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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
431 Reial decret 2/2018, de 12 de gener, pel qual es dicten determinades normes 

de desplegament del Reial decret llei 5/2015, de 30 d’abril, de mesures 
urgents en relació amb la comercialització dels drets d’explotació de continguts 
audiovisuals de les competicions de futbol professional.

El Reial decret llei 5/2015, de 30 d’abril, de mesures urgents en relació amb la 
comercialització dels drets d’explotació de continguts audiovisuals de les competicions de 
futbol professional s’articula sobre tres eixos. En primer lloc, estableix l’obligació de cedir 
les facultats de comercialització conjunta dels drets audiovisuals de retransmissió a la Lliga 
Nacional de Futbol Professional i a la Reial Federació Espanyola de Futbol. En segon lloc, 
es dissenya un sistema de repartiment dels ingressos amb criteris correctors que limiten 
les diferències entre els participants. Finalment, cada entitat assumeix les contribucions 
obligatòries al Fons de compensació, per a les polítiques de promoció de la competició 
professional i del futbol aficionat i per a les polítiques del Consell Superior d’Esports en 
suport de la Primera Divisió del futbol femení, la Segona Divisió B del Campionat nacional 
masculí i les associacions de futbolistes, àrbitres, entrenadors i preparadors físics.

En desplegament del que preveu el Reial decret llei 5/2015, aquest Reial decret té 
fonamentalment per objecte regular les contribucions de les entitats participants en el 
Campionat Nacional de Lliga a la promoció de l’esport i al desenvolupament del futbol 
aficionat.

Es regula la contribució a la promoció de l’esport dels clubs i les entitats afiliades a la 
Lliga mitjançant l’aportació d’un percentatge dels ingressos derivats de l’explotació dels drets 
audiovisuals. Es fixa en un 3,5 per cent la contribució al Fons de compensació, i se’n destina 
un 90 per cent als clubs que baixin de Primera a Segona i la resta, als que baixin de Segona 
Divisió. Es regula la contribució al desenvolupament del futbol aficionat, i s’obliga a destinar 
l’1 per cent dels ingressos procedents de la comercialització de drets audiovisuals, que s’ha 
de repartir entre les federacions autonòmiques. Aquestes han de destinar, al seu torn, 
aquestes quantitats al desenvolupament de la pràctica del futbol aficionat i a sufragar les 
despeses d’expedició de llicències de persones amb dificultats econòmiques.

També es preveu una aportació de fins a un 1 per cent al Consell Superior d’Esports 
–que s’ha de destinar a la protecció social dels esportistes d’alt nivell i a finançar ajudes a 
esportistes que participin en competicions internacionals– i una altra aportació al Consell 
Superior d’Esports d’un 0,5 per cent per a la protecció social en el futbol femení i a la 
Segona Divisió B, així com per finançar l’associacionisme en el futbol.

Així mateix, es regulen els aspectes bàsics de la funció arbitral del Consell Superior 
d’Esports en relació amb els articles 5 i 6 del Reial decret llei 5/2015, de 30 d’abril.

Aquest Reial decret es dicta en virtut de l’habilitació expressa al Govern que conté la 
disposició final tercera del Reial decret llei 5/2015, de 30 d’abril. Aquesta disposició s’ajusta 
als principis de bona regulació que conté la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, això és, els principis de necessitat, 
eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència. En efecte, aquesta 
disposició és l’instrument adequat perquè el Govern compleixi l’obligació de desplegar 
reglamentàriament certes previsions que conté l’esmentat Reial decret llei 5/2015, bé 
perquè aquesta regulació resulta d’una remissió expressa a la norma reglamentària, o bé 
perquè és convenient desplegar certs aspectes continguts en la norma esmentada amb 
rang de llei que necessiten ser clarificats per oferir certa seguretat jurídica als diversos 
col·lectius als quals podria ser aplicable aquesta norma.

En la tramitació del projecte de Reial decret s’ha portat a terme un tràmit d’informació 
pública en línia i s’ha donat audiència a les entitats representatives dels sectors afectats 
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(Reial Federació Espanyola de Futbol, federacions autonòmiques de futbol, Lliga Nacional 
de Futbol Professional, clubs de futbol i associacions representatives d’interessos dels 
diferents afectats). A més, s’han sol·licitat informes als ministeris d’Economia, Indústria i 
Competitivitat; d’Hisenda i Funció Pública; de Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social; de 
Justícia; a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència; així com el dictamen 
preceptiu del Consell d’Estat.

El projecte està inclòs en el Pla anual normatiu de 2018 de conformitat amb el que 
preveuen l’article 25 de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern, en la redacció que 
en fa la disposició final tercera de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic, i el Reial decret 286/2017, de 24 de març, pel qual es regulen el Pla anual normatiu 
i l’Informe anual d’avaluació normativa de l’Administració General de l’Estat i es crea la 
Junta de Planificació i Avaluació.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Educació, Cultura i Esport, amb l’aprovació 
prèvia del ministre d’Hisenda i Funció Pública, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la 
deliberació prèvia del Consell de Ministres a la reunió del dia 12 de gener de 2018,

DISPOSO:

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Objecte.

L’objecte d’aquest Reial decret és desplegar les previsions que conté el Reial decret 
llei 5/2015, de 30 d’abril, de mesures urgents en relació amb la comercialització dels drets 
d’explotació de continguts audiovisuals de les competicions de futbol professional, relatives 
a les matèries següents:

a) Les contribucions de les entitats participants en el Campionat Nacional de Lliga a 
la promoció de l’esport i, en particular, al desenvolupament del futbol aficionat, que 
preveuen les lletres a), c), d) i e) de l’article 6.1 del Reial decret llei 5/2015, de 30 d’abril.

b) Les especialitats de la funció arbitral del Consell Superior d’Esports en relació amb 
les matèries que preveuen els articles 5 i 6 Reial decret llei 5/2015, de 30 d’abril.

