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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

4015

Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual es modifica la convocatòria d’ajuts
per donar suport als clubs esportius de les Illes Balears amb equips d’esports individuals i col·lectius
que participin a competicions de categoria nacional (Temporada esportiva 2019/2020), per tal de
pal·liar els efectes crisis sanitària ocasionada per el Covid-19

Fets
1. L'article10.3 del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel el que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària
ocasionada per el COVID-19, se suspen l'obertura al públic de tots els locals i establiments en el que es desenvolupin activitats esportives
indicats a continuació fins dia 30 de març de 2020 (inclòs):

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/93/1058821

Esportius:
Locals o recintes tancats.
Camps de futbol, rugbi, beisbol i assimilables.
Camps de bàsquet, handbol, voleibol i assimilables.
Camps de tir al plat, de colomí i assimilables.
Galeries de tir.
Pistes de tennis i assimilables.
Pistes de patinatge, hoquei sobre gel, patins i assimilables.
Piscines.
Locals de boxa, lluita, judo i assimilables.
Circuits permanents de motocicletes, automòbils i assimilables.
Velòdroms.
Hipòdroms, canòdroms i assimilables.
Frontons, trinquets, pistes d'esquaix i assimilables.
Poliesportius.
Pistes de bitlles i assimilables.
Salons de billar i assimilables.
Gimnasos.
Pistes d'atletisme. Estadis.
Altres locals, instal·lacions o activitats assimilables als esmentats.
Espais oberts i vies públiques:
Recorreguts de carreres pedestres.
Recorreguts de proves ciclistes, motociclistes, automobilístiques i assimilables.
Recorreguts de motocròs, trial i assimilables.
Proves i exhibicions nàutiques.
Proves i exhibicions aeronàutiques.
Altres locals, instal·lacions o activitats assimilables als esmentats.
Activitats recreatives:
De ball:
Esportiu - recreatives:
Locals o recintes, sense espectadors, destinats a la pràctica esportiu-recreativa d'ús públic, en qualsevol de les seves modalitats.

