.

Capítol V
Infraccions vinculades al control d’espectacles esportius

Article 132 
Règim general de les infraccions vinculades al control d’espectacles

esportius

1. Les infraccions vinculades al control d’espectacles esportius, la pro-
hibició, la suspensió, el tancament i l’adopció de les mesures de seguretat que
es considerin necessàries, s’han de regir pel que disposa la normativa vigent en
matèria d’espectacles públics.

2. D’acord amb el que estableix l’apartat anterior, i sense perjudici de les
competències reservades a l’Estat en matèria de seguretat ciutadana, el règim
sancionador de les infraccions que s’indiquen a continuació s’ha de regir pel que
estableix la normativa vigent en matèria d’espectacles públics:

a) L’incompliment de les mesures de seguretat i d’higiene en matèria
esportiva que suposi un risc greu per a les persones o per als seus béns.

b) La comissió de danys a les instal·lacions esportives i al mobiliari o als
equipaments esportius.

c) La introducció de tota classe d’armes i d’objectes susceptibles de ser
utilitzats com a tals en instal·lacions on es facin competicions o actes esportius.

d) La venda de qualsevol tipus de begudes alcohòliques en les
instal·lacions en què tinguin lloc competicions esportives.

e) L’accés del públic als camps o llocs d’actuació dels i de les esportistes
mentre duri l’espectacle esportiu, llevat que sigui previst o que ho exigeixi la
naturalesa de l’activitat.

f) La participació violenta en baralles i desordres públics en els recintes
esportius o als voltants, que ocasionin danys o riscs greus a les persones o als
béns.

g) La mancança de l’assegurança de responsabilitat civil quan sigui pre-
ceptiva i, especialment, la infracció dels articles 115 i 116 d’aquesta llei.

TÍTOL XII
JURISDICCIÓ ESPORTIVA

Capítol I
Concepte i extensió

Article 133 
Àmbit de la jurisdicció esportiva

La jurisdicció esportiva s’exerceix en tres àmbits: el disciplinari, el com-
petitiu i l’electoral.

Article 134 
Extensió de la potestat jurisdiccional esportiva
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1. La potestat jurisdiccional esportiva, en l’àmbit disciplinari, s’estén a: 

a) Conèixer de les infraccions de les regles del joc o de la competició.
b) Conèixer de les infraccions de les normes generals i específiques de

conducta i convivència esportives. 

2. En l’àmbit de la competició, la potestat jurisdiccional esportiva s’estén
a conèixer de les qüestions que afecten:

a) L’organització i l’accés a la competició.
b) La concessió de llicències esportives i de competició.

3. En l’àmbit electoral, la potestat jurisdiccional esportiva s’estén a
conèixer de les decisions que adoptin els òrgans competents dels clubs, les agru-
pacions i les federacions esportives en relació amb les processos electorals, des
que comencen fins que finalitzen, i, en general, a controlar els altres procedi-
ments que, atès el que s’estableix en els estatuts i els reglaments de les entitats
esportives, poden afectar la composició dels òrgans de govern, administració i
representació.

Article 135 
Concepte d’infracció de les regles del joc o de la competició

Als efectes d’aquesta llei, són infraccions de les regles del joc o de la com-
petició les accions o les omissions que en el transcurs del joc o de la competi-
ció en vulneren, n’impedeixen o en pertorben el desenvolupament normal.

Article 136 
Concepte d’infracció de les normes de la conducta i la convivència

esportives

Als efectes d’aquesta llei, són infraccions de les normes de la conducta i
la convivència esportives les accions o les omissions tipificades, amb caràcter
general, en el capítol IV d’aquest títol i les altres que els clubs, les agrupacions
i les federacions esportives determinin en els seus estatuts i reglaments.

Capítol II
Potestat disciplinària esportiva

Article 137 
Concepte

S’entén per potestat disciplinària esportiva la facultat d’investigar i, si
s’escau, imposar sancions als subjectes que intervinguin en l’organització
esportiva en ocasió d’infraccions de les regles del joc o la competició i de les
normes generals esportives, inclòs l’àmbit electoral.

Article 138
Òrgans competents

L’exercici de la potestat disciplinària esportiva correspon:

a) Als jutges o a les jutgesses i als o a les àrbitres, durant el desenvolupa-
ment dels partits, les proves o les activitats esportives, amb subjecció a les regles
que disposen els reglaments de cada modalitat esportiva.

b) Als clubs esportius i a la resta de les associacions i entitats esportives
sobre els seus socis i les seves sòcies o associats i associades, esportistes, tèc-
nics i tècniques, directius i directives i administradors i administradores, d’acord
amb el que n’estableixen els estatuts i les normes reglamentàries.

c) A les federacions esportives de les Illes Balears i a les agrupacions
esportives sobre totes les persones que formen part de la seva estructura,
incloent-hi, a aquests efectes, els clubs esportius, les altres associacions i els
seus esportistes, tècnics i tècniques, directius i directives, administradors i
administradores, jutges i jutgesses o àrbitres i, en general, sobre totes aquelles
persones i entitats que, en la condició de federades, sòcies o afiliades, desen-
volupen la modalitat esportiva corresponent a l’àmbit de la comunitat autòno-
ma.

d) A les lligues professionals de caràcter autonòmic sobre les societats
esportives que participen en competicions oficials de caràcter professional i
sobre els seus directius i les seves directives o administradors i administradores.

e) Al Tribunal Balear de l’Esport sobre les mateixes persones i entitats que
les federacions esportives de les Illes Balears, sobre aquestes mateixes i els seus
directius i les seves directives i sobre les lligues professionals, sempre que sigu-
in d’àmbit autonòmic o inferior.

Article 139 
Règim de recursos

Contra els actes i les resolucions que adoptin els òrgans esmentats a l’ar-
ticle anterior es poden interposar els recursos establerts en el capítol IX d’aque-
st títol.

Article 140 
Competència de la jurisdicció ordinària

1. L’òrgan suprem jurisdiccional esportiu en aquests àmbits és el Tribunal
Balear de l’Esport, que s’ha de regir per aquesta llei i per les normes que la
despleguin.

2. La impugnació dels actes i els acords de caràcter associatiu dels òrgans
de govern i representació de les associacions, les agrupacions esportives i les
federacions esportives que no estiguin afectats a les matèries relacionades amb
la disciplina esportiva, amb la competició o amb la matèria electoral s’han d’im-
pugnar davant de la jurisdicció ordinària.

