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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
I PER A LES ADMINISTRACIONS TERRITORIALS

1831 Reial decret 61/2018, de 9 de febrer, pel qual es crea i regula el Consell 
Superior de l’Esport Militar.

El Consell Superior d’Educació Física i Esports de les Forces Armades (CSEFDFAS), 
creat per l’Ordre 601/1979, de 19 de gener, troba la seva regulació actual en l’Ordre 
98/1993, d’11 d’octubre, per la qual es reorganitza aquest Consell. Des de la publicació 
d’aquesta última norma fins avui, han entrat en vigor diverses disposicions que, d’una 
manera o d’una altra, incideixen sobre la composició, les relacions o les activitats d’aquest 
Consell.

L’article 83.3 de la Llei 39/2007, de 19 de novembre, de la carrera militar, disposa que 
el Ministeri de Defensa ha de fomentar l’educació física i les pràctiques esportives, ja que 
són elements importants en el manteniment de les condicions psicofísiques. De la mateixa 
manera, l’article 40 de les Reials ordenances per a les Forces Armades, aprovades pel 
Reial decret 96/2009, de 6 de febrer, estableix que el militar ha de considerar l’educació 
física i les pràctiques esportives elements bàsics en el manteniment de les condicions 
psicofísiques necessàries per a l’exercici professional i que, a més, afavoreixen la 
solidaritat i la integració.

El Reial decret 872/2014, de 10 d’octubre, pel qual s’estableix l’organització bàsica de 
les Forces Armades, així com el Reial decret 998/2017, de 24 de novembre, pel qual es 
desenvolupa l’estructura orgànica bàsica del Ministeri de Defensa i es modifica el Reial 
decret 424/2016, d’11 de novembre, pel qual s’estableix l’estructura orgànica bàsica dels 
departaments ministerials, han modificat determinats òrgans, així com les seves 
dependències. És per aquest motiu que s’ha d’adaptar l’estructura del CSEFDFAS, que 
estableix l’Ordre 98/1993, d’11 d’octubre.

L’actualització necessària de l’estructura i les funcions del Consell esmentat, les 
conclusions extretes de l’experiència adquirida al llarg dels anys d’actuació d’aquest i les 
relacions que ha mantingut amb altres organismes esportius aconsellen modificar-ne 
l’organització i les funcions, per tal de millorar la pràctica i la promoció de l’educació física 
i l’esport a les Forces Armades i al Cos de la Guàrdia Civil.

D’altra banda, l’Ordre 98/1993, d’11 d’octubre, preveu la representació del Cos de la 
Guàrdia Civil al Consell. Tanmateix, la no-pertinença d’aquest Cos a les Forces Armades 
aconsella un canvi de denominació, de conformitat amb el caràcter militar de les activitats 
esportives que regula i sense que estigui restringit als exèrcits.

D’acord amb el que estableix l’article 22.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic, atès que el Consell Superior de l’Esport Militar és un òrgan 
col·legiat interministerial presidit pel subsecretari de Defensa, la norma ha de tenir rang de 
Reial decret. Aquesta circumstància, a més, unida al caràcter interministerial del Consell, 
és la raó que justifica la creació d’aquest nou òrgan col·legiat mitjançant un Reial decret.

Durant la seva tramitació, el projecte d’aquest Reial decret va rebre l’informe de les 
associacions professionals amb representació al Consell de Personal de les Forces 
Armades, de conformitat amb l’article 40.2b) de la Llei orgànica 9/2011, de 27 de juliol, de 
drets i deures dels membres de les Forces Armades, i se’n va donar coneixement a la 
resta de les associacions professionals inscrites en el Registre d’associacions professionals 
de membres de les Forces Armades, de conformitat amb l’article 40.1.c) de la Llei orgànica 
9/2011, de 27 de juliol. Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 49.1.c) de la Llei 
orgànica esmentada, va rebre l’informe del Consell de Personal de les Forces Armades.

