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Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

amb una actualització constant i un perfeccionament permanent dels coneixements en tots els nivells, les categories i les especialitats.
L’article 10.1 b) de la Llei 14/2006 disposa que correspon a
l’Administració de la Comunitat Autònoma, en l’exercici de les seves competències i amb caràcter general, ordenar i organitzar els ensenyaments esportius
en l’àmbit balear, sense perjudici de les competències de l’Estat i de les universitats en aquesta matèria.
Per tot això, vist el dictamen del Consell Econòmic i Social, d’acord amb
el Consell Consultiu de les Illes Balears, i havent-ho considerat el Consell de
Govern en la sessió de 16 de gener de 2009,

Palma, 16 de gener de 2009

DECRET

Disposició final primera
Es faculta el conseller o la consellera competent en matèria d’immigració
per dictar les disposicions que siguin necessàries per desplegar i executar aquest
Decret.
Disposició final segona

El president
Francesc Antich i Oliver
La consellera d’Afers Socials,
Promoció i Immigració
Fina Santiago Rodríguez

—o—
CONSELLERIA D'ESPORTS I JOVENTUT
Num. 903
Decret 2/2009, de 16 de gener, pel qual es regulen les activitats
de formació esportiva que imparteixen les federacions esportives
a les Illes Balears
PREÀMBUL
No hi ha dubte que l’extensió de la pràctica esportiva i l’evolució de la
demanda en les diferents modalitats i especialitats, siguin o no competitives,
justifiquen la necessitat de regular els ensenyaments esportius declarats de
règim especial per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, de l’educació.
Per tal de regular aquestes activitats de formació i d’homogeneïtzar-ne el
tractament en tot l’Estat, es va dictar el Reial decret 1363/2007, de 24 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació general dels ensenyaments esportius de
règim especial.
Pel que fa a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la consellera
d’Educació i Cultura ha dictat l’Ordre de 28 de juliol de 2008 de regulació dels
ensenyaments esportius de règim especial establerts a l’empara del Reial decret
1913/1997, de 19 de desembre, i de l’exhauriment de determinades formacions
esportives. Aquesta Ordre té com a objecte regular els ensenyaments esportius
de règim especial que condueixen a les titulacions oficials de tècnics esportius i
tècnics esportius superiors a les Illes Balears.
El Reial decret 1363/2007 reconeix la tasca de les federacions esportives
com a col·laboradores de l’Administració en la formació esportiva i declara
vigents les formacions impartides pels òrgans competents de les comunitats
autònomes i per les federacions esportives a l’empara del Reial decret
1913/1997, de 19 de desembre, ja derogat.
La disposició transitòria tercera del Reial decret 1363/2007 preveu la
vigència de les normes de desenvolupament dels ensenyaments esportius establerts a l’empara del Reial decret 1913/1997, de 19 de desembre, i per tant reconeix la vigència de les activitats de formació impartides per les federacions fins
a la implantació efectiva dels ensenyaments d’una determinada modalitat o
especialitat per part de l’Estat, de conformitat amb l’Ordre ECD/3310/2002, de
16 de desembre (BOE núm. 312, de 30 de desembre de 2002), excepte en determinats aspectes que es detallen en aquest precepte.
Atès que actualment no hi ha una normativa autonòmica que reguli aquestes activitats formatives, és necessari establir el procediment que han de seguir
les federacions a les Illes Balears per tal d’impartir formació en matèria esportiva i que aquests ensenyaments puguin ser posteriorment homologats. Aquest
Decret és d’aplicació durant el període transitori en relació amb aquelles modalitats o especialitats esportives no regulades per l’Estat i, per tant, es deixarà d’aplicar als ensenyaments que gradualment vagi desenvolupant la normativa estatal.
La Comunitat Autònoma de les Illes Balears té la competència exclusiva
en matèria d’esport, tal com estableix l’article 30.12 de l’Estatut d’autonomia de
les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 2/1983, de 25 de febrer, i modificat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer.
La Llei 14/2006, de 17 d’octubre, de l’esport de les Illes Balears, disposa
en l’article 84.1 que 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 la formació i l’ensenyament
esportius, sense perjudici de les competències que, en matèria d’ensenyament
reglat, pertoquin a un altre departament de la conselleria corresponent.
L’article 5 l) de la Llei 14/2006 estableix que un dels objectius i finalitats
de les polítiques esportives de les administracions públiques de les Illes Balears
és formar adequadament i de manera completa el personal tècnic professional
necessari per aconseguir augmentar la qualitat tècnica de l’esport en general,