CAPÍTOL II

Contribucions dels clubs i les entitats afiliades a la Lliga de Futbol Professional a 
la promoció de l’esport

Article 2. Contribucions dels clubs i les entitats afiliades a la Lliga Nacional de Futbol 
Professional.

1. Els clubs i les entitats participants en el Campionat Nacional de Lliga, en qualsevol 
de les seves categories, han d’aportar un percentatge dels ingressos que obtinguin per 
comercialització conjunta dels drets d’explotació dels continguts audiovisuals per contribuir 
als fins següents:

a) La sostenibilitat financera de les entitats esportives que baixin de categoria.
b) El desenvolupament del futbol aficionat.
c) La protecció social dels esportistes d’alt nivell.
d) La promoció de la participació d’esportistes espanyols en competicions 

internacionals.
e) La protecció social dels esportistes en l’àmbit del futbol aficionat.
f) El suport a les associacions o els sindicats de futbolistes, àrbitres, entrenadors i 

preparadors físics modalitat esportiva de futbol.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 12  Dissabte 13 de gener de 2018  Secc. I. Pàg. 3

2. El compliment d’aquestes obligacions s’ha de fer de conformitat amb el que preveuen 
l’article 6 del Reial decret llei 5/2015, de 30 d’abril, les disposicions d’aquest capítol i, si 
s’escau, les normes estatutàries que aprovin els òrgans de govern de les entitats competents.

3. De conformitat amb el que disposa l’article 6.2 del Reial decret llei 5/2015, l’import 
de les aportacions que han de fer els clubs s’ha de destinar, amb caràcter preferent, i 
sobre els ingressos totals o bruts, al pagament dels deutes líquids, vençuts i exigibles 
contrets amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària i amb la Tresoreria General de la 
Seguretat Social.

La Lliga Nacional de Futbol Professional practica les retencions oportunes per poder 
atendre el pagament d’aquestes obligacions preferents a compte del club deutor, que 
segueix obligat a satisfer totes les quantitats que li correspongui abonar en compliment del 
que estableix l’article 6.1 de l’esmentat Reial decret llei 5/2015.

Quan un club o una entitat participant en una competició de futbol professional hagi 
d’atendre el pagament preferent de deutes líquids, vençuts i exigibles contrets amb 
l’Agència Estatal d’Administració Tributària i amb la Tresoreria General de la Seguretat 
Social, i no pugui satisfer totes les contribucions que ha de satisfer per complir les 
obligacions que estableix l’article 6.1 del Reial decret llei 5/2015, el club o l’entitat en 
qüestió segueix obligat a satisfer totes les quantitats que hagin hagut d’abonar en 
compliment del que preveu l’article esmentat.

La liquidació de les quantitats que correspongui percebre a cada club o entitat s’ha de 
fer al terme de la temporada esportiva i, en tot cas, abans de la conclusió de l’any natural 
en què s’iniciï la temporada esportiva següent. El resultat de la liquidació aplicada es pren 
com a referència per calcular les quantitats que ha d’aportar cada club per complir les 
obligacions que estableix l’article 6.1 del Reial decret llei 5/2015, es calcula deduint les 
despeses de comercialització i explotació.

4. La Lliga Nacional de Futbol Professional fa pagaments a compte de les quantitats 
que els clubs hagin d’aportar a la Reial Federació Espanyola de Futbol i al Consell Superior 
d’Esports en compliment de les obligacions establertes per l’article 6.1 lletres c), d) i e) del 
Reial decret llei 5/2015, i s’ha de procedir a la regularització de les quantitats definitives 
quan es conegui la liquidació definitiva de les quantitats corresponents a cada club. Amb 
aquesta finalitat, abans del dia 15 de gener de cada any, la Lliga de Futbol Professional ha 
d’informar el Consell Superior d’Esports de les dates de pagament pactades amb els 
operadors i amb els clubs i les entitats esportives per la comercialització dels continguts 
audiovisuals corresponents a aquell any.

5. En el si del Consell Superior d’Esports s’ha de constituir una comissió de 
seguiment, el funcionament de la qual s’ha d’atendre amb els recursos personals, tècnics 
i pressupostaris assignats a l’organisme esmentat, i a la qual li correspon exercir les 
funcions següents:

a) supervisar les inversions o despeses efectuades per les persones o entitats 
beneficiàries dels fons aportats pels clubs;

b) vetllar pel compliment de les obligacions que preveu aquest Reial decret, 
particularment pel compliment de l’obligació d’atendre el pagament preferent dels deutes 
tributaris i de la Seguretat Social;

c) avaluar l’eficàcia de les actuacions efectuades en el marc del que disposen el 
Reial decret llei 5/2015 i aquest Reial decret;

d) fer una memòria anual de les actuacions dutes a terme en compliment del que 
preveu aquest Reial decret, i elevar propostes de millora als òrgans competents.

La Comissió de seguiment està formada per vuit membres, dels quals tres són 
nomenats pel Consell Superior d’Esports, dos per la Lliga Nacional de Futbol Professional, 
i els tres restants són designats per la Reial Federació Espanyola de Futbol, per l’Agència 
Estatal d’Administració Tributària i per la Tresoreria General de la Seguretat Social. La 
presidència de la Comissió l’exerceix un dels tres membres nomenats pel Consell Superior 
d’Esports, que designa igualment el secretari de la Comissió que assisteix a les reunions 
amb veu però sense vot.
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Secció 1a Compensacions econòmiques per descens de categoria

Article 3. Fons de compensació.

1. De conformitat amb la lletra a) de l’article 6.1 del Reial decret llei 5/2015, de 30 
d’abril, cadascun dels clubs i les entitats participants en el Campionat Nacional de 
Lliga, en qualsevol de les seves categories, han de destinar un 3,5 per 100 dels 
ingressos que obtinguin per la comercialització conjunta dels drets d’explotació dels 
continguts audiovisuals a la constitució d’un fons de compensació del qual es poden 
beneficiar les entitats esportives que disputin la competició de futbol professional i 
baixin de categoria.