Aquest Reial decret s’adequa als principis de bona regulació de conformitat amb els 
quals han d’actuar les administracions públiques en l’exercici de la iniciativa legislativa i la 
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potestat reglamentària, com són els principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, 
seguretat jurídica, transparència i eficiència, que preveu l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Així mateix, d’acord amb l’article 25 de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern, 
el Reial decret consta inclòs en el Pla anual normatiu de 2018.

En aquest Reial decret, d’acord amb el que estableix l’article 21.3 de la Llei 39/2007, 
de 19 de novembre, de la carrera militar, quan s’utilitzi una denominació bàsica d’una 
ocupació militar s’entén que comprèn les específiques de cada exèrcit.

En virtut d’això, a proposta de la ministra de Defensa i del ministre de l’Interior, 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 en la reunió del dia 9 de febrer de 2018,

DISPOSO:

Article 1. Creació.

Es crea el Consell Superior de l’Esport Militar, d’ara endavant CSDM, com a òrgan 
col·legiat interministerial de l’Administració General de l’Estat, adscrit a la Subsecretaria de 
Defensa i jeràrquicament dependent del ministre de Defensa, que ha d’exercir les 
competències del departament en els àmbits de l’educació física i l’esport. El CSDM ha 
d’adaptar la seva organització, funcions i procediments al que estableix aquest Reial 
decret.

Article 2. Funcions.

Són funcions del CSDM:

a) Dirigir totes les activitats de caràcter nacional, internacional o interexèrcits que es 
duguin a terme en matèria d’educació física i esports en el si de les Forces Armades i del 
Cos de la Guàrdia Civil.

b) Coordinar i visar els reglaments de les juntes centrals d’Educació Física i Esports 
dels exèrcits i del Cos de la Guàrdia Civil.

c) Establir i mantenir les relacions institucionals necessàries amb els organismes i les 
entitats, nacionals i internacionals, competents en matèria d’educació física i esports i 
designar, si s’escau, les representacions pertinents davant aquests.

d) Aprovar el programa anual de competicions esportives militars de caràcter 
nacional, internacional o interexèrcits.

e) Autoritzar la celebració en el territori espanyol de competicions esportives militars 
de caràcter internacional i la participació d’equips nacionals esportius militars en 
competicions internacionals.

f) Reconèixer l’existència de modalitats esportives militars i aprovar-ne els 
reglaments.

g) Promoure i impulsar la recerca científica i tècnica sobre les matèries relacionades 
amb l’educació física i l’esport.

h) Assessorar els òrgans corresponents del Ministeri de Defensa sobre les proves 
físiques periòdiques que ha de fer el personal de les Forces Armades o del Cos de la 
Guàrdia Civil.

i) Assessorar els òrgans directors de l’ensenyament militar sobre la definició, 
l’avaluació i el control periòdic de l’aptitud física dels alumnes dels centres docents militars 
i dels qui aspirin a ingressar-hi, així com coordinar i promocionar les activitats esportives 
dels centres docents militars de formació.

j) Fomentar la creació d’associacions esportives i portar a terme el seu reconeixement 
en l’àmbit de la defensa.

k) Sol·licitar i administrar els crèdits necessaris per a l’exercici de les seves funcions, 
amb subjecció a la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària, i les normes 
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concordants en matèria de disposició de despesa, així com a la legislació de contractes de 
sector públic.

l) Impulsar l’organització, la construcció, la millora i el funcionament d’instal·lacions 
esportives militars, amb l’elaboració de propostes concretes en col·laboració amb les 
juntes centrals; assessorar sobre aquests assumptes els òrgans corresponents del 
Ministeri de Defensa, i actualitzar permanentment el cens de les instal·lacions esmentades, 
comptant per a això amb la col·laboració dels organismes pertinents.

m) Procurar els mitjans necessaris per a la preparació tècnica i el suport científic i 
mèdic dels esportistes militars d’alt nivell, i la seva plena integració professional.

n) Proposar al president del Consell la concessió de les distincions, les 
condecoracions i els premis esportius militars.

Article 3. Òrgans rectors.