TÍTOL I
OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ
Article 1
Objecte i àmbit d’aplicació
1. Aquest Decret té per objecte regular els procediments relatius a les activitats de formació esportiva que pretenguin impartir, durant el període transitori i en el territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears, les entitats
següents:
a) Les federacions esportives espanyoles que compleixin els requisits
establerts en l’article 34 de la Llei 10/1990, de 15 d’octubre, de l’esport, sempre que ho facin en el marc de les competències, les modalitats i les especialitats reconegudes en els seus estatuts i reglaments federatius.
b) Les federacions esportives de les Illes Balears que estiguin integrades
en una federació esportiva espanyola en les modalitats i, si n’és el cas, en les disciplines esportives que els corresponguin, i tot això dins del corresponent marc
estatutari.
2. Els ensenyaments en matèria esportiva impartits per altres entitats privades no esmentades en l’apartat anterior no són objecte de regulació d’aquest
Decret.
3. Aquest procediment es regula a l’empara del Reial decret 1363/2007,
de 24 d’octubre, que estableix l’ordenació general dels ensenyaments esportius
de règim especial, i de l’Ordre 3310/2002, de 16 de desembre, del Ministeri
d’Educació, Cultura i Esport, pel qual es regulen els aspectes curriculars, els
requisits generals i els efectes de la formació en matèria esportiva als quals es
refereix la disposició transitòria primera del Reial decret 1913/1997.
TÍTOL II
AUTORITZACIÓ DE LES ACTIVITATS DE FORMACIÓ ESPORTIVA,
CONVOCATÒRIA I SEGUIMENT DE LES ACTIVITATS AUTORITZADES
Capítol I
Procediment, requisits i documentació
Article 2
Sol·licitud d’autorització
1. Les entitats esportives esmentades en l’article anterior, abans d’impartir cada curs, han de sol·licitar l’autorització prèvia a l’Escola Balear de l’Esport
i han d’obtenir l’aprovació de la prova d’accés al nivell I i l’acreditació dels
mèrits esportius per a l’accés als nivells I, II i III.
2. La sol·licitud d’autorització per a cada curs s’ha de dur a terme en el
període comprès entre el 2 de gener i el 31 de juliol de l’any anterior a l’inici de
les activitats de formació. Extraordinàriament, es poden autoritzar activitats de
formació que es proposin fora del termini previst per a la presentació de les
sol·licituds, amb l’informe justificatiu i favorable previ de l’Escola Balear de
l’Esport, quan ho aconsellin circumstàncies d’urgència o extraordinàries degudament justificades per la federació corresponent i es considerin imprescindibles per garantir el desenvolupament normal de l’activitat formativa.
3. Les activitats formatives s’han d’iniciar a partir del mes de febrer de
l’any en qüestió i s’han d’acabar completament al cap d’un màxim de 24 mesos
des de l’inici.
4. L’activitat formativa s’ha de desenvolupar dins l’àmbit territorial de
competències de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. No obstant això,
quan les circumstàncies ho aconsellin, l’Escola Balear de l’Esport pot autoritzar
una activitat formativa que es realitzi en part a altres comunitats autònomes,
sempre que hi hagi un acord previ amb els organismes competents d’aquestes,
als quals correspon fer el seguiment de la part de l’activitat que es desenvolupi
en els àmbits territorials respectius.
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5. Les sol·licituds que facin les entitats a què es refereix l’article 1.1 b)
d’aquest Decret s’han de dirigir i presentar a l’Escola Balear de l’Esport, sense
perjudici de poder-ho fer a qualsevol dels llocs prevists en l’article 38.4 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Aquestes sol·licituds s’han de formular d’acord amb el model normalitzat que l’Escola Balear de l’Esport posarà
a disposició de les federacions interessades.
6. Les sol·licituds d’autorització de les entitats a què es refereix l’article
1.1 a) d’aquest Decret s’han de dirigir a l’Escola Balear de l’Esport mitjançant
el Consell Superior d’Esports.
7. La sol·licitud l’ha de formular la persona que legalment representa la
federació que promou l’activitat de formació, acompanyada del formulari sobre
l’activitat d’acord amb el model normalitzat que l’Escola Balear de l’Esport
posarà a disposició de les persones interessades, amb el contingut següent:
a) Nom de la federació esportiva sol·licitant, adreça i codi d’identificació
fiscal.
b) Any o curs en el qual es desenvoluparà l’activitat, així com les dates i
els llocs de realització del curs en relació amb les proves d’accés, el bloc comú
i l’específic, i el període de pràctiques.
c) Nivell dels ensenyaments i nom del diploma que s’obté en superar-los.
d) Nombre de places que es convoquen, amb indicació de les reserves de
places per a col·lectius exempts i persones amb alguna discapacitat, d’acord
amb els punts 4 i 5 de l’article 7 de l’Ordre ECD/3310/2002.
e) Nom, número del document nacional d’identitat i titulació acadèmica o
esportiva del director o de la directora de l’activitat.
f) Nom del centre o de les instal·lacions que s’utilitzaran, amb indicació
del nombre i la capacitat, així com de si són propietat de la federació o si s’utilitzen en règim de lloguer, conveni, autorització o qualsevol altre títol.
g) Pla d’estudis que es desenvoluparà, amb indicació del nom i la càrrega
lectiva de les diferents àrees o matèries.
h) Règim de seguretat adoptat, amb indicació tant del tipus d’assegurança
i del nom de la companyia asseguradora, com dels mitjans prevists per a l’evacuació de les persones participants en cas d’accident.
i) Nom, número del document nacional d’identitat i titulació acadèmica o
esportiva del professorat del curs, així com de les persones que integren el tribunal previst en l’article 4.3 b) d’aquest Decret, si n’és el cas.
j) Centres, establiments i instal·lacions de què es disposa per a la realització del període de pràctiques dels alumnes.
k) Per accedir al nivell I, tipus de proves de caràcter específic o, si n’és el
cas, la forma en què posteriorment s’acreditarà el mèrit esportiu. Per accedir als
nivells II i III, la forma en què posteriorment s’acreditaran els mèrits esportius
en aquelles modalitats o disciplines esportives que ho requereixin, conforme a
allò que disposa l’annex 3 de l’Ordre ECD/3310/2002.
l) Quotes, amb tots els conceptes detallats, que suposin una despesa que
hagi de satisfer l’alumnat. S’ha d’incloure el preu final que ha de satisfer l’alumne i s’han de tenir en compte els casos d’incorporació i d’exempcions prevists en els articles 16 i 13.2 d’aquest Decret.
m) Pressupost que detalli tant les despeses, incloses les retencions que s’hi
han d’aplicar d’acord amb la legislació vigent, com els ingressos relacionats
amb les activitats de formació.
n) Nombre màxim i nombre mínim d’alumnes necessaris per dur a terme
el curs.
Article 3
Requisits