http://boib.caib.es D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

Núm. 93
26 de maig de 2020
Sec. III. - Pàg. 15273

2. El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel el que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada
per el COVID-19, es va publicar en el BOE de 14/03/2020 i va començar a vigir aquest mateix dia. Per la qual cosa totes les competicions
esportives es varen suspendre a partir del mateix moment de la publicació de l'ementant Reial Decret.
3. Els equips de les Illes Balears que participan en competicions de categoria nacional ja tenien prevists i contractats els seus desplaçaments
a la península per tal de disputar els seus corresponents partits o competicions esportives.
4. D'acord amb el que estableix l'article 14.2 del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, el transport aeri només va ser reduït amb un 50% de
la seva oferta. Per la qual cosa, les companyies aerees varen seguir operant el 50% dels seus vols, però les competicions esportives estaven
suspeses. Per això, els equips esportius de les Illes Balears no varen viatjar ja que no es podia realitzar l'activitat esportiva.
5. L'apartat 7.2 de la Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports per la qual es convoquen ajuts als clubs esportius de les Illes
Balears amb equips d'esports individuals i col·lectius que participin en competicions de categoria nacional, preveu que el termini per
presentar les sol·licituds per la fase ordinària de la lliga o competició esportiva, despeses federatives i despeses d'entrenaments oficials
d'atletisme, bàsquet LEB argent, gimnàstica i tir amb arc: el darrer dia per presentar les sol·licituds és dia 29 de maig de 2020 (inclòs).
6. La competició de basquet categoria LEB d'argent es disputa en sistema de lliga regular, amb dues fases. La primera fase es var disputar
entre 21 el de setembre de 2019 fins el 15 de febrer del 2020, i la segona fase entre el 29 de febrer i el 2 de maig del 2020. Les jornades que
van des del 14/03/2020 fins el 02/05/2020, han estan ajornades fins a la finalització de la vigència de l'estat d'alarma.
7. Les federacions espanyoles d'atletisme, gimnàstica i tir amb arc han suspès els seus calendaris de competició durant la vigència de l'estat
d'alarma.
8. L'apartat 7.3 la Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports per la qual es convoquen ajuts als clubs esportius de les Illes Balears
amb equips d'esports individuals i col·lectius que participin en competicions de categoria nacional, preveu que el termini per presentar les
sol·licituds per la fase de Play Off per la classificació final (guanyador), Play Off d'ascens i copes del Rei o la Reina: el darrer dia per
presentar les sol·licituds és dia 18 de juny de 2020 (inclòs).
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9. Per poder disputar les fases de Play Off per la classificació final (guanyador) i Play Off d'ascens, ha de haver acabat la lliga ordinària, i
aquesta ha estat suspesa durant la vigència de l'estat d'alarma.
10. Les federacions espanyoles han adoptat postures diverses enfront aquesta crisi, que van des de la suspensió total de la temporada en curs
(voleibol), a la suspensió parcial amb diversos marges temporals, sempre tenint com a mínim la data d'inici de la competició la finalització
de l'estat d'alarma. Sempre tenint en compte que per l'inici efectiu de la competició s'haurà d'habilitar una fase mínima de 15 dies per
realitzar la mínima preparació física (pretemporada) per poder iniciar la competició amb les condicions físiques adients per realitzar
l'activitat física corresponent.
Fonaments de dret
1. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/2003).
2. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, 31/12/2005).
3. L'Ordre del conseller de Turisme i Esports de 18 de desembre de 2012 per la qual s'estableixen les bases reguladores per concedir
subvencions en matèria d'esports. (BOIB núm. 2, de 3/01/2013)
4. Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada per el
COVID-19 (BOE núm. 67, de 14/03/2020).
5. Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports per la qual es convoquen ajuts als clubs esportius de les Illes Balears amb equips
d'esports individuals i col·lectius que participin en competicions de categoria nacional – Temporada esportiva 2019/2020 (BOIB núm. 135,
de 3/10/2019)
Per tot això i vista la proposta de resolució del director general d'Esports, dict la següent:
Resolució
1. La justificació relativa als desplaçaments no realitzats durant el període compres entre dia 14/03/2020 i el 22/03/2020 (ambdós inclosos)
es realitzarà de la següent forma i condicions:
- S'aplicaran els mòduls de desplaçaments fora de l'illa d'origen, prevists a l'apartat 12.4.1 de la convocatòria.
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- No seran d'aplicació els mòduls de manutenció pels desplaçaments fora de l'illa d'origen, prevists a l'apartat 12.4.2.
- S'aplicaran els mòduls d'assistència dels esportistes i tècnics als entrenaments oficials per la participació a les jornades esportives de la lliga
oficial ordinària, previst a l'apartat 12.5, només pel desplaçament de dia 14 o 15 de març de 2020.
- Per tal de justificar aquesta despesa s'haurà de presentar la següent documentació:
i. Còpia de la factura emesa per l'empresa que va organitzar el desplaçament. A l'esmentada factura han de figurar els nom i llinatges
dels esportistes i tècnics que s'havien de desplaçar.
ii. Document acreditatiu del pagament de la factura:
- Rebut bancari: és el que emet l'entitat bancària al fer el pagament del rebut presentat pel proveïdor.
- Full de transferència amb el nom del beneficiari, número de la factura amb coincidència de l'import transferit i l'import de la factura,
segellat i datat per l'entitat bancària.
- Extracte bancari del compte de l'entitat on figuri l'assentament amb l'import coincident amb l'import i el nom de l'empresa a la qual se li ha
realitzat el pagament.
iii. Acreditació o, si no, declaració de la persona o l'entitat beneficiària i de l'empresa que ha organitzat el desplaçament, relativa a
que la despesa realitzada no li ha estat retornada ni compensada amb altres desplaçaments (Trasllats amb avió, vaixell, trasllats de
carretera, tren, o estades hoteleres).
2. Modificar el segon apartat del punt setè de l'Annex 1 de la resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports de 25 de setembre de 2019
per la qual es convoquen ajuts als clubs esportius de les Illes Balears amb equips d'esports individuals i col·lectius que participin en
competicions de categoria nacional en el següent sentit:
Allà on diu:
7. Termini per presentar les sol·licituds
7.2 Fase ordinària de la lliga o competició esportiva, despeses federatives i despeses d'entrenaments oficials d'atletisme, bàsquet LEB argent,
gimnàstica i tir amb arc: el darrer dia per presentar les sol·licituds és dia 29 de maig de 2020 (inclòs)
7.3 Fase de Play Off per la classificació final (guanyador), Play Off d'ascens i copes del Rei o la Reina: el darrer dia per presentar les
sol·licituds és dia 18 de juny de 2020 (inclòs).
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Ha de dir:
7. Termini per presentar les sol·licituds
7.2 Fase ordinària de la lliga o competició esportiva, despeses federatives i despeses d'entrenaments oficials d'atletisme, bàsquet LEB argent,
gimnàstica i tir amb arc: el darrer dia per presentar les sol·licituds és dia 15 de juliol de 2020 (inclòs).
7.3 Fase de Play Off per la classificació final (guanyador), Play Off d'ascens i copes del Rei o la Reina: el darrer dia per presentar les
sol·licituds és dia 15 de juliol de 2020. (inclòs).
3. Ordenar la publicació al BOIB d'aquesta resolució.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució –que exhaureix la via administrativa– es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera
d'Afers Socials i Esports en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015,
d'1 de octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de règim jurídic de
l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears
en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà que s'hagi publicat aquesta Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, 20 de maig de 2020
La consellera d'Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríquez
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