Són òrgans rectors del CSDM:

a) Unipersonals: el president, el vicepresident i el secretari general.
b) Col·legiats: el Ple i la Comissió Permanent.

Sense perjudici de les peculiaritats que preveu aquest Reial decret, els òrgans que s’hi 
regulen han d’ajustar el seu funcionament a la normativa vigent, relativa als òrgans 
col·legiats.

Article 4. Del president del Consell.

1. És president del CSDM el subsecretari de Defensa.
2. Correspon al president del CSDM:

a) Tenir la representació del Consell.
b) Exercir l’alta direcció del Consell, d’acord amb les directrius que, si s’escau, 

estableixi el ministre de Defensa.
c) Acordar la convocatòria del Ple del Consell en sessió ordinària o extraordinària i 

fixar-ne l’ordre del dia.
d) Presidir les sessions del Ple del Consell i visar les actes i certificacions dels acords 

de l’òrgan.
e) Concedir les distincions, les condecoracions i els premis esportius militars del 

Consell.
f) Exercir totes les altres funcions que siguin inherents a la seva condició de president 

del Consell, li delegui el ministre de Defensa o es derivin del que estableix aquest Reial 
decret.

Article 5. Del vicepresident del Consell.

1. És vicepresident del CSDM el director general de Reclutament i Ensenyament 
Militar del Ministeri de Defensa.

2. Correspon al vicepresident del CSDM:

a) Substituir el president en casos de vacant, absència, malaltia o una altra causa 
legal.

b) Presidir la Comissió Permanent.
c) Exercir totes les altres funcions que siguin inherents a la seva condició de 

vicepresident, es derivin del que estableix aquest Reial decret o li delegui o ordeni el 
president.

Article 6. Del secretari general del Consell.

1. El secretari general del CSDM ha d’actuar com a tal al Ple i a la Comissió 
Permanent, a més de com a membre del Consell.
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2. Ha de ser un oficial amb l’ocupació de coronel o tinent coronel, pertanyent a 
qualsevol exèrcit, o al Cos de la Guàrdia Civil, nomenat pel ministre de Defensa, a proposta 
del president del Consell i destinat, com a cap d’àrea, a la Direcció General de Reclutament 
i Ensenyament Militar del Ministeri de Defensa.

3. Correspon al secretari general del CSDM:

a) Preparar les reunions del Ple i de la Comissió Permanent del Consell i convocar-
les a indicació dels seus presidents respectius.

b) Estendre acta de les sessions del Ple i de la Comissió Permanent del Consell i 
donar fe dels seus acords, amb el vistiplau dels seus presidents respectius.

c) Custodiar la documentació i els arxius del Consell.
d) Expedir les certificacions que sol·licitin les autoritats i els interessats, o els seus 

representants.
e) Organitzar els actes solemnes la celebració dels quals acordi el Consell. 

Supervisar, per delegació expressa del president, l’organització i el protocol dels actes que 
acompanyin esdeveniments esportius aprovats pel Consell.

f) Gestionar, coordinar i controlar els recursos personals i materials del Consell i, en 
particular, ordenar-ne el règim administratiu, preparar el projecte de pressupost del Consell 
i formular i mantenir l’inventari del Consell.

g) Exercir totes les altres funcions que siguin inherents a la seva condició de secretari, 
es derivin del que estableix aquest Reial decret o li delegui o ordeni el president o el 
vicepresident.

Article 7. Composició del Ple del Consell.

1. El Ple del CSDM està compost pel president, el vicepresident, el secretari general 
i els vocals.

2. Són vocals del Ple:

a) Els presidents de les juntes centrals d’Educació Física i Esports dels exèrcits i del 
Cos de la Guàrdia Civil.

b)  El subdirector general de Personal Militar de la Direcció General de Personal del 
Ministeri de Defensa.

c) El subdirector general d’Ensenyament Militar de la Direcció General de 
Reclutament i Ensenyament Militar del Ministeri de Defensa.

d) El cap de la delegació espanyola al Consell Internacional de l’Esport Militar, d’ara 
endavant CISM.

e) Els secretaris de les juntes centrals d’Educació Física i Esports dels exèrcits i del 
Cos de la Guàrdia Civil.

f) Un oficial del cos jurídic militar, amb destinació a l’Assessoria Jurídica General de 
la Defensa.

g) Un oficial del cos militar d’intervenció, amb destinació a la Intervenció Delegada de 
la Subsecretaria de Defensa.

h) Un oficial del cos militar de sanitat (medicina) designat per l’inspector general de 
sanitat.

i) Un representant de la Direcció General de Personal designat pel subsecretari de 
Defensa.