Les federacions esportives han d’impartir les activitats de formació de
manera que se’n garanteixin els aspectes següents:
1. Instal·lacions i càrrega horària
a) Les instal·lacions esportives, les aules i les dependències necessàries
per realitzar la gestió i l’administració de les activitats han de complir el que disposa l’Ordre ECD/3310/2002.
b) La distribució horària mínima per blocs i àrees dels ensenyaments és la
que estableix l’annex 2 de l’Ordre ECD/3310/2002, si bé la federació esportiva
organitzadora pot ampliar la càrrega horària mínima, els objectius i els continguts dels blocs i de les àrees.
2. Professorat
a) Les matèries del bloc comú de cada nivell han de ser impartides per llicenciats, enginyers o arquitectes, o per qui tingui les titulacions equivalents a
l’efecte d’exercir la docència.
b) Les matèries del bloc específic de cada nivell han de ser impartides per
llicenciats o equivalents i per tècnics esportius superiors o per persones expertes reconegudes per les federacions esportives espanyoles o per l’Escola Balear
de l’Esport, en col·laboració, en aquest cas, amb les federacions esportives de
les Illes Balears.
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c) La condició d’expert o experta per impartir matèries del bloc específic
de cada nivell s’ha d’acreditar presentant un certificat expedit per la federació
espanyola corresponent. També tenen la condició de personal expert i poden
impartir matèries del bloc específic aquelles persones que disposin de la certificació corresponent emesa per l’Escola Balear de l’Esport. En aquest cas, la federació esportiva de les Illes Balears competent ha d’informar prèviament respecte de l’experiència docent i els mèrits esportius de la persona interessada, de la
qual ha d’adjuntar el currículum acadèmic i esportiu. L’informe s’ha d’elaborar
d’acord amb el model normalitzat que l’Escola Balear de l’Esport posarà a disposició de les federacions interessades.
Article 4
Documentació
A la sol·licitud d’autorització, s’hi ha d’adjuntar el formulari al qual fa
referència l’article 2.7 d’aquest Decret, i la documentació que s’exposa a continuació.
1. Acreditació de la representació de la persona que signa la sol·licitud, en
el cas que qui efectuï la sol·licitud no sigui el president o la presidenta de la
federació esportiva corresponent. L’acreditació de la representació s’ha de fer
mitjançant la presentació de l’autorització original corresponent signada pel president o per la presidenta en relació amb la persona que signa la sol·licitud i referida a la tramitació del procediment en concret.
2. Documents originals o còpies acarades de:
a) El codi d’identificació fiscal de la federació esportiva.
b) El títol de propietat, el contracte, l’autorització, el conveni o qualsevol
altre títol que habiliti, en cada cas, l’ús de les instal·lacions en les quals es realitzarà la formació (en relació amb les proves d’accés, el bloc comú, el bloc
específic i el període de pràctiques).
c) Dades personals del professorat, amb les titulacions o certificacions
d’expert o experta respectives, segons l’article 3.2 b) i c) d’aquest Decret, i les
àrees que impartiran.
d) En cas de tenir una assegurança contractada, l’entitat sol·licitant pot
adjuntar un certificat de la companyia asseguradora que acrediti la inclusió, dins
d’aquella, de l’activitat de formació per a la qual sol·licita l’autorització.
3. Per a les proves d’accés de caràcter específic, a més de la documentació exigida en els punts anteriors, s’han de presentar els documents següents:
a) Estructura, continguts i criteris d’avaluació de les proves.
b) Informe proposta per a la designació del tribunal, especificant-ne les
persones que en són membres amb una fotocòpia dels seus DNI i de les seves
titulacions acadèmiques i esportives. La designació d’aquests membres s’entén
produïda un cop autoritzada l’activitat de formació corresponent.
Article 5
Esmena i millora
1. Si la sol·licitud o la documentació aportades són incompletes, l’Escola
Balear de l’Esport requerirà a la federació esportiva que en el termini de deu
dies esmeni les deficiències o aporti els documents necessaris, amb l’advertència que en el cas que no ho faci es considerarà que desisteix de la seva sol·licitud i es dictarà una resolució d’acord amb l’article 42.1 de la Llei 30/1992.
2. L’òrgan instructor també pot requerir a la federació interessada la modificació o la millora voluntàries de la sol·licitud, per a la qual cosa li concedirà
un termini de deu dies.
3. Els terminis a què es refereix aquest article es poden ampliar fins a cinc
dies a petició de la federació interessada o per decisió de l’òrgan instructor en el
cas que la presentació dels documents requerits comporti dificultats especials.
Article 6
Tràmit d’audiència
1. Instruït el procediment, l’Escola Balear de l’Esport ha de comunicar
aquesta circumstància a la federació esportiva corresponent perquè, en el termini de quinze dies, pugui presentar els documents o les al·legacions que cregui
pertinents.
2. Es pot prescindir d’aquest tràmit quan no figurin en el procediment ni
es tinguin en compte en la resolució altres fets, al·legacions o proves que els
adduïts per la federació interessada.
3. Es pot donar per conclòs el tràmit d’audiència quan la federació interessada manifesti la intenció de no fer al·legacions ni presentar documents.
Article 7
Informe
1. L’Escola Balear de l’Esport ha de trametre una còpia de l’expedient a
l’òrgan de la Comunitat Autònoma competent en matèria educativa per tal que
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emeti un informe preceptiu sobre la sol·licitud federativa.
2. El termini per emetre l’informe és de quinze dies comptadors des de
l’endemà d’haver-ne rebut la sol·licitud.
Article 8
Resolució
1. Una vegada finalitzat el tràmit d’audiència, l’expedient ha de ser elevat
al president o a la presidenta de l’Escola Balear de l’Esport juntament amb una
proposta de resolució del gerent o de la gerent de l’àrea esportiva d’aquesta entitat.
2. El termini per resoldre i notificar la resolució és de tres mesos des de la
presentació de la sol·licitud, sense perjudici de les possibles suspensions previstes en l’article 42.5 de la Llei 30/1992.
3. Aquesta resolució exhaureix la via administrativa. Si finalitza el termini previst en l’apartat anterior sense que s’hagi dictat una resolució, la federació
interessada pot entendre estimada la seva sol·licitud.
4. L’autorització concedida quedarà sense efectes si no es tramet el document acreditatiu de la formalització de l’assegurança, que s’ha de formalitzar
segons els conceptes i en el termini prevists en l’article 14 d’aquest Decret.
Article 9
Mitjans de notificació
En relació amb l’article 59.1 de la Llei 30/1992, a l’efecte de notificació
són vàlides les comunicacions per fax, correu electrònic o qualsevol altre mitjà,