2. Correspon a la Lliga Nacional de Futbol Professional determinar el termini en què 
els clubs han de complir aquesta obligació, així com la gestió del Fons de compensació, i 
concretar el procés de determinació de l’import que correspongui satisfer a cada club o 
entitat que tingui dret a percebre aquestes compensacions.

3. La distribució de les quantitats entre les entitats esportives que baixin de categoria 
s’ha de fer d’acord amb les normes, els criteris i el procediment que aprovi l’Assemblea 
General de la Lliga Nacional de Futbol Professional, i s’han d’incorporar als Estatuts o 
reglaments de l’entitat esmentada que ha d’aprovar definitivament el Consell Superior 
d’Esports en compliment del que estableix l’article 10 de la Llei 10/1990, de 15 d’octubre, 
de l’esport.

Les normes reguladores de la gestió i l’administració del Fons han de garantir que 
el 90 per 100 de la dotació es destini als equips que baixin de Primera a Segona Divisió A, 
i el 10 per 100 es destini als equips que baixin de Segona Divisió i, per aquesta causa, 
abandonin la competició professional.

4. El dret a percebre aquestes quantitats correspon als clubs que baixin per causes 
esportives, i no es pot obtenir cap compensació quan un club/SAD sigui exclòs de la 
competició per l’incompliment de requisits de caràcter econòmic, social o d’infraestructures, 
o perquè no atengui el pagament dels deutes contrets amb jugadors o tècnics.

Secció 2a Contribució solidària al desenvolupament del futbol aficionat

Article 4. Abast de l’obligació.

1. De conformitat amb la lletra c) de l’article 6.1 del Reial decret llei 5/2015, 
cadascun dels clubs i les entitats participants en el Campionat Nacional de Lliga, en 
qualsevol de les seves categories, han de lliurar a la Reial Federació Espanyola de 
Futbol un 1 per 100 dels ingressos que obtinguin per la comercialització conjunta dels 
drets d’explotació dels continguts audiovisuals; import que es pot incrementar si així 
estableix el conveni de coordinació subscrit entre la Federació i la Lliga Professional en 
el marc del que disposa l’article 28 del Reial decret 1835/1991, de 20 de desembre, 
sobre federacions esportives espanyoles i registre d’associacions esportives. La Lliga 
Nacional de Futbol Professional ha de fer el lliurament esmentat a la Reial Federació 
Espanyola de Futbol a compte dels clubs i les entitats esportives esmentats.

2. Aquestes quantitats s’han de lliurar a la Reial Federació Espanyola de Futbol 
abans de la conclusió de l’any natural en què els clubs o les entitats participants rebin els 
ingressos corresponents a cada temporada. La Lliga Nacional de Futbol Professional ha 
de fer pagaments a compte de les quantitats que correspongui percebre a la Reial 
Federació Espanyola de Futbol amb base a l’article 6.1 c) del Reial decret llei 5/2015, i s’ha 
de procedir a la regularització de les quantitats definitives quan es conegui la liquidació 
definitiva de les quantitats corresponents a cada club.
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Article 5. Criteris de repartiment entre les federacions autonòmiques.

1. Les quantitats que correspongui percebre a la Reial Federació Espanyola de 
Futbol com a contribució solidària al desenvolupament del futbol aficionat s’han de distribuir 
íntegrament entre les federacions d’àmbit autonòmic d’acord amb els criteris següents:

a) Un 60 per 100 de la quantia total s’ha de repartir entre les federacions d’àmbit 
autonòmic, en proporció al nombre de llicències federatives expedides per cadascuna 
d’aquestes. Als efectes d’aquest còmput, s’ha d’aplicar un coeficient d’1,5 a les llicències 
atorgades a esportistes femenines, a cadets i categories inferiors.

b) Un 30 per 100 de la quantia total s’ha de repartir entre les federacions d’àmbit 
autonòmic aplicant un coeficient que s’obté dividint el nombre total de llicències expedides 
per cadascuna d’aquestes entre la població total resident en cada comunitat o ciutat 
autònoma.

c) Un 10 per 100 de la quantia total s’ha de distribuir entre les federacions d’àmbit 
autonòmic aplicant un coeficient que s’obté dividint l’extensió geogràfica de cada comunitat 
o ciutat autònoma entre el nombre total de llicències expedides per cadascuna d’aquestes.

2. La Reial Federació Espanyola de Futbol ha de publicar anualment a través de la 
seva pàgina web la normativa reguladora del repartiment d’aquestes ajudes, que s’ha de 
remetre abans de la seva aprovació al Consell Superior d’Esports, i que ha d’incorporar els 
criteris de repartiment que estableix aquest article i hi ha d’incloure un procediment que 
permeti garantir el control de la despesa efectuada.

Així mateix, la Reial Federació Espanyola de Futbol ha de difondre a través de la seva 
pàgina web el desglossament de les quantitats abonades i la informació que permeti 
verificar l’aplicació dels criteris de repartiment. De la mateixa manera, les federacions 
d’àmbit autonòmic han de publicar anualment a les seves pàgines web la destinació de les 
quantitats que rebin.

Amb caràcter anual, la Reial Federació Espanyola de Futbol ha de presentar a la 
Comissió de seguiment que regula l’article 2 un informe d’avaluació de les actuacions 
efectuades per complir les finalitats que preveu l’article 6 d’aquest Reial decret. Aquesta 
avaluació ha d’incloure una anàlisi d’alternatives d’actuació, un estudi d’eficàcia en els 
costos, així com proporcionar informació i dades sobre els fins i objectius estratègics 
d’actuació, els mecanismes i indicadors de seguiment, els principis de bona gestió 
financera aplicats i el procediment aprovat per garantir la transparència i concurrència en 
el repartiment de fons.