Article 8. Funcionament del Ple del Consell.

1. El Ple del Consell Superior de l’Esport Militar s’ha de reunir en sessió ordinària al 
llarg del primer trimestre de cada any.

2. El Ple també es pot reunir en sessió extraordinària, a iniciativa del president o a 
petició de la Comissió Permanent.

3. Les reunions del Ple les ha de convocar el secretari general, a indicació del 
president o del vicepresident.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 37  Dissabte 10 de febrer de 2018  Secc. I. Pàg. 5

4. El president del Ple pot autoritzar l’assistència a les sessions del Ple d’experts 
l’assessorament dels quals es consideri oportú, en relació amb els assumptes de què 
s’hagi de tractar segons l’ordre del dia corresponent. Els experts esmentats poden 
intervenir, sense vot, en la sessió respecte de l’assumpte sobre el qual assessorin.

5. En cas d’absència del secretari general, el president pot designar secretari del Ple 
la persona que consideri més idònia, entre el personal destinat a la Direcció General de 
Reclutament i Ensenyament Militar.

6. El funcionament del CSDM s’ha d’atendre amb els mitjans personals, tècnics i 
pressupostaris assignats a la Direcció General de Reclutament i Ensenyament Militar.

Article 9. Funcions del Ple del Consell.

Correspon al Ple l’exercici de les competències necessàries per a l’exercici de les 
funcions que l’article 2 atribueix al CSDM, sense perjudici de les que atribueix a la seva 
Comissió Permanent l’article 10.

Article 10. Composició i competències de la Comissió Permanent.

1. La Comissió Permanent del CSDM està integrada per:

a) President: el director general de Reclutament i Ensenyament Militar del Ministeri 
de Defensa, vicepresident del CSDM.

b) Vicepresident: el subdirector general d’Ensenyament Militar del Ministeri de 
Defensa, vocal del CSDM.

c) Secretari: el secretari general del CSDM.

2. Correspon a la Comissió Permanent:

a) Garantir la direcció, el desenvolupament i la continuïtat d’acció del departament en 
l’àmbit de l’educació física i l’esport, complir els acords del Ple del Consell i efectuar les 
propostes per a aquest fi.

b) Dur a terme les comeses específiques assignades pel president del Consell.
c) Nomenar els grups de treball necessaris per a l’exercici de les funcions del Ple o 

la Comissió Permanent.
d) Aprovar els estatuts dels clubs i les associacions esportives militars que es creïn 

en el seu àmbit d’actuació.
e) Proposar per a l’aprovació anual del Ple el projecte d’assignació de crèdits del 

Consell.
f) Aprovar, amb caràcter previ i sense perjudici de la seva rendició posterior davant el 

Ple, els comptes del Consell.
g) Elaborar propostes relatives a l’obtenció, pels membres de les Forces Armades i 

del Cos de la Guàrdia Civil, de titulacions relacionades amb l’educació física i l’esport.
h) Determinar la composició dels equips militars nacionals que participin en les 

competicions internacionals aprovades pel Ple.
i) Constituir-se en òrgan de treball per donar continuïtat a les activitats del Consell en 

el període entre sessions, i despatxar els assumptes ordinaris i aquells de què, per la seva 
naturalesa o urgència, no es pugui tractar en sessió plenària.

j) Dur a terme les comeses que li assigni el president o el vicepresident del Ple per 
garantir la direcció, el desenvolupament i la continuïtat de l’acció del departament en 
l’àmbit de l’educació física i l’esport.