sempre que la federació interessada o la persona que la representi en confirmi la
recepció i que quedi constància de la data, la identitat i el contingut de l’acte
notificat.
Article 10
Modificació de les dades o les condicions de l’activitat
1. Abans d’iniciar-se l’activitat de formació, la federació interessada ha de
comunicar a l’Escola Balear de l’Esport qualsevol modificació de les dades o de
les condicions de l’activitat de formació objecte de l’autorització.
2. En cas d’activitats de formació ja autoritzades, si les modificacions són
de caràcter essencial, s’ha de reiniciar el procediment per a una nova autorització.
Capítol II
Convocatòria dels cursos de formació i assegurança
Article 11
Convocatòria
1. Les federacions esportives, una vegada hagin obtingut l’autorització
regulada en el capítol anterior, han de convocar l’activitat de formació autoritzada. Aquesta convocatòria s’ha de fer amb una antelació mínima de dos mesos
respecte a l’inici de les proves d’accés de caràcter específic, si n’és el cas, o bé
respecte a l’inici de l’activitat de formació.
2. En la convocatòria dels cursos autoritzats s’han de detallar el nombre
de places, el procediment de selecció de les persones aspirants, el preu total que
ha d’abonar cada alumne i el pla de formació, amb especificació de la càrrega
lectiva. A part, s’han de detallar les despeses no incloses en les quotes del curs
(transports, secretaria i matriculació). Igualment s’ha de fer una referència
expressa a la possibilitat de fer-hi la incorporació prevista en el capítol I del títol
III d’aquest Decret.
3. La federació ha de trametre una còpia d’aquesta convocatòria amb tota
la informació esmentada a l’Escola Balear de l’Esport dins el termini establert a
l’apartat 1 d’aquest article. L’Escola Balear de l’Esport, a l’efecte de difondre la
convocatòria, pot dur a terme la publicitat que consideri oportuna.
4. Les federacions han de donar a conèixer la convocatòria dels cursos,
com a mínim, per una de les tres vies següents:
- Remissió d’una còpia als clubs esportius federats de l’entitat autoritzada.
- Publicació a dos diaris de gran difusió de la comunitat autònoma de les
Illes Balears.
- Publicació al web oficial de la federació.
Article 12
Selecció de les persones sol·licitants per als diferents nivells de formació
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1. Quan el nombre de sol·licitants que compleixin els requisits generals i
específics superi el nombre de places convocades, la federació organitzadora ha
de seleccionar l’alumnat d’entre els aspirants a accedir-hi fins que completi el
nombre de places convocades d’acord amb els criteris determinats en els apartats 2 i 3 d’aquest article.
2. Per a l’accés a les formacions de nivell I, s’ha de tenir en compte:
a) Quan es realitzi la prova d’accés de caràcter específic, la puntuació
aconseguida per les persones aspirants en aquesta.
b) Quan es requereixi l’acreditació d’un mèrit esportiu, la puntuació resultant d’aplicar els criteris següents amb la mateixa valoració:
- El grau que posseeixin, en les especialitats esportives que en tinguin.
- L’historial esportiu com a esportista practicant, preparador físic, gestor
de clubs i equips, jutge/àrbitre o similar, de l’especialitat o modalitat esportiva
en qüestió.
3. Per a l’accés a les formacions dels nivells II i III, s’ha de tenir en compte la puntuació dels criteris següents amb la mateixa valoració:
- La nota mitjana dels cursos dels nivells anteriors.
- El grau que posseeixin, en les especialitats esportives que en tinguin.
- L’historial esportiu com a esportista practicant, preparador físic, gestor
de clubs i equips, jutge/àrbitre o similar, de l’especialitat o modalitat esportiva
en qüestió.
El tribunal designat d’acord amb el que disposa l’article 4.3 b) d’aquest
Decret és l’òrgan encarregat d’aplicar aquests criteris.
Article 13
Convocatòries de cursos per a determinats col·lectius
1. Es poden autoritzar convocatòries de forma modular per a aquelles persones que es trobin exemptes de cursar alguna assignatura, en relació amb les
modalitats o disciplines esportives que ho requereixin per la seva especificitat.
2. També es poden autoritzar convocatòries de forma modular o completa, motivadament i amb l’informe previ de la federació esportiva corresponent,
per a aquelles persones les circumstàncies acadèmiques o esportives de les quals
ho aconsellin.
3. Quan es reservin places per als col·lectius exempts i per a les persones
amb alguna discapacitat de conformitat amb els punts 4 i 5 de l’apartat setè de
l’Ordre ECD/3310/2002, s’ha de fer constar expressament en la convocatòria el
nombre de places que es reserven o el percentatge que representen.
4. Les persones que siguin esportistes d’alt nivell estatal, les d’alt nivell
en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears, les d’alt nivell d’altres
comunitats autònomes, sigui quina sigui la denominació que rebin, les persones
integrants de la selecció espanyola i les participants en alguna de les darreres
cinc competicions nacionals que acreditin la seva condició, estan exemptes dels
requisits específics d’accés de la seva modalitat o disciplina esportiva.
5. La sol·licitud d’accés a les activitats de formació regulades en aquest
Decret de les persones amb alguna discapacitat, s’ha d’acompanyar del corresponent certificat acreditatiu de la discapacitat emès per l’entitat competent.
6. L’Escola Balear de l’Esport pot constituir un tribunal que avaluï si el
grau de la discapacitat i les limitacions acreditades per la persona sol·licitant li
permeten completar amb eficàcia la seva formació i dur a terme posteriorment
l’exercici de les capacitats inherents al diploma que obtingui, especificades en
l’article 5 de l’Ordre ECD/3310/2002. Aquest tribunal pot adaptar els requisits
específics d’accés regulats en aquest Decret.
Article 14
Assegurança
1. La federació esportiva ha de garantir en cada curs la seguretat de les
persones que hi participen mitjançant la pòlissa oportuna, la qual ha de cobrir,
de manera suficient, la responsabilitat civil, l’assistència sanitària de primers
auxilis i els danys per accident, incloent-hi la invalidesa i la mort. Aquesta assegurança s’ha de contractar en relació amb les proves d’accés de caràcter específic (en el cas que s’hagin de realitzar), el bloc comú, el bloc específic i les pràctiques. La federació esportiva corresponent pot contractar una assegurança específica per a les proves d’accés de caràcter específic, el bloc comú, el bloc específic i les pràctiques; o bé, una única assegurança per a tota l’activitat de formació autoritzada.
2. El document acreditatiu de la formalització de l’assegurança i dels
danys coberts ha de ser tramès a l’Escola Balear de l’Esport amb caràcter previ
a la realització de les proves d’accés de caràcter específic o, en cas de no ser
necessàries, a l’inici de l’activitat de formació esportiva.