Article 6. Destinació dels ingressos.

Les federacions d’àmbit autonòmic han de destinar les quantitats que rebin a 
programes de foment o la promoció del futbol aficionat que persegueixin, almenys, alguna 
de les finalitats següents:

a) donar suport a la participació en competicions oficials d’àmbit estatal, autonòmic o 
territorial, de futbol i de futbol sala d’equips adscrits a clubs no professionals, o que no en 
siguin dependents o filials dels participants en competicions oficials de caràcter professional;

b) promoure el desenvolupament i la implantació del futbol femení;
c) organitzar cursos de formació d’àrbitres;
d) dur a terme activitats de suport a les seleccions autonòmiques;
e) contribuir al finançament dels costos d’expedició de les llicències federatives de 

les persones els ingressos familiars de les quals no superin 2 vegades l’indicador públic de 
renda d’efectes múltiples (IPREM), i de les llicències federatives dels menors d’edat els 
pares o tutors dels quals estiguin en situació legal de desocupació, sempre que els clubs 
directament afectats presentin la documentació justificativa d’aquesta eventualitat en el 
moment de la tramitació de la llicència;

f) promoure el desenvolupament i la implantació del futbol aficionat en el territori de 
cada federació d’àmbit autonòmic;
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g) promoure el respecte i els valors en el futbol aficionat, dur a terme activitats per 
garantir la integritat de les competicions esportives i impulsar mesures de prevenció de la 
violència en l’esport.

h) millorar i reforçar els serveis i l’atenció sanitària en els estadis corresponents.

No s’han d’incloure els equips dependents o filials dels inscrits a la Lliga Nacional de 
Futbol Professional en la distribució que facin les federacions d’àmbit autonòmic de les 
quantitats que destinin a les finalitats descrites anteriorment.

Per percebre aquestes ajudes és necessària la presentació prèvia per part dels 
beneficiaris dels certificats corresponents que estan al dia de les seves obligacions 
tributàries amb hisenda i la Seguretat Social. Així mateix, les federacions d’àmbit autonòmic 
han d’aportar a la Reial Federació Espanyola de Futbol un informe o una memòria sobre 
els programes acomplerts i les despeses efectuades, que inclogui la informació 
economicofinancera que permeti el seguiment i control dels diners percebut. La Reial 
Federació Espanyola de Futbol ha de remetre al Consell Superior d’Esports i a la Lliga 
Nacional de Futbol Professional una còpia dels informes o les memòries sobre els 
programes duts a terme i les despeses efectuades per les federacions autonòmiques.

Secció 3a Contribució a la protecció social dels esportistes d’alt nivell i a la participació 
d’esportistes en competicions internacionals

Article 7. Abast de l’obligació.

1. De conformitat amb la lletra d) de l’article 6.1 del Reial decret llei 5/2015, cadascun 
dels clubs i les entitats participants en el Campionat Nacional de Lliga, en qualsevol de les 
seves categories, ha de lliurar al Consell Superior d’Esports fins a un 1 per 100 dels ingressos 
que obtinguin per la comercialització conjunta dels drets d’explotació dels continguts 
audiovisuals. La Lliga Nacional de Futbol Professional ha d’efectuar aquest lliurament al 
Consell Superior d’Esports a compte dels clubs i les entitats esportives esmentats.

2. La determinació de la quantitat deguda pels clubs es calcula a partir de l’estimació 
dels costos necessaris per atendre la finalitat que preveu la lletra d) de l’article 6.1 del 
Reial decret llei 5/2015. Aquesta estimació s’ha de determinar anualment mitjançant una 
resolució del president del Consell Superior d’Esports, que pot sol·licitar els informes que 
siguin necessaris, en particular del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, de les 
federacions esportives espanyoles de les quals formin part esportistes que participin en 
competicions esportives internacionals i de la Lliga Nacional de Futbol Professional, per 
sustentar degudament l’estimació efectuada. La resolució esmentada ha de determinar 
l’import o el percentatge que s’ha de destinar tant a sufragar els costos de la seguretat 
social dels esportistes d’alt nivell, com a finançar les ajudes a esportistes que participin en 
competicions internacionals, i ha de garantir que es destinin a aquesta última línia d’ajudes, 
regulada a l’article 10 d’aquest Reial decret, un percentatge que no pot ser inferior al 30 
per cent de la quantitat total que hagin d’aportar els clubs o les entitats que participen en 
la competició de futbol professional.

Per concretar el percentatge aplicable a cadascuna d’aquestes finalitats s’han de tenir 
en consideració els criteris següents:

a) el nombre total d’esportistes d’alt nivell que es poden acollir al sistema d’ajudes 
que preveu l’article 8;

b) l’import estimat del cost anual necessari per sufragar el cost dels sistemes de 
protecció social dels esportistes d’alt nivell;

c) la quantia anual de les quantitats destinades a beques i ajudes per resultats 
esportius que preveuen els programes esportius internacionals del Consell Superior 
d’Esports, el Comitè Olímpic o Paralímpic i les federacions esportives espanyoles;

d) les despeses inherents a les concentracions i activitats de preparació d’esportistes 
en competicions internacionals;

e) els costos relatius a l’adquisició d’equipament i material esportiu per a la 
participació en competicions esportives internacionals.
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3. El lliurament al Consell Superior d’Esports de les quantitats calculades o 
determinades d’acord amb el que indica aquest article s’ha de dur a terme abans de la 
conclusió de l’any natural en què els clubs i les entitats esportives obligats a fer-ho rebin 
els ingressos procedents de la comercialització dels continguts audiovisuals corresponents 
a cada temporada. La Lliga Nacional de Futbol Professional ha de fer pagaments a compte 
de les quantitats que correspongui percebre al Consell Superior d’Esports amb base a 
l’article 6.1 d) del Reial decret llei 5/2015, i s’ha de procedir a la regularització de les 
quantitats definitives quan es conegui la liquidació definitiva de les quantitats corresponents 
a cada club.