Article 11. De la Secretaria General del Consell.

1. La Secretaria General és l’òrgan auxiliar del CSDM, al qual presta assistència 
tecnicoadministrativa. És a càrrec del secretari general del Consell.
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2. La Secretaria General ha de disposar del personal necessari per a l’exercici de les 
seves funcions, enquadrat en la unitat la direcció de la qual exerceix el secretari general 
del Consell.

3. Correspon a la Secretaria General:

a) Elaborar els projectes de disposicions i instruccions relatives a l’àmbit de 
competències del Consell.

b) Exercir la coordinació entre les juntes centrals d’Educació Física i Esports dels 
exèrcits i del Cos de la Guàrdia Civil i els òrgans del Consell.

c) Coordinar les relacions del Consell amb altres organitzacions o institucions, 
nacionals o estrangeres, i col·laborar amb les representacions del Consell davant 
aquestes, i prestar-los l’assistència administrativa necessària.

d) Tramitar la resolució dels assumptes que són competència del Consell i informar 
sobre aquesta.

e) Preparar el projecte anual d’assignació de crèdits del Consell i els corresponents 
als programes de competició i les propostes de les juntes centrals d’Educació Física i 
Esports.

f) Exercir les tasques administratives dels crèdits assignats al Consell i executar les 
resolucions econòmiques adoptades pel Ple o ordenades pel president.

g) Les derivades de l’article 2, lletres h) i i) que li encomani el Ple o la Comissió 
Permanent.

Article 12. De la delegació espanyola davant el Consell Internacional de l’Esport Militar 
(CISM).

La delegació espanyola davant el CISM depèn directament del CSDM. La delegació 
esmentada ha d’estar presidida per un coronel o tinent coronel, pertanyent a qualsevol 
exèrcit o al Cos de la Guàrdia Civil, designat pel subsecretari de Defensa, a proposta del 
director general de Reclutament i Ensenyament Militar.

També pot designar vocals, d’acord amb els Estatuts del CISM, el Ple i a proposta de 
la Comissió Permanent, que han de ser oficials de qualsevol exèrcit o de la Guàrdia Civil.

Article 13. De les juntes centrals d’Educació Física i Esports.

1. Les juntes centrals d’Educació Física i Esports, com a òrgans adscrits a les 
direccions d’Ensenyament dels comandaments de personal de l’Exèrcit de l’Aire i l’Armada, 
al Comandament d’Ensinistrament i Doctrina de l’Exèrcit de Terra i a la Direcció 
d’Ensenyament del Comandament de Personal i Formació de la Guàrdia Civil, exerceixen 
les competències de l’educació física i l’esport en el seu àmbit de responsabilitat, d’acord 
amb el que disposa aquest Reial decret, amb les directrius del CSDM i amb les seves 
normatives i directrius internes respectives.

2. La Subdirecció General de Personal Militar de la Direcció General de Personal del 
Ministeri de Defensa, en coordinació amb la Comissió Permanent, ha d’exercir les funcions 
atribuïdes a les juntes centrals, en tot el que concerneixi el personal militar dels cossos 
comuns de les Forces Armades, destinats a l’òrgan central i en centres o organismes 
dependents.

3. Les juntes centrals d’Educació Física i Esports estan compostes per un president, 
un vicepresident, un secretari i els vocals que es determinin reglamentàriament.

4. Són presidents de les juntes centrals d’Educació Física i Esports els caps dels 
comandaments de personal de l’Exèrcit de l’Aire i l’Armada, el cap del Comandament 
d’Ensinistrament i Doctrina de l’Exèrcit de Terra i el cap de la Direcció d’Ensenyament de 
la Guàrdia Civil; vicepresidents, els directors respectius d’Ensenyament i, en l’àmbit de la 
Guàrdia Civil, qui designi el seu president; i secretaris, els oficials designats pels presidents.