BOIB

Num. 13

3. En el cas que l’entitat autoritzada ja tingui una assegurança contractada que cobreixi l’activitat formativa autoritzada en tots els conceptes enumerats
a l’apartat 1 d’aquest article, és necessari aportar, juntament amb la pòlissa, un
certificat emès per l’entitat asseguradora que ho acrediti.
4. No és necessari aportar els documents esmentats en els dos apartats
anteriors si ja s’han aportat a l’expedient abans que s’hagi dictat la resolució
d’autorització.
5. Si per obligació del desenvolupament del programa s’han de fer desplaçaments col·lectius, la federació ha de comprovar que el servei de transport
contractat compleix les condicions de seguretat legalment exigibles.
Capítol III
Seguiment de l’activitat autoritzada
Article 15
Seguiment
1. Sense perjudici de les funcions d’inspecció que corresponguin al personal funcionari competent o habilitat, adscrit a l’òrgan administratiu competent
en matèria d’esports, l’Escola Balear de l’Esport pot dur a terme tasques de
seguiment de les activitats de formació autoritzades amb la finalitat de comprovar que es desenvolupen d’acord amb les condicions i els requisits que s’han tingut en compte a l’hora de concedir-les.
2. Les federacions estan obligades a col·laborar i a facilitar el bon desenvolupament d’aquestes activitats de seguiment.
3. En el cas que es constati que no es compleixen els requisits o les condicions que varen donar lloc a l’autorització de l’activitat de formació, es requerirà a la federació que justifiqui i esmeni les variacions detectades en el termini
de deu dies. Si no es produeix l’esmena dins d’aquest termini, l’Escola Balear
de l’Esport dictarà una resolució de revocació de l’autorització de l’activitat de
formació en qüestió. En el cas que es dugui a terme aquesta activitat de formació, tindrà efectes de caràcter federatiu.
TÍTOL III
INCORPORACIONS I COMPENSACIONS D’ÀREES
Capítol I
Incorporacions a l’activitat de formació esportiva
Article 16
Incorporació de persones provinents d’activitats de formació anteriors
1. Les persones que hagin començat alguna de les activitats de formació
esportiva per obtenir el títol d’entrenador esportiu, recollides en l’article 42.1
del Reial decret 1913/1997, i no l’hagin completada o no hagin superat els
nivells prevists, es poden incorporar a les activitats formatives que es convoquin
en virtut d’aquest Decret, sempre que compleixin els requisits que es determinen en aquest article per a cada cas.
2. Les persones que hagin superat una activitat de formació amb una
càrrega lectiva igual o superior a 270 hores, segons el que estableix l’Ordre
ECD/3310/2002, han de complir els requisits següents per incorporar-se a les
activitats formatives.
a) Per incorporar-se a una activitat de formació de nivell I, les persones
que ho sol·licitin han d’acreditar:
I. Requisits personals
Tenir setze anys complerts i el títol de graduat en educació secundària
obligatòria, o una titulació equivalent a efectes acadèmics, o haver superat la
prova de maduresa convocada per l’òrgan de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears competent en matèria educativa.
II. Conjunt de matèries superades
Haver superat totes les matèries de contingut científic general de nivell I
o les matèries de nivell I en què els continguts siguin els propis de la disciplina
de l’activitat formativa a la qual es pretén incorporar, sempre que el conjunt de
matèries superades tingui la càrrega lectiva mínima de 45 hores en el bloc comú
i 75 hores en el bloc específic.
III. Període de pràctiques
Haver realitzat un període de pràctiques d’una durada mínima de 150
hores.
b) Per incorporar-se a una activitat de formació de nivell II, les persones
que ho sol·licitin han d’acreditar:
I. Requisits personals
Tenir setze anys complerts i el títol de graduat en educació secundària
obligatòria, o una titulació equivalent a efectes acadèmics, o haver superat la
prova de maduresa convocada per l’òrgan de la Comunitat Autònoma de les Illes
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Balears competent en matèria educativa.
II. Conjunt de matèries superades
Haver superat un conjunt de matèries de contingut científic general i un
conjunt de matèries de continguts propis de l’especialitat del nivell I, en la
mateixa modalitat o disciplina esportiva de l’activitat formativa a la qual es pretén incorporar, sempre que el conjunt de matèries superades tingui la càrrega
lectiva mínima de 45 hores en el bloc comú i 75 hores en el bloc específic.
III. Període de pràctiques
Haver realitzat un període de pràctiques d’una durada mínima de 150
hores.
IV. Mèrits esportius
Tenir el mèrit esportiu que especifica per a cada cas l’annex 3 de l’Ordre
ECD/3310/2002.
c) Per incorporar-se a una activitat de formació de nivell III, les persones
que ho sol·licitin han d’acreditar:
I. Requisits personals
Tenir el títol de batxiller, o un d’equivalent a efectes acadèmics, o haver
superat la prova de maduresa convocada per l’òrgan de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears competent en matèria educativa.
II. Conjunt de matèries superades
Haver superat un conjunt de matèries de caràcter científic general i un
conjunt de matèries de continguts propis de l’especialitat dels nivells I i II, en la
mateixa modalitat o disciplina esportiva de l’activitat formativa a la qual es pretén incorporar, amb una càrrega lectiva mínima en el nivell I de 45 hores en el
bloc comú i 75 hores en el bloc específic, i en el nivell II, de 70 hores en el bloc
comú i 210 hores en el bloc específic.
III. Període de pràctiques
Haver realitzat, en el nivell II, un període de pràctiques d’una durada
mínima de 200 hores.
IV. Mèrits esportius
Tenir el mèrit esportiu que especifica per a cada cas l’annex 3 de l’Ordre
ECD/3310/2002.
3. Les persones que hagin superat una activitat de formació amb una
càrrega lectiva inferior o amb una estructura diferent a la que estableix l’Ordre
ECD/3310/2002 han de complir els requisits següents per incorporar-se a les
activitats formatives:
a) Per incorporar-se a una activitat de formació de nivell II, les persones
que ho sol·licitin han d’acreditar:
I. Requisits personals
Tenir setze anys complerts i el títol de graduat en educació secundària
obligatòria, o una titulació equivalent a efectes acadèmics, o la superació de la
prova de maduresa convocada per l’òrgan de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears competent en matèria educativa.
II. Mèrits esportius
Tenir el mèrit esportiu que especifica per a cada cas l’annex 3 de l’Ordre
ECD/3310/2002.
III. Experiència com a entrenador o entrenadora
Haver actuat com a entrenador federat o entrenadora federada més d’una
temporada esportiva o haver superat una prova de conjunt.
b) Per incorporar-se a una activitat de formació de nivell III, les persones
que ho sol·licitin han d’acreditar:
I. Requisits personals
Tenir el títol de batxiller, o un d’equivalent a efectes acadèmics, o haver
superat la prova de maduresa convocada per l’òrgan de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears competent en matèria educativa.
II. Mèrits esportius
Tenir el mèrit esportiu que especifica per a cada cas l’annex 3 de l’Ordre
ECD/3310/2002.
III. Experiència com a entrenador o entrenadora
Haver actuat com a entrenador federat o entrenadora federada més de dues
temporades esportives o haver superat una prova de conjunt.
4. El contingut de la prova de conjunt prevista en les lletres a) i b) de l’apartat anterior ha de ser conforme als objectius i a les capacitats corresponents
al diploma esportiu d’entrenador que s’exigeix per a l’accés a les activitats de la
modalitat o disciplina esportiva corresponent. La prova de conjunt s’ha d’aprovar mitjançant una resolució del gerent o de la gerent de l’àrea esportiva de
l’Escola Balear de l’Esport, amb l’informe previ de les federacions esportives
corresponents.
Article 17
Incorporació de persones provinents d’activitats de formació merament federatives
Les persones que hagin superat activitats de formació d’entrenadors
esportius de caràcter merament federatiu desenvolupades entre l’entrada en
vigor de l’Ordre de 5 de juliol de 1999 i l’entrada en vigor de l’Ordre
ECD/3310/2002, es poden incorporar a les activitats de formació que es convoquin per a cada modalitat i especialitat esportiva en virtut d’aquesta darrera disposició, sempre que compleixin els requisits que determini a aquests efectes el
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Consell Superior d’Esports.
Article 18
Documents
1. A la sol·licitud d’incorporació a l’activitat de formació esportiva corresponent, d’acord amb el que preveuen els articles 16 i 17 d’aquest Decret i sense
perjudici de la que exigeixi el Consell Superior d’Esports, s’hi ha d’adjuntar la
documentació següent:
a) DNI/NIF.
b) Títol de graduat en educació secundària obligatòria o titulació equivalent, per a la incorporació als nivells I i II.
c) Títol de batxiller o titulació equivalent, per a la incorporació a activitats de formació de nivell III.
d) Certificat de superació, si escau, de la prova de maduresa convocada
per l’òrgan de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears competent en matèria educativa.
e) Certificat del secretari o de la secretària de la federació esportiva
corresponent, amb el vistiplau del president o de la presidenta, que acrediti la
superació de l’activitat de formació esportiva.
f) Document acreditatiu de la realització del període de pràctiques.
g) Document acreditatiu del mèrit esportiu.
2. Les persones que s’incorporin a activitats de formació esportiva amb
una càrrega lectiva inferior o una estructura diferent a la que estableix l’Ordre
ECD/3310/2002 (supòsit previst en l’article 16.3 d’aquest Decret) i les que s’hi
incorporin des d’activitats de formació merament federatives (supòsit previst en
l’article 17 d’aquest Decret), a més de la documentació anterior, han d’aportar
els documents acreditatius d’haver actuat com a entrenador esportiu o entrenadora esportiva, o bé el certificat d’haver superat la prova de conjunt, o la documentació que determini el Consell Superior d’Esports a aquest efecte.
Article 19
Procediment
1. La sol·licitud d’incorporació a un curs de formació esportiva s’ha de
formular, a través de la federació que convoca el curs, d’acord amb el model
normalitzat que l’Escola Balear de l’Esport posarà a disposició de les persones
interessades.
2. Les persones que compleixin els requisits establerts en els articles 16 i
17 d’aquest Decret i que pretenguin incorporar-se a un curs de formació esportiva prèviament autoritzat, han de presentar les sol·licituds davant la federació
esportiva que l’hagi convocat.
3. El termini per formular la sol·licitud d’incorporació és el que estableix
a aquest efecte la convocatòria pública de la federació corresponent. Si no n’hi
ha, aquest termini és de quinze dies des de la convocatòria del curs d’acord amb
l’article 11.4 d’aquest Decret.
4. A la sol·licitud, les persones interessades hi han d’adjuntar la matrícula, condicionada a la resolució que es dicti en relació amb la incorporació. La
federació ha d’admetre la matrícula condicionada, sense exigir més abonaments
dels que, si s’escau, hagi establert en concepte de despeses de secretaria.
5. La federació esportiva, en el termini de quinze dies des de la presentació de la sol·licitud, ha de trametre a l’Escola Balear de l’Esport la sol·licitud
original i el certificat d’acreditació dels requisits establerts en els articles anteriors, juntament amb un informe, en relació amb la sol·licitud, recomanant o no
la incorporació.
Article 20
Esmena i millora de la sol·licitud
1. Si la sol·licitud o la documentació aportada és incompleta, l’Escola
Balear de l’Esport ha de requerir a la persona interessada que esmeni la falta o
aporti els documents necessaris en el termini de deu dies, amb l’advertiment que
en el cas que no ho faci es tindrà per desistida la seva petició i es dictarà una
resolució d’acord amb l’article 42.1 de la Llei 30/1992.
2. L’òrgan instructor pot demanar a la persona interessada la modificació
o la millora voluntàries de la sol·licitud, per a la qual cosa li concedirà un termini de deu dies.
3. En el cas que les notificacions d’aquests requeriments no es puguin dur
a terme, es podran realitzar a través de la federació que convoca el curs.
Article 21
Resolució i efectes
1. L’Escola Balear de l’Esport, tenint en compte la formació que impartirà la federació i la formació superada per la persona interessada, ha de dictar una
resolució i notificar-la en el termini de quinze dies comptadors des que es presenti la sol·licitud. Aquest termini es pot suspendre en els casos prevists en l’article 42.5 de la Llei 30/1992.
2. La resolució ha de ser notificada a la persona interessada, la qual n’ha
d’informar la federació que convoca el curs, sense perjudici que també ho pugui

