
~"Govern
~L~~ de les IIles Balears

Conselleria de Turisme i Esports

Informació subvencions desplacaments interinsular des de 1'1 de juliol de 2014 i el 30 de
novembre de 201 S

1.0bjecte
Se subvencionen els desplacarnents interinsulars realitzats entre 1'1 de juliol de 2014 i el 30 de
novembre de 2015, tant aeris com marítims, que facin els esportistes, els clubs esportius i les
seleccions autoriorniques de les federacions esportives de les Illes Balears per participar en
Iligues o competicions estatals o autonorniques, recollides en el calendari oficial de cada
federació esportiva.

Vinculat a aquesta convocatoria, la Conselleria de Turisme i Esports va contractar rnitjancant
un concurs públic la prestació del servei d'agencia de viatges, que estat adjudicat a I'agencia
de viatges "Halcon Viajes".

Queden exclosos d'aquesta convocatoria:
• Els trasllats per carretera o tren des de I'aeroport o port fins a la localitat on es disputi

la prova esportiva
• Els ciesplacarnents deis delegats federatius, el personal tecnic o administratiu de la

federació , els carrecs de I'assemblea o qualsevol persona que desenvolupi feines de
tipus administrariu, directiu O de representació de la federació o del club.

2. Beneficiaris
2.1 Poden ser bcneficiaris d'aquestes subvencions:
a) Els clubs esportius i les seccions esportives d'entitats no esportives regulats pel títol V,
capítols 1111, de la Llei 14/2006, de 17 d'octubre, de I'esport de les Illes Balears, i pel Decret
147/1997, de 21 de novernbre, pel qual es regulen la constitució i el funcionamem deis clubs
esportius, modificar pel Decret 214/1999, d'l d'octubre, inscrits en el Registt'e d'Entitats
Esportives de les Illes Ealears, que participin en competicions oficials deis diferents calendaris
federatius
b) Els espon:isces de les IIles Baleat's de les categories juvenil, júniol', senior- o absoluta, que
par-ticipin en les Iligues dámbir autonornic o estatal o en les competicions concretes del
calendar: oficial i obligaton, sernpre que aquestes no tenguin carácter professional
e) Les fedel'aclons esportlves de les Illes Balears legalment consticuides i inscrites en el
Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears, pel que fa a les seves seleccions
autonomlgues
d) Els esporristes i els clubs esportius de les Illes Balears inscrits en el Registre d'Entitats
Esportives de les Illes Balears, federats en la federació espanyola corresponent, en el cas que
no hi hagi federació esportiva de les Illes Balears.

Per poder ser beneficiaris, és necessari que els esportistes disposin de la corresponent llicencia
federativa balear o de I'espanyola vigent de la categoria juvenil, júnior, senior o absoluta en el
moment de fer el desplacarnent i que siguin residents a les Illes Balears.

Per unificar criteris entre els diferents reglaments de les federacions esportives, s'entén que un
esportista pertany a la categoria juvenil guan ha fet desset anys. No obstant aixo , en cas que
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hi hagi esportistes menors de desset anys pero que participin en una categoria juvenil, júnior,
senior o absoluta, els desplacarnents d'aquests menors també són objecte de subvenció.

Resten exclosos els esportistes amb contracte professional, com tarnbé els desplacarnents per
participar en competicions de carácter professional. S'entén que tenen carácter professional
les competicions que el Consell Superior d'Esports hagi qualificat així, ates I'article 46 de la
L1ei 10/1990, de 15 d'octubre, estatal de I'esport

Sol-licitud, documentació i terrnini per presentar les sol-Iicituds
El benefrciari de I'ajut és I'encarregat de fer els tramits necessaris per presentar la sol licitud,
juntament amb la documentació exigida, en el termini establert.

Les sollicituds s'han de presentar en el Registre General de la Conselleria de Turisme i Esports
o en qualsevol deis lIocs que determina I'article 384 de la Llei 30/1992,de 26 de novembre,
de regim jurtdic de les adrninistracions públiques i del procediment administratiu comú, com
a mmirn qUlllze dies abans que s'inicil la compecició oficial de cada rn o d alita t esp ortiva o
prova esportlva.

l.'irnpres normalitzat es pot aconsegulr per lnrerner en la pagilla web de la Direcció General
d'Esports o a les dependencies de la Coriselleria de Tunsme i Esports

Documentació que sha dap ortar:
a) lrnpres de sol licitud emplenae i signar adequadamenc, en el qual constin