Article 8. Ajudes a esportistes d’alt nivell.

1. El Consell Superior d’Esports ha de destinar aquestes quantitats a finançar els 
costos dels sistemes públics de protecció dels esportistes d’alt nivell, en la mesura que ho 
permetin les disponibilitats pressupostàries per atendre aquestes despeses.

2. Aquestes ajudes s’han de destinar a finançar el pagament de les quotes de la 
Seguretat Social dels esportistes d’alt nivell que per la seva activitat com a tals estiguin 
d’alta en el sistema de la Seguretat Social, bé sigui en el règim general, com a 
conseqüència d’una relació laboral regulada pel Reial decret 1006/1985, de 26 de juny, pel 
qual es regula la relació laboral especial dels esportistes professionals, bé sigui en el règim 
especial de treballadors autònoms com a conseqüència del treball que exerceixin per 
compte propi o perquè hagin signat un conveni especial per a esportistes d’alt nivell.

3. Poden gaudir d’aquestes ajudes els qui tinguin la condició d’esportista d’alt nivell, 
de conformitat amb el que disposa el Reial decret 971/2007, de 13 de juliol, sobre 
esportistes d’alt nivell i alt rendiment. Així mateix, és necessari acreditar que la pràctica 
esportiva d’alt nivell de l’esportista constituïa la seva activitat principal en el moment en 
què es van obtenir els resultats esportius que determinen el reconeixement de la condició 
d’esportista d’alt nivell.

4. No poden accedir a les ajudes que preveu aquesta secció els esportistes d’alt nivell 
que exerceixin la seva activitat esportiva en equips adscrits a clubs inscrits a la Lliga Nacional 
de Futbol Professional, en els seus equips dependents o filials de l’especialitat de futbol.

Tampoc no poden gaudir d’aquestes ajudes els esportistes d’alt nivell que obtinguin 
ingressos vinculats a la seva activitat esportiva que excedeixi l’import que estableixi la 
resolució del president del Consell Superior d’Esports que preveu l’apartat 2 de l’article 7. 
A aquests efectes, per calcular el límit d’ingressos vinculats a l’activitat esportiva dels 
esportistes d’alt nivell no es computen les ajudes de contingut econòmic ajustades als 
programes de preparació establerts pel Consell Superior d’Esports amb les federacions 
esportives espanyoles o amb els comitès olímpic i paralímpic espanyol, que compleixin les 
condicions que estableix el Reial decret 439/2007, de 30 de març, pel qual s’aprova el 
Reglament de l’impost sobre la renda de les persones físiques i es modifica el Reglament 
de plans i fons de pensions.

Article 9. Objecte i quantia de les ajudes.

1. L’import de les quantitats destinades al finançament dels sistemes de protecció 
social dels esportistes d’alt nivell té per objecte:

a) Sufragar la totalitat o una part de la quota del règim general de la Seguretat Social 
que correspongui abonar al treballador com a conseqüència d’una relació laboral regulada 
pel Reial decret 1006/1985, si el beneficiari és treballador per compte d’altri.

b) Sufragar la totalitat o una part de la quota que hagin d’abonar els treballadors per 
compte propi o autònoms, si el beneficiari pertany al règim especial de treballadors 
autònoms, tant perquè estigui d’alta en aquest règim o perquè hagi subscrit un conveni 
especial, en els termes que preveu l’Ordre TAS/2865/2003, de 13 d’octubre, per la qual es 
regula el conveni especial en el sistema de la Seguretat Social.
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2. En la resolució del president del Consell Superior d’Esports que preveu l’apartat 2 
de l’article 7 d’aquest Reial decret s’ha de fixar un límit màxim per a les ajudes que 
preveuen les lletres anteriors, i s’han de concretar les obligacions formals que hagin de 
complir els perceptors d’aquestes ajudes.

3. Les disposicions de desplegament d’aquest Reial decret han d’establir el 
procediment que han de seguir el Consell Superior d’Esports i la Tresoreria General de la 
Seguretat Social per a la gestió i tramitació d’aquestes ajudes.

Article 10. Ajudes a esportistes que participin en competicions internacionals.

El Consell Superior d’Esports ha d’establir un programa d’ajudes a esportistes que 
participin en competicions internacionals que s’ha de finançar amb càrrec a les quantitats 
que correspongui percebre a aquest organisme amb base al que disposa la lletra d) de 
l’article 6.1 del Reial decret llei 5/2015.

Secció 4a Contribució a la protecció social en el futbol femení i aficionat, i foment 
del moviment associatiu

Article 11. Abast de l’obligació.

1. De conformitat amb el que preveu la lletra e) de l’article 6.1 del Reial decret 
llei 5/2015, les entitats i els clubs esportius participants en el Campionat Nacional de Lliga, 
en qualsevol de les seves categories, han de lliurar al Consell Superior d’Esports fins a 
un 0,5 per 100 dels ingressos per la comercialització conjunta dels drets d’explotació dels 
continguts audiovisuals. La Lliga Nacional de Futbol Professional ha d’efectuar aquest 
lliurament al Consell Superior d’Esports a compte dels clubs i les entitats esportives 
esmentats.

2. La determinació de la quantitat deguda pels clubs es calcula a partir de l’estimació 
dels costos necessaris per atendre les finalitats que preveu l’article 6.1.e) del Reial decret 
llei 5/2015. Aquesta estimació es determina anualment, mitjançant una resolució del 
president del Consell Superior d’Esports, i un informe previ emès per l’òrgan de control de 
la gestió dels drets audiovisuals que preveu l’article 7 del Reial decret llei 5/2015 esmentat. 
La quantificació dels costos corresponents ha de prendre com a referència el nombre total 
de potencials beneficiaris als quals es pugui sufragar el pagament de les quotes 
empresarials i dels treballadors corresponents a la contractació d’esportistes i tècnics, així 
com l’import estimat de les despeses de cotització que puguin ser assumides amb càrrec 
als fons que s’han de destinar al compliment d’aquesta finalitat.