27-01-2009

fer l’Escola Balear de l’Esport.
3. En el cas que la notificació de la resolució no es pugui dur a terme, es
podrà fer a través de la federació que convoca el curs.
4. Aquesta resolució exhaureix la via administrativa. Un cop exhaurit el
termini previst a l’apartat 1 d’aquest article, si no s’ha dictat la resolució, la persona interessada pot entendre estimada la seva sol·licitud.
5. En el cas que la resolució sigui notificada a la federació abans de l’inici del curs sol·licitat i que aquesta sigui denegatòria, la persona interessada tindrà dret a fer efectiva la seva matrícula per al nivell que correspongui, sempre
que compleixi els requisits exigits, aboni el preu establert i ho sol·liciti en el termini establert en la convocatòria pública del curs corresponent.
6. Si no es dicta la resolució abans de l’inici del curs, la persona sol·licitant estarà obligada a assistir a l’activitat de formació impartida per la federació
i a realitzar les activitats d’avaluació. En el cas que la resolució dictada posteriorment, dins del termini de quinze dies, sigui denegatòria, la qualificació
obtinguda serà la nota del procés d’avaluació del curs respecte del qual s’hagi
sol·licitat la incorporació.
Capítol II
Compensació d’àrees
Article 22
Compensació d’àrees
Tindrà superades per compensació les àrees de formació esportiva per a
l’adquisició de la titulació corresponent:
a) Qui acrediti la superació d’ensenyaments oficials de l’àmbit de l’activitat física i de l’esport de conformitat amb allò que estableix la disposició addicional tercera de l’Ordre ECD/3310/2002.
b) Qui es trobi comprès en la categoria de col·lectiu exempt, en la modalitat o especialitat esportiva de què es tracti, i acrediti els mèrits i l’experiència
esportiva segons el que estableix la disposició addicional quarta de l’Ordre
ECD/3310/2002.
c) Qui acrediti la superació del bloc comú desenvolupat per l’Escola
Balear de l’Esport.
d) Qui acrediti la superació del bloc comú desenvolupat per les entitats a
les quals fa referència l’article 3 de l’Ordre ECD/3310/2002.
Article 23
Procediment
1. Les persones que estiguin incloses en algun dels supòsits establerts en
l’article anterior han de presentar les sol·licituds davant la federació esportiva
que hagi fet la convocatòria, la qual les ha de remetre a l’Escola Balear de
l’Esport.
2. La sol·licitud de compensació d’àrees s’ha de formular d’acord amb el
model normalitzat que l’Escola Balear de l’Esport posarà a disposició de les
persones interessades. S’hi ha d’adjuntar:
a) Una còpia acarada del títol corresponent.
b) Un certificat expedit pel centre oficial en el qual s’han cursat els estudis, en què constin el pla d’estudis desenvolupat, el programa i la càrrega lectiva de la matèria corresponent.
3. En el supòsit de l’article 22 c), a la sol·licitud s’hi han d’adjuntar la
còpia acarada del títol de graduat en educació secundària obligatòria o titulació
equivalent per a la compensació de les àrees del bloc comú dels nivells I i II, i
la còpia acarada del títol de batxiller o titulació equivalent per a la compensació
de les àrees del nivell III.
4. En el supòsit de l’article 22 d), s’hi han d’adjuntar el certificat expedit
per l’entitat corresponent, en què constin el pla d’estudis desenvolupat, el programa i la càrrega lectiva de la matèria corresponent; la còpia compulsada del
títol de graduat en educació secundària obligatòria o titulació equivalent per a la
compensació de les àrees del bloc comú dels nivells I i II, i la còpia acarada del
títol de batxiller o titulació equivalent per a la compensació de les àrees de nivell
III.
5. El termini per formular la sol·licitud de compensació d’àrees és de
quinze dies comptadors des de la data de la convocatòria del curs corresponent.
Article 24
Esmena i millora
1. Si la sol·licitud o la documentació aportada per la federació esportiva
és incompleta, l’Escola Balear de l’Esport ha de requerir a la persona interessada que esmeni la falta o aporti els documents necessaris en el termini de deu
dies, amb l’advertiment que en el cas que no ho faci es tindrà per desistida la
sol·licitud i es dictarà una resolució d’acord amb l’article 42.1 de la Llei
30/1992.
2. L’òrgan instructor pot demanar a la persona interessada la modificació
o la millora voluntàries de la sol·licitud en el termini de deu dies.
3. En el cas que les notificacions d’aquests requeriments no es puguin dur
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a terme, es podran fer a través de la federació que convoca el curs.
Article 25
Resolució
1. L’Escola Balear de l’Esport, d’acord amb la normativa vigent, tenint en
compte la formació que impartirà la federació i la formació superada per la persona interessada, ha de dictar una resolució i notificar-la en el termini de quinze dies comptadors des que es presenti la sol·licitud. Aquest termini es pot suspendre en els casos prevists en l’article 42.5 de la Llei 30/1992.
2. La resolució ha de ser notificada a la persona interessada, la qual n’ha
d’informar la federació que convoca el curs, sense perjudici que també ho pugui
fer l’Escola Balear de l’Esport.
3. En el cas que la notificació de la resolució no es pugui dur a terme, es
podrà fer a través de la federació que convoca el curs.
4. Aquesta resolució exhaureix la via administrativa. Un cop exhaurit el
termini previst a l’apartat 1 d’aquest article, si no s’ha dictat la resolució, la persona interessada pot entendre estimada la seva sol·licitud.
5. Si no es dicta la resolució abans de l’inici del curs, la persona sol·licitant estarà obligada a assistir a l’activitat de formació impartida per la federació
i a realitzar les activitats d’avaluació. En el cas que la resolució dictada posteriorment, dins del termini establert per l’article 25.1 d’aquest Decret, sigui denegatòria, la qualificació obtinguda serà la nota del procés d’avaluació del curs
respecte del qual s’hagi sol·licitat la compensació d’àrees.
TÍTOL IV
SEGUIMENT D’ACTIVITATS, DIPLOMES I CUSTÒDIA
DELS DOCUMENTS D’AVALUACIÓ
Article 26
Diligència dels diplomes
1. Les federacions esportives han d’expedir, d’acord amb el model normalitzat que l’Escola Balear de l’Esport posarà a disposició de les persones interessades, els diplomes acreditatius de les persones que hagin superat cada un
dels tres nivells en què s’estructuren les activitats de formació esportiva, i han
d’incloure a l’anvers del diploma les dades següents:
a) La federació esportiva organitzadora.
b) Nom i llinatges, número del document nacional d’identitat, data, lloc de
naixement i signatura de la persona interessada.
c) El nom i el nivell de l’acreditació que s’obté.
d) Les referències a les normes administratives que autoritzen l’activitat