Capítol III
Disciplina esportiva

Article 141 
Previsions estatutàries i reglamentàries de les federacions esportives

En relació amb la disciplina esportiva, les disposicions estatutàries o
reglamentàries de les federacions esportives de les Illes Balears han d’establir
inexcusablement, amb ple respecte per les disposicions contingudes en aquesta
llei, les qüestions següents:

a) Un sistema tipificat d’infraccions de les regles del joc específiques de
cada federació, que en determini el caràcter de molt greu, greu o lleu. 

b) Un sistema tipificat d’infraccions de la conducta esportiva, d’acord
amb el que estableix aquesta llei. Si les disposicions estatutàries o reglamen-
tàries federatives tipifiquen les mateixes infraccions de la conducta esportiva ja
recollides en aquest títol, la qualificació d’aquestes segons la gravetat ha de
coincidir amb la gradació que s’estableix en aquest títol.

c) Un sistema de sancions proporcional al d’infraccions tipificades.
d) La determinació de les causes modificatives de la responsabilitat i els

requisits de l’extinció i la prescripció.
e) El compliment dels principis legals establerts respecte del procediment

sancionador, especialment els relatius a la prohibició d’imposar una doble san-
ció pels mateixos fets i de sancionar per infraccions tipificades posteriorment al
moment en què s’hagin comès, i l’aplicació dels efectes retroactius favorables.

f) Els procediments disciplinaris de tramitació i imposició, si pertoca, de
sancions que garanteixin el respecte del tràmit d’audiència de les persones inter-
essades.

g) Un sistema de recursos contra les resolucions dictades en exercici de la
potestat disciplinària.

Capítol IV
Relació d’infraccions de la conducta esportiva

Article 142
Qualificació de les infraccions 

Les infraccions es classifiquen en molt greus, greus i lleus.

Article 143 
Infraccions molt greus

Són infraccions molt greus :

a) Les agressions a jutges i jutgesses, àrbitres, jugadors i jugadores,
públic, tècnics i tècniques, directius i directives i altres autoritats esportives, si
causen lesions que suposin un detriment de la integritat corporal o de la salut
física o mental de la persona agredida.

b) Els comportaments antiesportius que impedeixin la realització d’un
partit, d’una prova o competició o que obliguin a suspendre’ls temporalment o
definitivament.

c) Les intimidacions o coaccions realitzades contra àrbitres, jutges i jut-
gesses, tècnics i tècniques, directius i directives i altres autoritats esportives.

d) La desobediència manifesta de les ordres i les instruccions que emanin
de jutges i jutgesses, àrbitres, directius i directives i d’altres autoritats
esportives.

e) Els abusos d’autoritat i la usurpació d’atribucions.
f) La violació del secret en assumptes que es coneguin per raó del càrrec.
g) Els actes de rebel·lia contra els acords de federacions, agrupacions i
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clubs esportius.
h) Els actes dirigits a predeterminar no esportivament el resultat d’un par-

tit, una prova o una competició.
i) L’alineació indeguda, la incompareixença no justificada o la retirada

d’una prova, un partit o una competició.
j) El consum de substàncies o fàrmacs destinats a augmentar artificialment

la capacitat física de l’esportista i la pràctica d’activitats o la utilització de
mètodes antireglamentaris que modifiquin o alterin els resultats d’una competi-
ció o una prova.

k) La promoció del consum de substàncies o fàrmacs o la incitació a con-
sumir-ne o a practicar o utilitzar els mètodes als quals fa referència la lletra j)
anterior.

l) Els actes dirigits a predeterminar o alterar els resultats de les eleccions
dels càrrecs de representació o direcció dels clubs esportius i les federacions
esportives, i tots aquests que impedeixin o pertorbin el desenvolupament dels
processos electorals dels clubs esportius i de les federacions esportives de les
Illes Balears.

m) El trencament de la sanció imposada per una infracció greu o molt
greu.

n) Els incompliments dels acords de les assemblees generals o les juntes
de socis i sòcies de les federacions o associacions i clubs esportius, així com
dels reglaments electorals i d’altres disposicions estatutàries o reglamentàries.

o) La no-convocatòria, en els terminis o les condicions legals, de forma
sistemàtica i reiterada, dels òrgans col·legiats de les federacions o les juntes de
socis i sòcies dels clubs esportius i qualsevol altra associació esportiva.

p) L’incompliment de les resolucions fermes dictades pel Tribunal Balear
de l’Esport.

q) La utilització i l’ús incorrectes dels fons privats de les associacions i els
clubs esportius i de les federacions esportives de les Illes Balears, així com de
les subvencions, els crèdits, els avals i la resta d’ajuts rebuts de l’Estat i de les
comunitats autònomes o dels ajuntaments i altres corporacions de dret públic.
Les infraccions administratives en matèria de subvencions s’han de regir pel
procediment sancionador específic regulat a la normativa vigent en matèria de
subvencions.

r) Els actes, les manifestacions i qualsevol tipus de conducta que, directa-
ment o indirectament, indueixin a la violència o la incitin.

s) Les que, amb aquest caràcter, estableixin les associacions, les agrupa-
cions i les federacions com a infraccions de la conducta esportiva i que siguin
específiques de l’esport de què es tracti.

Article 144 
Infraccions greus

Són infraccions greus:

a) Les agressions a què fa referència l’article anterior a la lletra a), si
impliquen una gravetat menor, segons el mitjà utilitzat o el resultat produït.

b) Els insults i les ofenses a jutges i jutgesses, àrbitres, tècnics i tècniques,
directius i directives i d’altres autoritats esportives, o contra el públic assistent i
altres esportistes o competidors i competidores.

c) Les conductes que alterin el desenvolupament normal d’un partit, una
prova o una competició.

d) L’incompliment d’ordres, convocatòries o instruccions emanades de
jutges i jutgesses, àrbitres, tècnics i tècniques, directius i directives i d’altres
autoritats esportives.

e) Els actes notoris i públics que atemptin contra el decòrum o la dignitat
esportiva.

f) L’exercici d’activitats públiques o privades declarades incompatibles
amb l’activitat o la funció esportiva desenvolupada.

g) El trencament de la sanció per infracció lleu.
h) L’actitud passiva en el compliment de les obligacions de prevenir la

violència en els espectacles públics i de lluitar-hi en contra, i també en la inves-
tigació i el descobriment de la identitat de les persones responsables d’actes vio-
lents.

i) Les que amb aquest caràcter estableixin les associacions, les agrupa-
cions i les federacions com a infraccions de la conducta esportiva.