5. A la Guàrdia Reial i a la Unitat Militar d’Emergències, les comeses de les juntes 
centrals d’Educació Física i Esports aplicables al seu àmbit de competència les ha 
d’assumir una oficina delegada d’Educació Física i Esports, al comandament d’un oficial.
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6. Són funcions de les juntes centrals d’Educació Física i Esports:

a) En els seus àmbits de responsabilitat respectius, garantir la direcció, el 
desenvolupament i la continuïtat d’acció del departament en l’àmbit de l’educació física i 
l’esport, i complir els acords del Ple del Consell.

b) Regular la constitució, si s’escau, de les juntes delegades d’Educació Física i 
Esports corresponents a cada subinspecció, departament, comandament o zona; 
coordinar-ne els reglaments i comprovar l’aplicació adequada d’aquestes als fins per als 
quals s’hagin concebut.

c) Assessorar els òrgans competents sobre la definició, l’establiment, l’avaluació i el 
control periòdic de l’aptitud física del personal militar, mitjançant les propostes 
corresponents.

d) Elaborar propostes per al desenvolupament dels plans d’instrucció i ensinistrament, 
pel que fa a l’adquisició, el manteniment i la millora de la formació física del personal 
militar.

e) Aprovar el programa anual de competicions esportives a celebrar en el seu àmbit 
de responsabilitat respectiu i els pressupostos corresponents.

f) Per delegació del Consell, organitzar les competicions esportives militars, nacionals 
o internacionals, aprovades i assignades a cada junta en sessió plenària.

g) Per delegació del Consell, donar suport als equips nacionals militars que els hagin 
estat assignats en sessió plenària.

h) Proposar a la Comissió Permanent la composició dels equips nacionals militars 
que participin en les competicions internacionals aprovades pel Ple.

i) Supervisar el desenvolupament dels programes d’instrucció fisicomilitar del 
personal militar professional a les diverses unitats, centres o organismes.

j) Assessorar els òrgans competents sobre les instal·lacions esportives militars i 
mantenir actualitzada la relació d’instal·lacions esportives del seu exèrcit o cos.

k) Sol·licitar i administrar els crèdits necessaris per a l’exercici de les seves funcions, 
amb subjecció a la Llei general pressupostària i les normes concordants en matèria de 
disposició de despesa, així com a la Llei de contractes del sector públic i les normes 
restants en matèria de contractació pública.

l) En el seu àmbit de responsabilitat, fomentar i proposar la creació d’associacions 
esportives militars.

Article 14. Titulacions i requisits professionals de determinats membres del CSDM.

El secretari general del CSDM, el cap de la delegació espanyola al CISM, els secretaris 
de les juntes centrals d’Educació Física i Esports dels exèrcits i la Guàrdia Civil i els caps 
de les oficines delegades d’Educació Física i Esports de la Guàrdia Reial i Unitat Militar 
d’Emergències han d’acreditar, per al seu nomenament, les titulacions i els requisits 
professionals que determini el president del CSDM.

Disposició addicional primera. Canvis de denominació.

A l’entrada en vigor d’aquest Reial decret, s’han d’efectuar els canvis de denominació 
oportuns en els organismes afectats.

Disposició addicional segona. Dependència pressupostària.

Als efectes d’assignació, concessió de despesa i de recursos que periòdicament 
s’assignin o es derivin, el Consell depèn pressupostàriament de la Direcció General de 
Reclutament i Ensenyament Militar.
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Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades l’Ordre 98/1993, d’11 d’octubre, per la qual es reorganitza el 
Consell Superior d’Educació Física i Esports de les Forces Armades, i totes les 
disposicions, del mateix rang o inferior, que s’oposin a aquest Reial decret.

Disposició final primera. Facultats d’aplicació.

S’autoritza el subsecretari de Defensa, els caps d’Estat Major dels exèrcits i el director 
general de la Guàrdia Civil a dictar, en l’àmbit de les seves competències, totes les 
instruccions i resolucions que siguin necessàries per a l’aplicació d’aquest Reial decret.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor al cap de vint dies de la seva publicació en el 
«Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 9 de febrer de 2018.

FELIPE R.

La vicepresidenta del Govern i ministra de la Presidència i per a les Administracions Territorials,
SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN
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