Dades de l'espol1:ista, club esportiu o fedel"ació esportlva de lesllles Balears.
Nom i cognoms deis esportistes federats que s'han de traslladar
DNI deis esportistes.
Dates I Ilocs del trasllat

b) Certificat de la Federació en el que hi coristin nom, DNI, data de naixement i número de
llicencia fed erativa deis esportistes susceptibles de beneficiar-se deis ajuts a que es refereix
aquesta convocatoria Aquestes dades han d'anar ordenades alfabeticarnent i per clubs

esportius En el cas de persones físiques, fotocopia de les llicencies federatives deis esportistes
que s'han de traslladar
e) En cas de persones físiques, fotocopia del DNI de la persona signant de la sol-licitud.
d) En el cas de persones J-urídiques, fotocopia de la targeta didenrificacio fiscal de I'entitat i
fotocopia del DNI de la persona signant de la sol licitud, juntament amb la documentació que
acrediti la representació en que actua.

e) Declaració responsable de la persona o entitat sollicitant que acrediti que no es troba
inclosa en cap deis sup osits de prohibició o d'incompatibilitat per ser beneficiaria de la
subvenció, de conformitat arnb la normativa aplicable.
f) Declaració responsable de la persona o entitat sollicitant que es troba al corrent de les
obligacions tributaries arnb la hisenda de l'Estat, arnb la Seguretat Social i amb la Comunitat
Autónoma de les II/es Balears.

C] de l'Uruguai, s/n (Palma Arena) 07010 Palma
Web: http://esportS.caib.es

2



'-C\\'"-l-.'
Ih". ',',:,

En el SUpOSlt que, amb motiu de la tramitació d'altres expedients a la Oirecció General
d'Esports, ja s'hagin presentat alguns deis documents esmentats, no és necessari aportar-los
de be/l nou, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys dencá que s'hi presentaren i
no hagin experimentat cap canvi.

La Oirecció General d'Esports, en qualsevol moment, pot sol-licitar als interessats la
documentació i la informació complementaria que consideri necessaria per resoldre
l'expedient.

L'incompliment deis requisits o del termini de presentació de sollicituds establerts en aquesta
convocatoria comporta la desestimació de la sol licitud.

Si la documentació aportada no compleix els requisits exigits, s'ha de requerir a la persona
interessada perque, en el terrnini de deu dies habils, esmeni la mancans:a o adjunti els
documents preceptius En aquest cas, la data de presentació de I'esmena és la que estableix
l'ordre per resoldre I'expedient.

La Direcció General dEsports notificara als esportistes, clubs esportius o federacions
esportives la concessió o denegació de la subvenció.

Una vegada notificades o publicades les propostes de resolució, les entitats beneficiaries han
de comunicar a la Direcció General d'Espon:s que accepten la proposta o bé que hi renuncien
en el rermini de cinc dies nacurals. En tot cas, es considera que I'entitac beneficiaria accepca la
proposca de resolució SI no manifesta el contrari en un terrnini de cinc dies naturals
comptadors des de leriderná d'haver-se notificar.

La Direcció General d'EspOILS informará a I'agencia de viacges "Halcon Viajes" el nombre
trastlats i tipus de trasllats autoritzats i sobre els esportisces, clubs esportius i seleccions
autoriorniques de les federacions esportives de destinació deis trasll ats subvencionats

Els esportistes, clubs esp ortius I les seleccions autoriórniques de les federacions esportives han
de sol licitar- a I'agencla de viaeges "Halcon Viajes" els tícols de transports per realitzar els seu s
desplacaments i han daportar la documentació següent:

• Copia de la resolució d'aucoriczació del desplacarnent.

• Copia de les llicencies federatives deis esportistes.

• Copia deis ONI.

• Certifícats de residencia a les I/les Balears deis esportistes.

S'estableixen els següentstrajectes i mitjans de transports subvencionables:
Trajecte Mitja de transpon
Palma - Maó i Maó - Palma Avió i vaixe/l
Palma - Eivissa i Eivissa - Palma Avió i vaixe/l
Maó - Eivissa i Eivissa - Maó Avió i vaixe/l
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Alcúdia - Ciutadella i Ciutadella - Alcúdia

Formentera - Eivissa i Eivissa Formentera
Sant Antoni - Formentera i Formentera - Sant Antoni
Cala Rajada - Ciutadella i Ciutadella - Cala Rajada

Vaixell
Vaixell
Vaixell
Vaixell

En cas que el preu del viatge sigui superior a la tarifa establerta en el contracte de prestació del
servei d'agencia de viatges deis esportistes, clubs esportius i seleccions auto norniques de les
federacions esportives de les Illes Balears per participar en Iligues o competicions estatals o
autonorniques, recollides en el calendari oficial de cada federació esportiva, el cost superior
sera a compta de I'esportista, club esportiu o federació esportiva de les Illes Balears.