3. El lliurament al Consell Superior d’Esports de les quantitats calculades o 
determinades d’acord amb el que indica aquest article s’ha de dur a terme abans de la 
conclusió de l’any natural en què els clubs i les entitats esportives obligats a fer-ho rebin 
els ingressos procedents de la comercialització dels continguts audiovisuals corresponents 
a cada temporada. La Lliga Nacional de Futbol Professional ha de fer pagaments a compte 
de les quantitats que correspongui percebre al Consell Superior d’Esports amb base a 
l’article 6.1 lletra e) del Reial decret llei 5/2015, i s’ha de procedir a la regularització de les 
quantitats definitives quan es conegui la liquidació definitiva de les quantitats corresponents 
a cada club.

4. No tenen dret a percebre les ajudes que preveu aquesta secció els clubs o les 
societats anònimes esportives adscrites a la Lliga Nacional de Futbol Professional que 
disposin d’equips dependents o filials que participin en la Primera Divisió de futbol femení 
o en la Segona Divisió B del Campionat Nacional de Lliga.

5. El Consell Superior d’Esports ha de facilitar a la Reial Federació Espanyola de 
Futbol la informació relativa a les subvencions que atorgui per al finançament de les 
activitats que preveu aquesta secció.
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Article 12. Subvencions per al futbol femení i per al futbol aficionat.

1. El Consell Superior d’Esports ha de destinar les quantitats que percebi amb base 
al que disposa l’article 6.1 lletra e) del Reial decret llei 50/2015 a finançar els costos dels 
sistemes públics de protecció dels esportistes i tècnics contractats per compte d’altri per 
les entitats esportives que participin en la Primera Divisió de futbol femení i en la Segona 
Divisió B del Campionat Nacional de Lliga en la quantia que permetin les disponibilitats 
pressupostàries. Així mateix, s’ha de destinar almenys un 5% de les quantitats a distribuir, 
de conformitat amb el que estableix l’article 6.1 e) del Reial decret llei 5/2015, a concedir 
ajudes a associacions o sindicats d’esportistes, tècnics i àrbitres.

2. L’objecte d’aquestes ajudes és finançar el pagament de les quotes empresarials i 
dels treballadors corresponents a la contractació d’esportistes i tècnics, sobre la base del 
Reial decret 1006/1985, de 26 de juny, pel qual es regula la relació laboral especial dels 
esportistes professionals, inclosos en el règim general de la Seguretat Social.

3. Tenen la condició de beneficiaris d’aquest programa les entitats esportives 
següents:

a) Les entitats que participin en la Primera Divisió de futbol femení, quant a la quota 
empresarial, i els esportistes i tècnics, quant a la quota del treballador.

b) Les entitats que participin en la Segona Divisió B del Campionat Nacional de Lliga, 
quant a la quota empresarial, i els esportistes i tècnics, quant a la quota del treballador.

Les sol·licituds dels esportistes i tècnics s’han de tramitar a través de les entitats 
esportives ocupadores o, si s’escau, directament pels treballadors.

4. Aquestes subvencions es convoquen anualment mitjançant una resolució del 
president del Consell Superior d’Esports. En la convocatòria anual corresponent s’estableix 
l’import màxim anual de les ajudes que es convoquin per a les dues categories, i s’han de 
destinar les ajudes al finançament de les quotes empresarials corresponents a la 
contractació d’esportistes i tècnics inclosos en el règim general de la Seguretat Social, així 
com als esportistes i tècnics per finançar el pagament de les quotes del treballador.

5. La quantia disponible s’ha de destinar, en primer terme i amb caràcter preferent, a 
satisfer les despeses corresponents als participants en la Primera Divisió de futbol 
femenins. Una vegada ateses les obligacions que preveu la lletra a) de l’apartat 3, les 
quantitats romanents s’han de destinar a satisfer els costos de la protecció social 
corresponent als esportistes i tècnics que participin en la Segona Divisió B del Campionat 
Nacional de Lliga de Futbol.

Si la quantia disponible en cada moment no és suficient per cobrir els costos de la 
protecció social corresponents als esportistes i tècnics inclosos en algun dels grups 
anteriors, s’ha de procedir al prorrateig de les quantitats de manera proporcional al nombre 
de beneficiaris adscrit en el grup corresponent.

Article 13. Subvencions a la promoció del moviment associatiu.

1. Els crèdits no compromesos en la convocatòria de l’article anterior es poden 
destinar a concedir subvencions a les associacions o els sindicats d’esportistes, àrbitres, 
entrenadors i preparadors físics corresponents a les especialitats adscrites a la modalitat 
esportiva de futbol.

2. L’objecte d’aquestes subvencions és finançar els programes que facilitin la inserció 
al mercat de treball dels associats a aquestes entitats quan finalitzi la seva dedicació al 
futbol, així com a finançar les seves despeses de funcionament.

3. Tenen la condició de beneficiaris d’aquest programa les associacions o els 
sindicats de futbolistes, àrbitres, entrenadors i preparadors físics que compleixin els 
requisits següents:

a) Que es tracti d’institucions sense ànim de lucre legalment constituïdes i que els 
seus fins comportin la realització d’activitats directament relacionades amb la pràctica del 
futbol o la promoció dels drets socials dels seus associats en l’àmbit del futbol professional.
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b) Acreditar l’afiliació, almenys, d’un 20 per 100 dels esportistes, àrbitres, entrenadors 
o preparadors físics amb llicència federativa que participin en competició d’àmbit estatal i 
en categoria absoluta.

c) Tenir implantació territorial almenys en tres comunitats autònomes.