Article 145 
Infraccions lleus

Són infraccions lleus:

a) Les observacions formulades a jutges i jutgesses, àrbitres, tècnics i tèc-
niques, directius i directives i altres autoritats esportives en l’exercici de les
seves funcions, de forma que suposin una incorrecció lleu.

b) La incorrecció lleu amb el públic o amb altres jugadors i jugadores o
competidors i competidores.

c) L’actitud passiva en el compliment de les ordres i les instruccions
rebudes de jutges i jutgesses, àrbitres, tècnics i tècniques, directius i directives i
resta d’autoritats esportives en l’exercici de les seves funcions.

d) L’incompliment de les normes esportives per negligència o distracció,
llevat que constitueixi una infracció greu o molt greu.

e) Les que amb aquest caràcter estableixin les associacions, les agrupa-
cions i les federacions com a infraccions de la conducta esportiva.

Capítol V
Relació de sancions per infraccions de la conducta esportiva

Article 146 
Qualificació de les sancions

Per raó de les infraccions tipificades en aquesta llei, poden imposar-se les
sancions següents:

a) Avís.
b) Amonestació pública.
c) Suspensió o inhabilitació temporal.
d) Privació definitiva o temporal dels drets d’associat o associada.
e) Privació de la llicència federativa.
f) Inhabilitació a perpetuïtat.
g) Multa.
h) Clausura del terreny de joc o recinte esportiu.
i) Prohibició d’accés als estadis i als recintes esportius.
j) Pèrdua del partit o desqualificació a la prova.
k) Pèrdua de punts o de llocs a la classificació.
l) Pèrdua o descens de categoria o divisió.

Article 147 
Sancions per infraccions molt greus

Corresponen a les infraccions molt greus les sancions següents:

a) Inhabilitació a perpetuïtat.
b) Privació definitiva de la llicència federativa.
c) Privació definitiva dels drets d’associat o associada.
d) Suspensió o inhabilitació temporal per un període d’un a quatre anys o,

si s’escau, per un període d’una a quatre temporades.
e) Privació del dret d’associat o associada per un període d’un a quatre

anys.
f) Multa de fins a 1.500 euros.
g) Pèrdua o descens de categoria o divisió, pèrdua de punts o llocs a la

classificació, o clausura del terreny de joc o del recinte esportiu per un període
de quatre partits a una temporada, segons correspongui.

h) Pèrdua del partit o desqualificació de la prova.
i) Prohibició d’accés als estadis o als recintes esportius per un període

d’un any o més, fins a cinc.

Article 148 
Sancions per infraccions greus

Corresponen a les infraccions greus les sancions següents:

a) Suspensió o inhabilitació per un període d’un mes a un any o, si
s’escau, de cinc partits a una temporada.

b) Privació dels drets d’associat o associada per un període d’un mes a un
any.

c) Multa de fins a 1.000 euros.
d) Pèrdua del partit o desqualificació a la prova o clausura del terreny de

joc o recinte esportiu, d’un a tres partits, segons correspongui.
e) Prohibició d’accés als estadis o recintes esportius per un període d’un

mes a un any.

Article 149 
Sancions per infraccions lleus

Corresponen a les infraccions lleus les sancions següents:

a) Suspensió per un període no superior a un mes o un període d’un a qua-
tre partits.

b) Multa de fins a 500 euros.
c) Privació dels drets d’associat o associada per un període màxim d’un

mes.
d) Prohibició d’accés als estadis o recintes esportius per un període màxim

d’un mes.
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e) Avís.
f) Amonestació pública.

Capítol VI
Disposicions comunes

Article 150 
Sanció de multa

La sanció de multa només pot imposar-se a les entitats esportives i a les
persones infractores que percebin una retribució econòmica per la seva tasca. El
no pagament de les multes determina la suspensió per un període ni inferior ni
superior al de la suspensió que pot imposar-se per cometre una infracció de la
mateixa gravetat que la que determina la imposició de la sanció econòmica.

Article 151 
Simultaneïtat de les sancions

Les sancions de multa, pèrdua del partit, descompte de punts a la classifi-
cació, pèrdua de categoria o divisió i prohibició d’entrar als estadis o recintes
esportius poden imposar-se simultàniament a qualsevol altra sanció.

Article 152
Alteració del resultat del partit, de la prova o de la competició

En cas que s’imposi una sanció que impliqui la pèrdua del partit o la
desqualificació de la prova, o si s’imposa una sanció per una infracció que tin-
gui per objecte la predeterminació, mitjançant preu, acord o intimidació, del
resultat d’un partit, una prova o una competició, o si la infracció és de les tipi-
ficades a la lletra j) de l’article 143, els òrgans disciplinaris titulars de la potes-
tat sancionadora estan facultats per alterar el resultat del partit, la prova o la
competició si pot determinar-se que, si no s’hagués produït la infracció, el resul-
tat hauria estat diferent.

Article 153 
Circumstàncies agreujants de la responsabilitat

Són circumstàncies que agreugen la responsabilitat:

a) La reiteració.
b) La reincidència.
c) El preu.
d) El perjudici econòmic ocasionat.

Article 154 
Concepte de reiteració i de reincidència

1. Hi ha reiteració si l’autor o l’autora d’una infracció ha estat sancionat
o sancionada en una mateixa temporada per una altra que es penalitzi amb una
sanció igual o superior, o per més d’una que es penalitzi amb una sanció inferi-
or.

2. Hi ha reincidència si l’autor o l’autora d’una infracció ha estat sancionat
o sancionada durant una mateixa temporada per un fet de la mateixa o anàloga
naturalesa al que s’ha de sancionar.

Article 155 
Circumstàncies atenuants de la responsabilitat

Són circumstàncies atenuants:

a) La provocació suficient, immediatament anterior a la comissió de la
infracció.

b) El penediment espontani. No es considera penediment espontani el que
es produeix una vegada que s’hagi iniciat el procediment disciplinari.

Article 156
Gradació de les sancions pels òrgans disciplinaris

Els òrgans disciplinaris poden, en l’exercici de la seva funció, aplicar la
sanció al grau que considerin convenient, tenint en compte la naturalesa dels
fets, les circumstàncies personals de la persona responsable, les conseqüències
de la infracció i la concurrència de circumstàncies atenuants o agreujants.