En cas d'anullació o modificació del viatge, la Direcció General d'Esports únicament ha
d'assumir les despeses deis desplacarnents quan l'anullació sigui a causa de torea major i es
justifiqui documentalment En cas co ntrari no són objecte d'aquesta convocatoria.

Els esportistes, els clubs espon:ius i les federacions esportives de les Illes Balears hauran de
justificar cadascun deis trasllats en el tel'mini de tres dies naturals, comptadors des de
I'endema del dia del partit o la pmva espol1:ivél., i aportal' a I'empresa adjudicataria del
contracte d'agencia de viatges una copia de I'acta del partit o de la prova esportiva o certificat
de I'entitat organitzado,'a o de la federació espo'1:iva corresponent I'elatiu a la participació o
I'assistencia de I'esportista o del club en la competició

Si la documentació aportada no compleix els requisits exigits, la Direcció General dEsports
requerirá a la persona interessada que, en el termini de deu dies habils, esmeni la mancanc;:a o
adjunti els documents preceptius

En el cas de no complir amb la lustificació el cost del (rasllat sel'3. a compta de I'esportista,
club espor(iu o federació esportiva de les Illes Balears que hagi realitzat el trasllar.

Obligacions de les federacions esportives

Per tal de fer efectiu el regim d'ajuts que estableix aquesta convocatoria, les federacions
esportives de les Illes Balears han de trarnetre a la Direcció General d'Esports la informació
següent:
a) Calendaris oficials de les competicions vigents durant el període compres entre 1'1 de juliol
de 2014 i el 30 de novembre de 201 S
b) Nom, DNI, data de naixement i número de llicencia federativa deis esportistes susceptibles
de beneficiar-se deis ajuts a que es refereix aquesta convocatoria. Aquestes dades han d'anar
ordenades alfabeticarnent i per clubs esportius.
e) Desplac;:aments deis materials esportius o deis anirnals imprescindibles per practicar
I'esport.
d) Trametre o facilitar a I'esportista o club esportiu en un termini maxim de dos dies naturals
des de la realització de la competició I'acta del partit o de la prova esportiva o certificar de
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I'entitat organitzadora relatiu a la participació o l'assistencia de I'esportista o del club a la
cornpetició.

5'entén per material esportiu imprescindible per practicar l'esport el propi de la modalitat
esportiva i el necessari per al desplacarnent, sigui cotxe, remolc (per a bicicletes, motocicletes,
animals, caiacs, vaixe/ls ... ) o camió.

En el cas que hi hagi modificacions de les [licencies federatives, deis calendaris esportius i de la
planificació deis desplacarrients prevists, s'han de comunicar a la Direcció General d'Esports.

Trasllats d'esportistes i material esportiu

Els nombres rnaxirns de p articip ants a les proves esportives que tenen dret a sol licitar els ajuts
prevists en aquesta convocatoria de subvencions són els següents:

Esports d'equip
5'estableixen els nombres maxirns de participants següents:
Bas qu et: 12+2
Handbol: 14+2
Futbol 16+2
Futbol sala: 12+2
Hoquei sobre pauns 13
Voleibol 12+2
Rugbl 22+2
Waterpolo 15

Esports individuals
Per als esports individuals s'estableixen les condicions següents:
En desplacarnents desportistes rrienors dedat, s'ha de subvencionar fins a una pel'sona tutor
pel' cada cinc esportistes que es traslladen
En desplacamcncs desportistes rnajors d'edat, sha de subvencionar fins a un entrenador o
tecnic pel' cada quinze esportistes que es traslladen.

Motociclisme

S'estableixen les condicions següents:
a) Tors els rrasllats shan de fer en vaixell.
b) Vehicle + remolc + dos pilots + dues motocicletes: té dret a sol licitar la subvenció pel
trasllat del vehicle i el remole el pilot propietari del vehicle. El segon pilot només té dret a
sollicitar la subvenció del seu trasllat.
e) Vehicle + remolc + pilot + assistent + dues motocicletes: té dret a sol-licitar la subveneió pel
trasllat del vehicle i el remolc el propietari del vehicle. El segon, el pilot o I'assistent, només té
dret él sollicirar la subvenció del seu tras/lat.

d) Només s'admet la participació d'un assistent en les modalitat de trial i cros.
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