Quan hi hagi diverses associacions o sindicats que puguin concórrer a les ajudes 
convocades, s’han d’assignar les quantitats disponibles en funció de la seva 
representativitat.

Per acreditar la representativitat de les associacions o entitats s’ha de prendre com a 
referència el seu àmbit d’actuació i les competicions corresponents a cada especialitat 
esportiva, s’ha de computar de manera diferenciada cadascun dels estaments federatius, 
i s’ha de distingir per raó de gènere per determinar la representació dels col·lectius 
representats.

Amb aquesta finalitat la Reial Federació Espanyola de Futbol ha de facilitar anualment 
el nombre de llicències expedides per estaments, categories, gènere i classe de llicència.

L’acreditació del percentatge l’afiliació i representació per part de les associacions 
professionals o sindicats entitats s’ha d’efectuar en els termes i les condicions que preveu 
la normativa de protecció de dades personals.

CAPÍTOL III

L’arbitratge sobre les matèries que preveuen els articles 5 i 6 del Reial decret llei 5/2015, 
de 30 d’abril

Article 14. La funció arbitral del Consell Superior d’Esports.

1. La funció arbitral del Consell Superior d’Esports en les matèries que preveuen els 
articles 5 i 6 Reial decret llei 5/2015, de 30 d’abril, se sotmet al que preveu aquest capítol.

2. Són aplicables a l’arbitratge que regula aquest capítol les disposicions relatives al 
conveni arbitral i els seus efectes que conté el títol II de la Llei 60/2003, de 23 de desembre, 
d’arbitratge. A aquests efectes, la subscripció del conveni especial obliga les parts a 
complir el que hi ha estipulat i impedeix als tribunals conèixer de les controvèrsies 
sotmeses a arbitratge, en les condicions i els termes establerts per la Llei esmentada.

3. No es poden sotmetre a l’arbitratge que regula aquest capítol les controvèrsies 
eventuals que es puguin suscitar en relació amb l’aplicació dels privilegis i les preferències 
que preveuen a favor de la hisenda pública el Reial decret llei 5/2015, i aquest Reial decret.

4. Als efectes de l’exercici de la funció arbitral que regula aquest capítol, els articles 
següents estableixen les especialitats relatives al procediment de designació dels àrbitres, 
el procediment arbitral i el laude arbitral.

Article 15. Procediment de designació dels àrbitres.

1. Correspon al Consell Superior d’Esports designar els àrbitres, en nombre senar, 
no inferior a tres ni superior a cinc, en els quals ha de concórrer la condició de jurista, i s’ha 
de designar d’entre ells el president. En el procés de selecció dels àrbitres constitueix un 
mèrit específic l’experiència, la formació o la qualificació en l’àmbit de la comercialització 
dels drets d’explotació de continguts audiovisuals.

2. En la selecció dels àrbitres s’han de respectar els principis d’independència i 
imparcialitat, així com d’honorabilitat i qualificació, i els candidats proposats pel Consell 
Superior d’Esports han de revelar qualsevol circumstància que pugui donar lloc a dubtes 
justificats sobre la seva imparcialitat i independència. Són aplicables els criteris per al 
nomenament dels àrbitres que preveu la Llei 60/2003, de 23 de desembre, així com els 
motius d’abstenció i recusació previstos per la legislació arbitral.

3. El nomenament dels àrbitres s’ha d’efectuar mitjançant una resolució del president 
del Consell Superior d’Esports, i ha de ser objecte de publicació a la seu electrònica del 
Ministeri d’Educació, Cultura i Esport i a la pàgina web del Consell Superior d’Esports.
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Article 16. Procediment arbitral.

1. El procediment arbitral es regeix per la Llei 60/2003, de 23 de desembre, amb les 
especialitats que preveuen aquest article i el Reial decret llei 5/2015, de 30 d’abril.

2. El procediment arbitral s’ha de desenvolupar de conformitat amb els principis 
essencials d’audiència, contradicció i igualtat entre les parts, que poden actuar per si soles 
o es poden valer d’un advocat en exercici.

3. La sol·licitud d’arbitratge es pot presentar per escrit, per via electrònica o per 
qualsevol altre mitjà que permeti tenir constància de la sol·licitud i de la seva autenticitat, i 
ha de reunir almenys els requisits següents:

a) Nom i cognoms o raó social, domicili, número d’identificació fiscal i lloc assenyalat 
als efectes de notificacions.

b) Nom i cognoms o raó social i domicili del reclamat, així com, si el reclamant el 
coneix, el domicili als efectes de notificacions o, si no disposa d’aquestes dades, qualsevol 
altra que permeti la identificació completa del reclamat.

c) Breu descripció dels fets que motiven la controvèrsia, exposició succinta de les 
pretensions del reclamant, i determinació, si s’escau, de la quantia i els fonaments en què 
basa la pretensió.

d) Còpia del conveni arbitral o, si s’escau, de la norma estatutària que determini 
l’assumpció de l’arbitratge.

e) Lloc, data i signatura.

Si s’escau, s’ha d’acreditar la representació de conformitat amb el que preveuen les 
normes reguladores del procediment administratiu de les administracions públiques.

4. Les actuacions arbitrals s’han de dur a terme a la seu del Consell Superior 
d’Esports, llevat que per resolució motivada d’aquest es decideixi que les actuacions 
arbitrals tinguin lloc en una seu diferent.

5. Les parts poden designar un domicili als efectes de notificacions, i s’entén que, si 
no n’hi ha, ho és el domicili social de l’entitat o el club o, si s’escau, el del seu representant.

6. Els àrbitres poden practicar, excepte un acord en contra de les parts, per iniciativa 
pròpia o a instància de part, les proves que es considerin pertinents i que s’ajustin a dret, 
que siguin necessàries per al màxim encert del laude arbitral. De la mateixa manera, 
poden rebutjar motivadament la pràctica de les proves sol·licitades per les parts i que 
siguin manifestament improcedents o innecessàries.