de formació superada: la disposició transitòria primera del Reial decret
1363/2007, l’Ordre ECD/3310/2002, aquest Decret i la resolució de l’Escola
Balear de l’Esport que autoritzi l’activitat de formació esportiva.
e) El logotip i el segell de la federació esportiva i la signatura de la persona que la representa.
f) Data d’expedició del diploma.
El revers del diploma ha d’incloure el currículum corresponent a l’activitat de formació superada per la persona interessada d’acord amb l’autorització
concedida.
2. Dins del termini de dos mesos comptadors des de la finalització del
període de pràctiques, la federació ha de trametre aquests diplomes a l’Escola
Balear de l’Esport. S’hi han d’adjuntar els documents que s’indiquen a l’article
següent i la còpia acarada del títol de graduat en educació secundària obligatòria, o bé del títol equivalent a efectes acadèmics o, si n’és el cas, la certificació
de la superació de la prova de maduresa regulada per l’òrgan competent en
matèria educativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per tal que
l’Escola Balear de l’Esport efectuï la diligència amb les referències corresponents a les claus identificatives, a les signatures i als segells.
3. El termini per emetre la diligència i retornar els diplomes a la federació
és de quinze dies, termini que pot ser suspès en el cas que s’hagin de requerir
documents o informes addicionals.
Article 27
Custòdia, conservació i tramesa dels documents d’avaluació
1. Les federacions esportives que duguin a terme activitats de formació
autoritzades han de custodiar i conservar degudament els originals de tots els
documents d’avaluació, especificats a l’apartat 3 d’aquest article, per poder
registrar l’avaluació corresponent a cada activitat de formació realitzada per la
federació esportiva en qüestió.
2. Quan finalitzi l’activitat formativa per la qual s’ha obtingut l’autorització, les federacions han de trametre a l’Escola Balear de l’Esport, en el termini
de dos mesos comptadors des de la finalització del període de pràctiques, una
còpia acarada dels documents per al registre de l’avaluació de les activitats de
formació, d’acord amb els models normalitzats que l’Escola Balear de l’Esport
posarà a disposició de les persones interessades.
3. Als efectes del que disposa l’apartat anterior, tenen la consideració de
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documents per al registre d’avaluació de les activitats de formació, els següents:
a) Acta de les proves d’accés de caràcter específic o, si escau, acreditació
documental corresponent als mèrits esportius exigits.
b)Expedient de l’alumne o l’alumna.
c)Actes finals de les àrees o matèries.
d)Credencial del període de pràctiques.
4. La federació també ha de trametre una còpia acarada del títol acadèmic
a l’efecte de constatar la titulació acadèmica de l’alumne o l’alumna.
5. El retard en el lliurament dels documents en més de tres mesos des de
la finalització del curs es podrà tenir en compte en l’autorització de noves
sol·licituds d’activitats de formació federatives.
6. En el cas que el lliurament dels documents no es produeixi en el termini de sis mesos comptadors des de la finalització del curs, es dictarà una resolució per la qual es declari la caducitat de l’expedient i s’arxivi sense cap més tràmit.
7. La declaració de caducitat implica que l’Escola Balear de l’Esport no
pugui sol·licitar el reconeixement al Consell Superior d’Esports al qual fa referència la disposició addicional tercera d’aquest Decret.
Disposició addicional primera
Signatura de convenis amb federacions esportives
Pel que fa a les activitats de formació previstes en aquest Decret, les federacions esportives poden subscriure convenis amb l’Escola Balear de l’Esport
per al desenvolupament dels ensenyaments conduents a la titulació de tècnic
esportiu perquè aquesta imparteixi directament, bé en part o bé totalment, les
activitats de formació corresponents a totes les modalitats i, si escau, disciplines
esportives fins a la implantació efectiva dels ensenyaments d’una determinada
modalitat o especialitat. A les sol·licituds d’autorització no cal incloure els
aspectes que afectin la impartició de les activitats de formació per part de
l’Escola Balear de l’Esport, en relació amb els espais i el professorat.
Disposició addicional segona
Caràcter dels ensenyaments
En el desenvolupament de les activitats de formació autoritzades, la
impartició de les matèries contingudes en el bloc comú dels nivells I, II i III es
pot desenvolupar de forma no presencial. En el cas que la totalitat o una part del
bloc comú es faci a distància, a la sol·licitud del curs s’hi ha d’adjuntar un projecte educatiu que ha de ser valorat per l’Escola Balear de l’Esport. En qualsevol cas, l’avaluació d’aquestes matèries s’ha de fer de forma presencial.
Disposició addicional tercera
Reconeixement de les formacions esportives
L’Escola Balear de l’Esport ha de sol·licitar al Consell Superior d’Esports
el reconeixement de les activitats de formació esportiva impartides per les federacions que hagin estat convocades amb l’autorització prèvia de l’Escola Balear
de l’Esport; tot això, d’acord amb els terminis i la forma establerts per l’Ordre
del Ministeri d’Educació i Cultura, de 30 de juliol de 1999, per la qual es regula el procediment per al reconeixement de les activitats de formació d’entrenadors esportius a les quals es refereixen l’article 42 i la disposició transitòria primera del Reial decret 1913/1997, de 19 de desembre, d’acord amb el que estableixen les disposicions transitòries segona i tercera del Reial decret 1363/2007,
de 24 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació general dels ensenyaments
esportius de règim especial.
Disposició addicional quarta
Ordenament jurídic aplicable
Pel que fa a les competències i als procediments descrits en aquest Decret,
l’Escola Balear de l’Esport ha d’ajustar la seva activitat al que estableix l’ordenament jurídic públic.
Disposició transitòria
Termini de sol·licituds d’activitats de formació previstes per als anys
2009 i 2010
El termini de presentació de les sol·licituds d’activitats de formació per a
l’any 2009 comença amb l’entrada en vigor d’aquest Decret i finalitza el 30 d’abril de 2009. El termini de presentació de sol·licituds d’activitats de formació
per a l’any 2010 és l’establert amb caràcter general en l’article 2.2 d’aquest
Decret. El conseller o la consellera competent en esports pot prorrogar aquests
terminis mitjançant una resolució que s’ha de publicar en el BOIB.
Disposició final primera
Vigència
Aquest Decret comença a vigir l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
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Missió