Article 157 
Formes d’extinció de la responsabilitat disciplinària

La responsabilitat disciplinària s’extingeix per:

a) Compliment de la sanció.
b) Prescripció de les infraccions o de les sancions.
c) Mort de la persona inculpada.
d) Aixecament de la sanció.
e) Pèrdua de la condició d’esportista, d’àrbitre o àrbitra, de tècnic federat

o tècnica federada o de membre del club esportiu o de l’associació esportiva de
què es tracti. En aquest darrer cas, si la pèrdua de la condició és voluntària,
aquest supòsit d’extinció de la responsabilitat disciplinària té efectes merament
suspensius si qui està subjecte a procediment disciplinari en tràmit o ha estat
sancionat recupera en qualsevol modalitat esportiva, i dins d’un termini de tres
anys, la condició amb què quedava vinculat a la disciplina esportiva. En aquest
cas, el temps de suspensió de la responsabilitat disciplinària no es computa a
efectes de la prescripció de les infraccions ni de les sancions.

Article 158 
Prescripció de les infraccions i de les sancions

1. Les infraccions lleus prescriuen al mes; les greus, a l’any; i les molt
greus, als tres anys d’haver estat comeses.

2. El termini de prescripció de les infraccions comença a comptar el dia
en què s’han comès, s’interromp en el moment en què s’acorda iniciar el pro-
cediment i torna a comptar si l’expedient roman paralitzat per causa no
imputable a la persona infractora durant més de dos mesos o si l’expedient con-
clou sense que la persona infractora hagi estat sancionada.

3. Les sancions prescriuen al mes si han estat imposades per infracció lleu;
a l’any, si ho han estat per infracció greu; i als tres anys, si ho han estat per
infracció molt greu.

4. El termini de prescripció de la sanció comença a comptar l’endemà que
esdevingui ferma la resolució per la qual s’ha imposat o, si la sanció havia
començat a complir-se, el dia en què se n’ha violat el compliment.

Article 159 
Execució de les sancions

Les sancions imposades són immediatament executives, sense que les
reclamacions o els recursos que s’hi interposin en contra en paralitzin o suspen-
guin l’execució, llevat que, després d’haver interposat el recurs, l’òrgan encar-
regat de resoldre’l acordi, a instància de part, la suspensió de l’execució de la
sanció imposada en algun d’aquests casos:

a) Si hi concorre una causa de nul·litat de ple dret de la sanció imposada.
b) Si no suspendre-la pot suposar danys o perjudicis d’impossible o difí-

cil reparació.
c) Si hi ha aparença de bon dret en favor de la persona que presenta el

recurs.
d) Si no suspendre-la pot provocar la impossibilitat d’aplicar la resolució

del recurs.

Capítol VII
Procediments en matèria disciplinària

Secció 1a
Disposicions generals

Article 160 
Instrucció prèvia

Per imposar sancions per qualsevol tipus d’infracció o omissió, és pre-
ceptiva la instrucció prèvia d’un expedient disciplinari, d’acord amb el proced-
iment establert en aquesta llei o d’acord amb el que estableixin els estatuts o
reglaments del club esportiu o de l’associació esportiva o de la federació corre-
sponent.

Article 161
Principis generals en el procediment en matèria disciplinària

Els estatuts o reglaments del club esportiu i de les entitats esportives de
les Illes Balears han d’ajustar-se als principis generals dels procediments disci-
plinaris, de manera que regulin i respectin el tràmit d’audiència de les persones
interessades, respectin el dret de la presumpta persona infractora a conèixer,
abans que finalitzi el tràmit d’audiència, l’acusació que s’ha formulat en contra
seva, i respectin el dret de les persones interessades en l’expedient a formular
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les al·legacions que creguin pertinents, a recusar l’instructor o la instructora i el
secretari o la secretària de l’expedient per causa legítima, si són nomenats, i a
proposar les proves que tendeixin a demostrar les al·legacions i que guardin
relació amb el que és objecte d’enjudiciament.

Secció 2a
Procediment d’urgència

Article 162 
Àmbit d’aplicació

1. Els procediments disciplinaris iniciats per infraccions susceptibles de
ser qualificats d’infracció lleu o greu, quan requereixin la intervenció immedia-
ta dels òrgans disciplinaris per raó del desenvolupament normal del joc, la prova
o la competició o sigui necessària i justificada una intervenció ràpida dels
comitès jurisdiccionals, poden tramitar-se pel procediment d’urgència que
estableixin els reglaments de les diferents federacions o, si no, pel procediment
d’urgència que regula aquesta llei.

2. El procediment d’urgència que estableixin les diferents federacions per
imposar les sancions a què fa referència l’apartat anterior ha de regular, en qual-
sevol cas, la forma i els terminis preclusius per al compliment del tràmit
d’audiència i reconèixer el dret de la persona infractora a conèixer, abans que
caduqui el tràmit d’audiència, l’acusació que s’hagi formulat en contra seva,
com també el dret a fer les al·legacions que consideri pertinents, a recusar els i
les membres del comitè o òrgan disciplinari que tingui atribuïda la potestat san-
cionadora i a proposar proves que tendeixin a demostrar els fets en què la per-
sona infractora basi la seva defensa.

Article 163 
Iniciació

1. El procediment d’urgència s’inicia mitjançant l’acta del partit, la prova
o la competició que reflecteixi els fets que puguin donar lloc a la sanció, que han
de signar l’àrbitre o l’àrbitra o qui estigui oficialment encarregat d’estendre-la i
els competidors i les competidores o els seus representants, si es tracta d’esports
de competició individual, o els representants dels clubs esportius o els seus del-
egats i delegades, si es tracta de competició per equips.

2. El procediment d’urgència també pot iniciar-se mitjançant una denún-
cia de la part interessada prevista a l’acta del partit o realitzada posteriorment,
sempre que la denúncia es registri a les oficines de la federació corresponent
dins del segon dia hàbil següent al dia en què hagi tingut lloc el partit, la prova
o la competició.

3. En el supòsit que els fets que puguin donar lloc a sanció no estiguin
reflectits a l’acta del partit, de la prova o de la competició, sinó mitjançant un
annex o document similar, en el qual no hi hagi constància que la persona infrac-
tora en coneix el contingut, el procediment s’inicia en el moment en què tingui
entrada a la federació corresponent l’annex de l’acta del partit o el document en
què quedin reflectits els fets objecte d’enjudiciament. Els annexos de les actes
dels i de les àrbitres tenen el mateix valor probatori i la mateixa presumpció de
veracitat que les actes.

Article 164 
Audiència, al·legacions i prova

1. Una vegada iniciat el procediment per la denúncia de la part interessa-
da o com a conseqüència d’un annex de l’acta del partit o document similar, s’ha
de traslladar immediatament la denúncia, l’annex o el document a les persones
interessades.

2. Les persones interessades, en el termini de dos dies hàbils següents al
dia que se’ls lliura l’acta del partit, de la prova o de la competició, en el cas
especificat a l’article 163.1, o en el termini de dos dies hàbils següents al dia en
què s’hagi notificat la denúncia, l’annex o el document similar, a què fa refer-
ència l’article 163, punts 2 i 3, poden formular, verbalment o per escrit, les
al·legacions o manifestacions que, en relació amb els fets imputats en l’acta, la
denúncia o l’annex o document similar, considerin convenients al seu dret i
poden, dins del mateix termini, proposar o aportar també, si s’escau, les proves
pertinents per demostrar les seves al·legacions, si tenen relació amb els fet
imputats.

3. Si les persones interessades proposen alguna prova per a la pràctica de
la qual es requereix l’ajuda de l’òrgan competent per resoldre l’expedient, aque-
st, abans de dictar la resolució pertinent, si estima procedent la pràctica de la
prova, ha d’ordenar que es practiqui, ha de disposar el que sigui necessari

perquè es dugui a terme el més aviat possible, com a màxim dins el termini de
tres dies hàbils comptadors a partir del dia en què s’hagi acordat dur-la a terme,
i ha de notificar a les persones interessades el lloc i el moment en el qual es prac-
ticarà, si la prova requereix la seva presència. 

Article 165
Resolució i notificació

1. Si no es practiquen proves o una vegada practicades, les admeses, o ha
transcorregut el termini establert per practicar-les, l’òrgan competent, en el ter-
mini màxim de cinc dies, ha de dictar la resolució en la qual, de forma succin-
ta, han d’indicar-se els fets imputats, els preceptes infringits i els que habiliten
la sanció que s’imposi. Si les persones interessades han sol·licitat la pràctica de
proves i l’òrgan ho considera improcedent, han d’indicar-s’hi els motius de la
denegació de les proves.

2. La resolució a què fa referència l’apartat anterior ha de notificar-se a les
persones interessades, amb indicació dels recursos que puguin formular-s’hi en
contra, del termini per interposar-los i de l’òrgan davant el qual s’han d’inter-
posar.

Secció 3a
Procediment ordinari

Article 166 
Àmbit d’aplicació

Excepte en els casos tipificats als articles 162 i següents, per enjudiciar les
infraccions, ha de procedir-se d’acord amb el que s’estableix per al procediment
ordinari que es regula a continuació.

Article 167 
Iniciació

1. El procediment per enjudiciar les infraccions s’inicia amb l’acord de
l’òrgan competent, d’acord amb el que disposa l’article 138 d’aquesta llei, d’ofi-
ci, per la denúncia de la part interessada o a requeriment de la direcció general
competent en matèria esportiva o del Tribunal Balear de l’Esport.

2. Les denúncies han de contenir la identitat de la persona o de les per-
sones que les presentin, la relació dels fets que puguin constituir infracció i la
data en què es varen cometre, i, sempre que sigui possible, la identificació de les
possibles persones responsables.

Article 168 
Actuacions prèvies

L’òrgan competent, abans d’acordar l’inici del procediment, pot ordenar,
amb caràcter previ, les investigacions i les actuacions necessàries per determi-
nar si hi concorren circumstàncies que justifiquin l’expedient, especialment pel
que fa a determinar els fets susceptibles de motivar la incoació de l’expedient,
a identificar la persona o les persones que puguin resultar responsables dels fets,
i a la resta de circumstàncies.

Article 169 
Resolució d’inici

1. L’òrgan competent, després de rebre la denúncia o el requeriment per
incoar un expedient i una vegada practicades les actuacions prèvies que consid-
eri pertinents, ha de dictar la resolució d’inici de l’expedient si entén que els fets
que es denuncien poden constituir infracció. En cas contrari, ha de dictar la res-
olució oportuna en què s’acordi la improcedència d’iniciar l’expedient, que s’ha
de notificar a qui ha presentat la denúncia o el requeriment per iniciar aquest
expedient.

2. No pot interposar-se recurs contra la resolució que acordi l’inici de l’ex-
pedient. Contra la que acordi la improcedència de l’inici pot interposar-se recurs
davant l’òrgan superior, en el termini de tres dies hàbils, a comptar des de l’en-
demà de la notificació.

3. La resolució en què s’acordi l’inici del procediment ha de contenir el
nomenament de l’instructor o de la instructora que ha d’encarregar-se de trami-
tar l’expedient, i el del secretari o de la secretària que ha d’assistir l’instructor o
la instructora en la tramitació, a més d’una relació succinta dels fets que motiv-
en l’inici de l’expedient, la possible qualificació, la identificació de les person-
es presumptament responsables i les sancions que podrien correspondre’ls,
sense perjudici del que resulti de la instrucció de l’expedient.
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Article 170
Abstenció i recusació 

A l’instructor o a la instructora i al secretari o a la secretària els són d’apli-
cació les causes d’abstenció i recusació que estableix la legislació de l’Estat per
al procediment administratiu comú. Les persones interessades poden exercir el
dret de recusació en el termini de tres dies hàbils a comptar des de l’endemà que
s’hagi notificat la resolució d’inici de l’expedient davant el mateix òrgan que
l’hagi dictada, el qual ha de resoldre sobre la recusació en el termini dels tres
dies hàbils següents.

Article 171 
Pràctica de la prova

1. En la resolució que acordi l’inici del procediment, ha de concedir-se a
les persones interessades un termini de sis dies hàbils, a comptar des l’endemà
de la notificació, perquè puguin proposar per escrit la pràctica de totes les
diligències de prova que puguin conduir a aclarir els fets i a l’enjudiciament ade-
quat.

2. Una vegada transcorregut el termini establert a l’apartat anterior, l’in-
structor o la instructora, mitjançant la resolució corresponent, pot ordenar la
pràctica de les proves que, proposades o no per les persones interessades, sigu-
in rellevants per al procediment i la resolució. Per aquest motiu, a la mateixa res-
olució, l’instructor o la instructora ha d’obrir a prova l’expedient durant un ter-
mini no superior a vint dies hàbils ni inferior a cinc, i ho ha de comunicar a les
persones interessades, a les quals se’ls han de notificar la resolució, el lloc, el
moment i la forma de practicar cada prova.

3. Contra la resolució de l’instructor o de la instructora que denegui la
pràctica d’una prova que hagin proposat les persones interessades, aquestes
poden recórrer a l’òrgan competent per resoldre l’expedient en el termini de tres
dies hàbils, a comptar des de l’endemà que s’hagi notificat la resolució. L’òrgan
competent, dins els cinc dies hàbils següents, ha de resoldre sobre l’admissió o
el rebuig de la prova proposada i, en cas que l’admeti, ha de resoldre el que sigui
procedent per a la pràctica corresponent.

Article 172 
Proposta de l’òrgan instructor

1. Una vegada transcorregut el termini fixat per practicar les proves, l’in-
structor o la instructora, en el termini de deu dies hàbils comptadors des l’en-
demà d’acabar el termini de pràctica de les proves, ha de proposar el sobreseï-
ment i l’arxiu de l’expedient si considera que no hi ha motius per formular cap
plec de càrrecs, o, en cas contrari, ha de formular un plec de càrrecs, on han de
reflectir-se els fets imputats, les circumstàncies concurrents i les infraccions cor-
responents que puguin constituir motiu de sanció, juntament amb la proposta de
resolució.

2. La proposta de sobreseïment i arxiu de l’expedient o, si s’escau, el plec
de càrrecs i la proposta de resolució han de notificar-se a les persones interes-
sades perquè, en el termini de deu dies hàbils a comptar des de la notificació,
puguin examinar l’expedient i presentar per escrit les al·legacions que consid-
erin convenients en defensa dels seus drets o interessos.

3. Una vegada transcorregut aquest termini, l’instructor o la instructora ha
d’elevar l’expedient a l’òrgan competent perquè el resolgui, el qual ha de man-
tenir o reformar la proposta de resolució ateses les al·legacions que formulin les
persones interessades, per a la deliberació i la decisió de l’expedient.

Article 173
Resolució

La resolució de l’òrgan competent posa fi a l’expedient i ha de dictar-se
en el termini màxim de deu dies hàbils comptadors des de l’endemà que l’ex-
pedient s’hagi elevat a l’òrgan competent.

Secció 4a
Procediment jurisdiccional en l’àmbit competitiu

Article 174 
Procediment simplificat

Tots els expedients que s’incoïn d’ofici o a instància de part en matèria
pròpia de la jurisdicció i que afectin qüestions relatives a l’organització de la
competició, poden tramitar-se mitjançant un procediment simplificat, en el qual

s’han de tenir en compte, com a mínim, les fases procedimentals següents:

a) Incoació i notificació suficient, que permeti a les parts interessades i a
les que es considerin afectades per la decisió final acreditar-ne la recepció.

b) Termini d’al·legacions, proposició de prova i pràctica d’aquesta.
c) Resolució final i comunicació en els termes especificats abans a les

parts que hi intervenen, amb especificació dels recursos pertinents, del termini
per interposar-los i de l’òrgan davant el qual s’han d’interposar.

Capítol VIII
Qüestions generals que afecten els procediments disciplinaris

Article 175 
Mesures provisionals

Una vegada iniciat qualsevol procediment, l’òrgan competent per
incoar-lo pot adoptar, amb subjecció al principi de proporcionalitat, les mesures
provisionals que siguin pertinents per assegurar l’eficàcia de la resolució que es
dicti. 

Article 176 
Acord d’adopció de mesures provisionals

1. L’adopció de mesures provisionals pot produir-se en qualsevol moment
del procediment, d’ofici o a petició raonada de l’instructor o de la instructora,
mitjançant acord motivat, que ha de notificar-se a les persones interessades.

2. Contra l’acord d’adopció de qualsevol mesura provisional, pot inter-
posar-se recurs davant l’òrgan competent per resoldre el recurs, en el termini de
tres dies hàbils, comptadors des de l’endemà que es notifiqui l’acord en el qual
s’adopti la mesura.

Article 177
Règim de recursos 

Contra les resolucions dictades en els procediments als quals es refereix
aquest títol, pot interposar-se recurs davant l’òrgan competent per resoldre’l, en
el termini de tres dies hàbils, comptadors des de l’endemà d’haver-se notificat
la resolució.

Article 178
Trasllat del recurs 

Una vegada interposat el recurs, l’òrgan competent per resoldre’l ha de
traslladar-lo immediatament a les altres persones interessades perquè, si s’escau,
puguin impugnar-lo en el termini de dos dies hàbils.

Article 179
Pràctica de la prova del recurs 

Si en el recurs o la impugnació es demana la pràctica de proves indegu-
dament denegades per l’òrgan que hagi dictat la resolució impugnada o es dem-
ana la pràctica de proves de les quals la part que les proposi no n’hagi pogut
tenir notícia abans de dictar-se la resolució impugnada, l’òrgan competent,
abans de resoldre el recurs, ha de pronunciar-se sobre la pràctica de la prova
sol·licitada i, en cas que acordi de practicar-la, ha d’adoptar les mesures que
siguin necessàries perquè es practiqui en el termini màxim de sis dies hàbils,
amb intervenció de les parts, si la prova ho requereix.

Article 180 
Resolució del recurs

Una vegada transcorregut el termini establert a l’article 179, si no s’ha
sol·licitat cap prova o, si s’escau, no s’ha practicat la que ha estat admesa o ha
transcorregut el termini sense que s’hagi practicat, l’òrgan competent per resol-
dre el recurs ha de dictar la resolució oportuna en el termini màxim de deu dies,
que s’ha de notificar a les persones interessades, a les quals  s’han d’indicar els
recursos que puguin interposar-se en contra, el termini per interposar-los i l’òr-
gan davant el qual s’han d’interposar.

Article 181 
Efectes de l’absència de resolució expressa

En cas que hagi transcorregut el termini establert a l’article anterior sense
que s’hagi dictat resolució expressa, s’entén que el recurs ha estat desestimat i
es deixa expedita la via contenciosa administrativa.
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Capítol IX
Recursos

Article 182 
Òrgans competents 

Es pot interposar recurs contra els actes i les resolucions que, d’acord amb
el que estableix l’article 139 d’aquesta llei, adoptin els òrgans competents dels
clubs, de les associacions i de les federacions esportives de les Illes Balears si
s’han exhaurit, respectivament, la via associativa i la federativa, segons el règim
següent:

a) Si són resolucions definitives dictades per l’òrgan competent dels clubs
esportius en matèria disciplinària esportiva, s’ha d’interposar davant el comitè
d’apel·lació de la federació balear corresponent a l’activitat esportiva principal
de l’entitat si es tracta de clubs esportius federats, o directament davant el
Tribunal Balear de l’Esport si estan constituïts com a clubs esportius de lleure,
en el termini dels deu dies hàbils següents al de la notificació de la resolució
objecte de recurs.

b) Si són decisions adoptades pels òrgans electorals dels clubs esportius,
s’ha d’interposar davant el comitè d’apel·lació de la federació balear correspo-
nent a l’activitat esportiva principal de l’entitat si es tracta de clubs esportius
federats, o directament davant el Tribunal Balear de l’Esport si estan constituïts
com a clubs esportius, en el termini dels tres dies hàbils des que s’hagi notificat
l’acord objecte de recurs o des que s’entengui desestimada tàcitament la recla-
mació perquè no s’ha dictat cap resolució expressa en el termini establert.

c) Si són decisions adoptades pels òrgans electorals de les federacions i les
agrupacions esportives de les Illes Balears, s’ha d’interposar davant el Tribunal
Balear de l’Esport, en el termini de tres dies hàbils des que s’hagi notificat l’a-
cord objecte de recurs o des que la reclamació s’entengui desestimada tàcita-
ment perquè no s’ha dictat cap resolució expressa en el termini establert.

d) Si són resolucions dictades pels comitès d’apel·lació de les federacions
esportives de les Illes Balears, en l’àmbit de la seva competència revisora en
matèria electoral, disciplinària esportiva i competitiva, s’ha d’interposar davant
el Tribunal Balear de l’Esport, en el termini dels deu dies hàbils des de la noti-
ficació de l’acord objecte de recurs o des que el recurs inicial s’hagi d’entendre
desestimat tàcitament perquè no s’ha dictat cap resolució expressa dins del ter-
mini establert.

e) Si són resolucions definitives adoptades pels òrgans competents de les
entitats esportives de les Illes Balears en matèria disciplinària associativa, o
qualsevol altra decisió que emani dels òrgans de govern i representació, s’ha
d’interposar davant l’autoritat judicial, sense perjudici del que estableix l’article
191 d’aquesta llei, per a la resolució extrajudicial dels conflictes en l’esport.

Article 183 
Executivitat de les resolucions

Les decisions que acordin amb caràcter immediat els jutges i les jutgess-
es o els i les àrbitres durant el desenvolupament d’un partit referides a les infrac-
cions de les regles del joc i la conducta esportiva són immediatament execu-
tives, sense perjudici que, d’acord amb les característiques pròpies de cada
modalitat esportiva, els reglaments federatius estableixin un sistema posterior
de reclamacions, fonamentades en l’existència d’un error material manifest.

Capítol X
Tribunal Balear de l’Esport

Article 184
Concepte  

1. El Tribunal Balear de l’Esport és l’òrgan suprem jurisdiccional esportiu
en els àmbits electoral, competitiu i disciplinari a les Illes Balears, que, amb el
suport material, de personal i pressupostari de l’Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, actua amb total autonomia i independència i
decideix, en última instància en via administrativa, sobre les qüestions elec-
torals, competitives i disciplinàries esportives de la seva competència
establertes en aquesta llei i en les disposicions reglamentàries que la despleguin.

2. Les resolucions del Tribunal Balear de l’Esport poden ser objecte de
recurs davant l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

Article 185 
Composició 

1. El Tribunal Balear de l’Esport és integrat per nou membres i un secre-
tari o una secretària amb veu i sense vot, tots llicenciats en dret i, preferentment,
amb experiència en matèria esportiva.

2. Els càrrecs són honorífics, si bé els i les membres del Tribunal tenen
dret a rebre les dietes d’assistència a les reunions, les de desplaçament i una
compensació per cada ponència assignada, que ha de fixar Govern de les Illes
Balears.

Article 186 
Nomenament dels i de les membres

Els i les membres del Tribunal Balear de l’Esport són nomenats i nome-
nades pel conseller o la consellera competent en matèria esportiva:

a) Tres, a proposta de la direcció general competent en matèria d’esports.
b) Tres, a proposta de l’Assemblea Balear de l’Esport.
c) La resta, a proposta de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de les Illes

Balears.

Article 187 
Elecció del president o de la presidenta i del vicepresident o de la

vicepresidenta i nomenament del secretari o de la secretària

1. Una vegada designats els i les membres del Tribunal Balear de l’Esport,
han d’elegir d’entre ells un president o una presidenta i un vicepresident o una
vicepresidenta, que ha de ratificar l’administració esportiva de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.

2. El secretari o la secretària del Tribunal Balear de l’Esport ha de ser des-
ignat o designada per la direcció general competent en matèria d’esports entre
el personal de l’administració autonòmica i ha de ser llicenciat o llicenciada en
dret.

Article 188 
Durada del mandat i causes de suspensió i destitució

1. Els i les membres del Tribunal Balear de l’Esport tenen un mandat de
quatre anys renovables i cessen en el càrrec quan finalitza el termini per al qual
han estat designats i designades, una vegada que s’han designat els nous mem-
bres.

2. En cas que els i les membres del Tribunal deixin d’assistir a les reunions
per causa no justificada per un període superior a tres mesos, incorrin en actua-
cions irregulars manifestes o els sigui d’aplicació alguna de les causes que n’im-
pedeixen l’exercici de funcions públiques, el o la titular de la conselleria com-
petent en matèria d’esports els pot substituir, suspendre o destituir mitjançant
una resolució motivada.

Article 189 
Vacants 

1. En cas de vacant d’un o d’una membre titular del Tribunal Balear de
l’Esport, aquesta es cobreix de la mateixa forma en què es va designar el o la
membre vacant. Si es tracta del president o la presidenta o del vicepresident o la
vicepresidenta, una vegada coberta la vacant, el Tribunal els ha d’elegir perquè
els pugui ratificar el o la titular de la direcció general competent en matèria d’e-
sports.

2. Si queden vacants alhora la presidència i la vicepresidència del Tribunal
Balear de l’Esport, mentre no se’n produeixi la substitució, ocupa la presidèn-
cia el o la vocal de més edat, i la vicepresidència, el segon o la segona vocal de
més edat.

Article 190 
Funcionament 

El Tribunal Balear de l’Esport funciona en ple o en comissió permanent.

Article 191
Funcions 

1. El Tribunal Balear de l’Esport també pot actuar per resoldre de forma
inapel·lable, mitjançant l’arbitratge, les qüestions dispositives que li sotmetin,
de comú acord, les persones interessades. L’arbitratge pot ser d’equitat o de dret,
i les persones interessades poden sotmetre a la decisió del Tribunal qüestions
litigioses perquè les resolgui complint els principis d’igualtat i contradicció, i
qüestions dubtoses perquè les decideixi amb caràcter vinculant.

2. El Tribunal Balear de l’Esport pot emetre, amb caràcter no vinculant,
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notes o informes jurídics sobre qualsevol qüestió que li consultin les persones
físiques o jurídiques, o l’administració.

3. Així mateix, el Tribunal Balear de l’Esport pot actuar per la via de la
mediació entre les parts en totes aquelles qüestions vinculades amb el món de
l’esport que li siguin sotmeses per convenció voluntària entre les parts i que no
afectin qüestions de tipus disciplinari ni de dopatge esportiu.

Article 192
Aprovació de preus públics

El conseller o la consellera competent en matèria d’esports ha d’aprovar
els preus públics que hagi de percebre el Tribunal Balear de l’Esport pels serveis
d’arbitratge, de consultes instades per persones físiques o jurídiques diferents de
l’administració i de mediació.

Article 193
Desenvolupament reglamentari 

Les funcions dels i de les membres del Tribunal Balear de l’Esport, les
normes de procediment, les competències i atribucions del ple i de la comissió
permanent del Tribunal, així com també el règim d’incompatibilitats, s’han de
regular per reglament. El ple del Tribunal ha d’aprovar el reglament que s’ha de
publicar adequadament.

Disposició addicional
Preus públics

En el termini de tres mesos comptadors des de l’entrada en vigor d’aque-
sta llei s’han d’aprovar els preus públics als quals fa referència l’article 192
anterior.

Disposició transitòria primera
Vigència temporal de la normativa vigent

En la mesura que no es promulguin les disposicions de caràcter general a
les quals fa referència la disposició final primera d’aquesta llei, continuen en
vigor les normes reglamentàries existents, mentre no s’hi oposin.

Disposició transitòria segona
Adaptació de la normativa de les entitats esportives

Les disposicions estatutàries i reglamentàries de les entitats esportives
incloses en aquesta llei s’han d’adaptar al que s’hi disposa en els terminis que
es determinin a les normes que la despleguin.

Disposició transitòria tercera
Dret transitori

Els procediments sancionadors i disciplinaris iniciats a l’empara de la leg-
islació anterior s’han de continuar tramitant d’acord amb aquesta fins que es
resolguin definitivament, excepte que la persona o l’entitat objecte d’aquests
sol·liciti que es tramitin d’acord amb la nova llei perquè la considera més favor-
able. 

Disposició transitòria quarta
Assumpció de competències per part de l’Assemblea Balear de

l’Esport

Totes les competències que la Llei 3/1995, de 21 de febrer, de l’esport
balear, va atribuir a la Unió de Federacions Balears les ha d’assumir
l’Assemblea Balear de l’Esport des del moment mateix de la seva constitució.

Disposició transitòria cinquena
Funcionament del Comitè Balear de Disciplina Esportiva

Mentre no es constitueixi el Tribunal Balear del l’Esport n’ha d’exercir les
funcions el Comitè Balear de Disciplina Esportiva.

Disposició derogatòria única
Normativa derogada

1. Queda derogada la Llei 3/1995, de 21 de febrer, de l’esport balear.

2. Així mateix queden derogades totes les normes de rang igual o inferior
en el que contradiguin aquesta llei o s’hi oposin.

Disposició final primera
Desenvolupament de la llei

S’autoritza el Govern de les Illes Balears perquè dicti les disposicions
reglamentàries necessàries per desplegar i aplicar aquesta llei.

Disposició final segona
Entrada en vigor

Aquesta llei entrarà en vigor als vint dies d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

Per tant, ordén que tots els ciutadans guardin aquesta llei i que els tri-
bunals i les autoritats als quals pertoqui la facin guardar.

Palma, disset d’octubre de dos mil sis

EL PRESIDENT,
Jaume Matas Palou

La consellera de Presidència y Esports
Mª Rosa Puig Oliver

— o —

3.- D'altres disposicions

CONSELLERIA DE TREBALL I FORMACIÓ
Num. 19139

Resolució del conseller de Treball i Formació de 24 d’octubre de
2006 per la qual es modifica la Resolució del conseller de Treball
i Formació de 25 d’abril de 2006 per la qual s’obre la convoca-
tòria per presentar projectes per a escoles taller, cases d’ofici i
tallers d’ocupació 

Per mitjà de la Resolució del conseller de Treball i Formació de 25 d’abril
de 2006 es va obrir la convocatòria per presentar projectes per a escoles taller,
cases d’ofici i tallers d’ocupació (BOIB núm. 63, de 2 de maig).

Per Resolució del conseller de Treball i Formació de 8 de setembre de
2006 (BOIB núm. 128, de 12 de setembre) es va ampliar el crèdit inicialment
previst a la Resolució esmentada a l’apartat anterior.

Per Resolució del conseller de Treball i Formació de 18 d’octubre de 2006
(BOIB núm. 148, de 21 d’octubre), es va ampliar novament el crèdit inicialment
assignat a la Resolució de 25 d’abril de 2006, atès el nombre de sol·licituds pre-
sentades i atès també que hi havia crèdit disponible.

Atès que el punt 14 de la Resolució de dia 25 d’abril de 2006, abans
esmentada, estableix que l’activitat objecte de subvenció s’ha d’iniciar dia 16
d’octubre del 2006, els projectes que resultin aprovats en el marc d’aquesta
segona ampliació de crèdit es troben en la impossibilitat material de complir
aquest termini d’inici, per la qual cosa resulta necessària la modificació d’aquest
termini d’inici per aquests projectes.   

Per tot això,

RESOLC

Primer
Modificar el punt 14 de la Resolució del conseller de Treball i Formació

de 25 d’abril de 2006 per la qual s’obre la convocatòria per presentar projectes
per a escoles taller, cases d’ofici i tallers d’ocupació (BOIB núm. 63, de 2 de
maig), que queda redactat de la forma següent:

14. Inici de l’activitat:
a) L’activitat objecte de subvenció s’ha d’iniciar dia 16 d’octubre de 2006.
b) Els projectes aprovats en el marc de la Resolució del conseller de

Treball i Formació de 18 d’octubre de 2006 (BOIB núm. 148, de 21 d’octubre)
per la qual es va ampliar el crèdit inicialment assignat a la Resolució de 25 d’a-
bril de 2006, han d’iniciar l’activitat objecte de la subvenció dia 16 de novem-
bre de 2006.

Segon
Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, que

començarà a vigir el mateix dia de la seva publicació.
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