7. Les decisions arbitrals s’han d’adoptar per majoria de vots emesos, i s’entenen 
vàlidament adoptades si en la votació concorre, almenys, una majoria dels seus membres. 
Si no hi ha majoria, la decisió l’ha de prendre el president.

8. Abans de dictar el laude arbitral, i després de la pràctica de la prova i la seva 
valoració per les parts, el Consell Superior d’Esports ha de sol·licitar l’informe preceptiu de 
la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència, que l’ha d’emetre en el termini 
màxim d’un mes des de la recepció de la sol·licitud esmentada.

9. Les despeses i costes que generi l’arbitratge les han d’assumir les parts, d’acord 
amb el que disposi el laude arbitral, així com les despeses que ocasionin la gestió i 
l’administració del procediment arbitral. A aquests efectes, els àrbitres s’han de pronunciar 
en el laude sobre les costes de l’arbitratge, que han d’incloure els honoraris i les despeses 
dels àrbitres i, si s’escau, els honoraris i les despeses dels defensors o representants de 
les parts, el cost del servei prestat per la institució administradora de l’arbitratge i la resta 
de despeses originades en el procediment arbitral.

Article 17. Laude arbitral.

1. L’arbitratge s’ha de practicar en el termini que estableixin les parts, que així mateix 
poden acordar-ne la pròrroga i l’extensió d’aquesta pròrroga. A falta d’acte, s’ha d’aplicar 
el que disposa l’article 37.2 de la Llei 60/2003, de 23 de desembre.
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2. El laude arbitral ha de resoldre en dret totes les qüestions que hagin plantejat les 
parts, en relació amb les discrepàncies relatives a la comercialització o l’explotació dels 
drets audiovisuals.

3. El laude arbitral sempre ha de ser motivat, i s’ha de dictar per escrit.
4. El laude arbitral ha d’incloure el contingut mínim següent:

a) Identificació i circumstàncies personals dels àrbitres i de les parts.
b) Lloc on es dicta.
c) Qüestió sotmesa a arbitratge.
d) Relació, si s’escau, de les proves que s’hagin practicat.
e) Al·legacions de les parts.
f) Decisió arbitral.
g) Data en què es dicta.
h) Acord sobre la distribució de les costes de l’arbitratge entre les parts intervinents, 

i sobre l’abonament de les despeses de gestió i administració del procediment arbitral.

Disposició addicional única. Dret supletori.

En el que no preveu aquest Reial decret és aplicable a les seves previsions relatives a 
les ajudes i subvencions concedides pel Consell Superior d’Esports la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions, així com el Reglament de desplegament, aprovat 
pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i les altres normes vigents que siguin aplicables, 
en especial l’Ordre ECD/2681/2012, de 12 de desembre, per la qual s’aproven les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions i ajudes pel Consell Superior d’Esports.

Disposició transitòria única. Aportacions a la Reial Federació Espanyola de Futbol i el 
Consell Superior d’Esports pels ingressos de les temporades 2016-2017 i 2017-2018.

1. El mes següent a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret, la Lliga Nacional de Futbol 
Professional ha d’abonar a la Reial Federació Espanyola de Futbol i al Consell Superior 
d’Esports les quantitats retingudes als clubs i les entitats participants en el Campionat 
Nacional de Lliga en la liquidació dels ingressos corresponents a la temporada 2016-2017, 
amb la finalitat que aquests compleixin les obligacions que preveuen les lletres c), d) i e) de 
l’article 6.1 del Reial decret llei 5/2015, de 30 d’abril. En el cas de les aportacions de les 
lletres d) i e), el percentatge ha de ser de l’1 per 100 i del 0,5 per 100 respectivament.

La Reial Federació Espanyola de Futbol i el Consell Superior d’Esports poden aplicar 
aquestes quantitats a les finalitats que preveu l’article 6 esmentat, que corresponguin als 
períodes de meritació d’aquestes quantitats.

2. Les aportacions pels ingressos de la temporada 2017-2018 per complir les 
obligacions que preveuen les lletres c), d) i e) de l’article 6.1 esmentat, les ha d’abonar la 
Lliga Nacional de Futbol Professional a la Reial Federació Espanyola de Futbol i al Consell 
Superior d’Esports segons el que disposa aquest Reial decret. No obstant això, l’informe 
de la Lliga Nacional de Futbol Professional que preveu l’article 2.4 per a la realització dels 
pagaments a compte s’ha de traslladar al Consell Superior d’Esports en el termini de 
quinze dies des de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret.

Disposició final primera. Modificació del Reial decret 971/2007, de 13 de juliol, sobre 
esportistes d’alt nivell i alt rendiment.

Es modifica la redacció de la lletra b) de l’article 13.3 del Reial decret 971/2007, de 13 
de juliol, sobre esportistes d’alt nivell i alt rendiment, que queda redactat de la manera 
següent:

«b) La sol·licitud de subscripció del conveni especial s’ha d’efectuar dins del 
període en què el sol·licitant tingui la condició d’esportista d’alt nivell i té efectes des 
del dia de la seva presentació».
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Disposició final segona. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara de les competències reservades a l’Estat pels 
apartats 6è, pel que fa a la regulació dels aspectes relacionats amb les funcions d’arbitratge 
atribuïdes al Consell Superior d’Esports, i 13è i 27è de l’article 149.1 de la Constitució.

Disposició final tercera. Habilitació per al desplegament normatiu.

S’habilita el ministre d’Educació, Cultura i Esport a adoptar, en l’àmbit de les seves 
competències, totes les mesures que siguin necessàries per al desplegament i l’aplicació 
del que disposa aquest Reial decret.

Disposició final quarta. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 12 de gener de 2018.

FELIPE R.

El ministre d’Educació, Cultura i Esport,
ÍÑIGO MÉNDEZ DE VIGO Y MONTOJO
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