Disposició final segona
Extinció de la vigència
De conformitat amb la disposició transitòria primera del Reial decret
1363/2007, de 24 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació general dels ensenyaments esportius de règim especial, la vigència d’aquest Decret s’extingirà per
a cada modalitat esportiva, curs per curs, a partir de la implantació progressiva
dels nous ensenyaments de cada modalitat i, si escau, de la disciplina esportiva
de què es tracti.
Disposició final tercera
Desplegament del Decret

L’Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears ha d’actuar com a òrgan
de suport de la Direcció General d’Interior amb la missió específica d’impulsar
la millora de la seguretat pública a les Illes Balears, vers la coordinació i la integració de les policies locals en un projecte comú, i impulsar el desplegament de
l’article 33 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears.
Article 3
Objectius i funcions
1. Els objectius de l’Institut de Seguretat Pública són els següents:

El conseller o la consellera competent en matèria d’esports queda facultat
o facultada per dictar les disposicions necessàries per desplegar aquest Decret.
Palma 16 de gener de 2009
El president
Francesc Antich Oliver
El conseller d’Esports i Joventut
Mateu Cañellas Martorell

a) Determinar els criteris necessaris per adequar l’organització, la dotació
i l’actuació de les policies locals amb les finalitats generals de la seguretat pública.
b) Fixar els mitjans adequats per a l’homogeneïtzació personal, tècnica i
material de les policies locals respectant l’autonomia municipal.
c) Crear el marc en què s’ha de desenvolupar el suport i la col·laboració
interpolicial en matèria d’informació, d’actuacions conjuntes i de prestacions
recíproques, en la forma prevista a la legislació sobre coordinació de policies
locals.
d) Impulsar el desplegament de l’article 33 de l’Estatut d’autonomia per a
la creació i organització d’un cos de policia autonòmic a les Illes Balears.

—o—
CONSELLERIA D'INTERIOR
Num. 906
Decret 3/2009, de 16 de gener, pel qual es regula l’Institut de
Seguretat Pública de les Illes Balears
El Decret 73/2006, de 25 d’agost, va crear l’Institut de Seguretat Pública
de les Illes Balears com un òrgan sense personalitat jurídica que depèn jeràrquicament de la Direcció General d’Interior, i per assegurar una major eficàcia
i eficiència en la gestió de les competències sobre coordinació de les policies
locals amb una organització de qualitat al servei de les entitats locals i de la ciutadania de les Illes Balears.
L’article 30.19 de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de
l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, manté l’atribució a la nostra
Comunitat Autònoma de la competència exclusiva en matèria de vigilància i
protecció dels seus edificis i de les seves instal·lacions, així com la coordinació
i altres facultats en relació amb les policies locals, en els termes que estableixi
una llei orgànica.
Però a més, i com a novetat, l’article 33.1 de l’esmentada Llei orgànica
estableix que és competència de les Illes Balears la creació i l’organització d’un
cos de policia propi en el marc de la legislació estatal.
Això fa que s’hagi d’adaptar l’ISPIB a les noves expectatives que s’obrin
per tal que es converteixi en una eina eficaç i eficient en la futura implantació
de la policia autonòmica.
D’altra banda, en el marc de les expectatives ciutadanes, de les policies
locals i dels ajuntaments, es vol adoptar un paper d’eficiència i de proactivitat
clar amb la creació d’una estructura organitzativa estable que possibiliti l’adequada gestió de les competències de la Conselleria d’Interior de manera realista i assolible; i que aporti una visió integradora, participativa i de transversalitat
de la seguretat a les Illes Balears.
Per tot això, es fa necessària la redacció d’una nova norma de regulació
de l’Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears.
L’aprovació d’aquest Decret és una manifestació de la potestat d’autoorganització de les administracions públiques i té el seu fonament en l’apartat 4
de l’article 6 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i en l’article 11
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
Per tot això, a proposta de la consellera d’Interior i havent-ho considerat
el Consell de Govern en la sessió de 16 de gener de 2009,
DECRET

Capítol I
Disposicions generals
Article 1
Denominació i adscripció
Es crea l’Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears (ISPIB), com un
òrgan administratiu sense personalitat jurídica pròpia, adscrit a la Direcció
General d’Interior de la Conselleria d’Interior.

2. Amb la finalitat de desplegar els objectius a, b i c, l’Institut de Seguretat
Pública haurà d’ajustar a les funcions assenyalades a l’article 10 de la Llei
6/2005, de 3 de juny, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears,
amb excepció dels continguts de l’apartat b referents a formació, selecció i promoció del personal de les policies locals i de l’apartat c íntegrament.
Capítol II
Enfocament de la gestió i planificació d’activitats
Article 4
Principis generals
Dins el marc de les competències que corresponen a la Direcció General
d’Interior, tota l’activitat de l’Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears es
regirà pels principis generals següents:
a) Orientar cap a la millora de la seguretat pública.
b) Adequar el servei públic de l’Institut de Seguretat Pública a la demanda social, a la demanda de les policies locals i dels ajuntaments.
c) Fer diagnòstic, planificació i avaluació de les actuacions.
d) Assumir la coresponsabilitat de la Conselleria d’Interior en la seguretat
pública.
e) Actuar d’una manera eficaç i eficient.
f) Comunicar, coordinar i col·laborar recíprocament amb els cossos de
policia local de les Illes Balears.
g) Col·laborar activament amb altres institucions relacionades amb la
seguretat pública.
h) Actuar amb transparència i participació ciutadana.
Article 5
Metes estratègiques
1. L’Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears, dins el seu àmbit de
competències i amb l’orientació dels principis generals assenyalats a l’article
anterior, ha d’enfocar la seva gestió i els seus objectius cap a la consecució d’unes metes estratègiques orientades a la detecció de les necessitats i demandes de
la ciutadania, de les policies locals i dels ajuntaments; i la implantació de sistemes que possibilitin l’avaluació periòdica de l’estat de la seguretat pública a les
Illes Balears.
2. L’Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears desplegarà les seves
funcions de coordinació per tal de donar coherència als diferents àmbits de la
seguretat, desenvolupant actuacions de caràcter transversal i fomentant la participació de la ciutadania en la captació d’informació relacionada amb la seguretat pública de les Illes Balears.
3. L’Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears impulsarà un model
de millora contínua que possibiliti l’eficàcia, l’eficiència i la qualitat d’aquest
servei de la Direcció General d’Interior en matèria de seguretat pública.
Article 6
Planificació estratègica
1. Cada dos anys la Direcció de l’Institut de Seguretat Pública presentarà
al director o a la directora general d’Interior el Pla Estratègic d’Actuacions, que
haurà de contenir el que s’indica a continuació:

