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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
8322 Reial decret 637/2010, de 14 de maig, pel qual es preveu la incorporació dels 

esportistes d’alt nivell a les forces i cossos de seguretat de l’Estat.

En desplegament de la Llei 10/1990, de 15 d’octubre, de l’esport, el Reial decret 
971/2007, de 13 de juliol, sobre esportistes d’alt nivell i alt rendiment, va establir les 
condicions, requisits i procediments per a la qualificació dels esportistes d’alt nivell i d’alt 
rendiment, així com les mesures per fomentar-ne la integració en els diferents cicles del 
sistema educatiu i, en el cas d’esportistes d’alt nivell, un altre tipus de mesures per fomentar 
la dedicació a l’esport d’alta competició, la seva preparació tècnica, així com la inserció en 
la vida laboral i social.

Entre les mesures de foment a la inserció en la vida laboral i social dels esportistes 
d’alt nivell i alt rendiment, el Reial decret 971/2007, de 13 de juliol, estableix a l’article 11 
les mesures per a la incorporació i permanència dels esportistes d’alt nivell en els cossos 
dependents de l’Administració General de l’Estat. En particular, es disposa que les 
convocatòries a les proves d’accés als cossos i forces de seguretat de l’Estat considerin 
com a mèrit haver assolit els últims cinc anys la condició d’esportista d’alt nivell, sempre 
que estigui prevista en les convocatòries la valoració de mèrits específics. Així mateix, es 
preveu la valoració d’aquest mateix mèrit per a la provisió de destins relacionats amb les 
activitats físiques i esportives.

Per tant, s’han aprovat una sèrie de mesures que permeten fomentar l’esport d’alta 
competició oferint una inserció al mercat laboral en un sector que té l’exigència d’una 
condició física adequada com un dels seus pilars, a la vegada que permet enriquir el 
personal de la Direcció General de la Policia i de la Guàrdia Civil. D’aquesta manera es 
facilita la integració al Cos Nacional de Policia i al Cos de la Guàrdia Civil d’efectius dotats 
d’un component físic i de sacrifici personal al més alt nivell, i es produeix una sinergia entre 
el foment de l’esport i la millora dels recursos humans de les forces i cossos de seguretat 
de l’Estat.

El present Reial decret parteix de l’anteriorment esmentat Reial decret 971/2007, de 13 
de juliol. El seu objecte, tanmateix, és la individualització, homogeneïtzació i ampliació de 
la regulació del mèrit d’haver estat esportista d’alt nivell per a l’accés i provisió de destins 
en l’àmbit de les forces i cossos de seguretat de l’Estat. Efectivament, és objecte d’aquesta 
norma la regulació del mèrit d’haver ostentat la condició d’esportista d’alt nivell tant per a 
les proves selectives on estigui prevista la valoració de mèrits específics, com en els 
concursos per a la provisió de llocs de treball que estiguin relacionats amb l’activitat 
esportiva.

Per procedir a l’adaptació i desplegament que aquest Reial decret es proposa i amb el 
fi de preservar el principi de seguretat jurídica i claredat normativa, aquest Reial decret 
modifica parcialment el Reial decret 971/2007, de 13 de juliol, el Reglament general 
d’ingrés en els centres docents de la Guàrdia Civil, aprovat pel Reial decret 597/2002, 
de 28 de juny, el Reglament dels processos selectius i de formació del Cos Nacional de 
Policia, aprovat pel Reial decret 614/1995, de 21 d’abril, i l’Ordre de 30 de juny de 1995, 
per la qual s’estableix el barem de mèrits aplicable a la promoció interna del Cos Nacional 
de Policia.

Sobre aquesta norma ha emès informe el Consell de Policia i el Consell de la Guàrdia 
Civil.

En virtut d’això, a proposta dels ministres de l’Interior, de Defensa i de la Presidència, 
d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la 
reunió del dia 14 de maig de 2010,
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DISPOSO:

Article 1. Objecte.

És objecte del present Reial decret la consideració de la condició d’esportista d’alt 
nivell com a mèrit avaluable en les proves selectives d’accés a les forces i cossos de 
seguretat de l’Estat on estigui prevista la valoració de mèrits específics, d’acord amb la 
definició de l’esport d’alt nivell que estableix el Reial decret 971/2007, de 13 de juliol, sobre 
esportistes d’alt nivell i alt rendiment.

Així mateix, també es pren en consideració la condició d’esportista d’alt nivell en els 
concursos per a la provisió de destins relacionats amb les activitats físiques i esportives.

Article 2. Accés a les forces i cossos de seguretat de l’Estat.

Els processos selectius d’accés al Cos Nacional de Policia i a la Guàrdia Civil on 
estigui prevista la valoració de mèrits específics consideren com a mèrit haver assolit els 
últims cinc anys, a comptar de la data de publicació de la convocatòria, la condició 
d’esportista d’alt nivell. L’avaluació d’aquest mèrit es realitza d’acord amb el que estableix 
l’annex.

Article 3. Provisió de destins en les forces i cossos de seguretat.

En els concursos de mèrits que es convoquin a la Direcció General de la Policia i de la 
Guàrdia Civil per a la provisió de llocs de treball les funcions i comeses dels quals estiguin 
relacionades amb activitats físiques i esportives, es valora com a mèrit haver ostentat els 
últims cinc anys, a comptar de la data de publicació de la convocatòria, la condició 
d’esportista d’alt nivell. L’avaluació d’aquest mèrit es realitza d’acord amb el que estableix 
l’annex.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queda derogat l’annex III de l’Ordre INT/4008/2005, de 16 de desembre, incorporat a 
l’Ordre de 30 de juny de 1995, per la qual s’estableix el barem de mèrits aplicable a la 
promoció interna dels funcionaris del Cos Nacional de Policia, així com totes les disposicions 
del mateix rang o inferior que s’oposin al que disposa el present Reial decret.

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

S’afegeix el paràgraf següent a l’apartat segon de l’article 11:

«La valoració d’aquests mèrits s’ha de fer de conformitat amb el que estableix la 
normativa específica.»

Disposició final segona. Modificació del Reglament general d’ingrés en els centres 
docents de la Guàrdia Civil, aprovat pel Reial decret 597/2002, de 28 de juny.

S’afegeix la frase següent al primer paràgraf de l’apartat segon de l’article 6:

«El mèrit d’haver ostentat la condició d’esportista d’alt nivell es valora d’acord amb la 
normativa específica.»

Disposició final tercera. Modificació del Reglament dels processos selectius i de formació 
del Cos Nacional de Policia, aprovat pel Reial decret 614/1995, de 21 d’abril.

S’afegeix un últim paràgraf a l’article 2:

«En les proves selectives d’accés al Cos Nacional de Policia on estigui prevista la 
valoració de mèrits específics, es considera com a mèrit haver ostentat la condició 
d’esportista d’alt nivell els últims cinc anys, a comptar de la data de publicació de la 
convocatòria. Aquest mèrit es valora d’acord amb la normativa específica.»
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Disposició final quarta. Modificació de la disposició addicional cinquena de l’Ordre 
INT/4008/2005, de 16 de desembre, incorporada a l’Ordre de 30 de juny de 1995, per 
la qual s’estableix el barem de mèrits aplicable a la promoció interna dels funcionaris 
del Cos Nacional de Policia.

Es fa una nova redacció d’aquesta disposició addicional cinquena, mantenint el seu 
rang normatiu actual:

«Disposició addicional cinquena. Esportistes d’alt nivell.

Així mateix, també es considera com a mèrit per a l’ingrés i la promoció interna al Cos 
Nacional de Policia haver ostentat la condició d’esportista d’alt nivell els últims cinc anys, 
a comptar de la data de publicació de la convocatòria. Aquest mèrit es valora d’acord amb 
el que disposa la normativa específica.»

Disposició final cinquena. Entrada en vigor.

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

Barcelona, 14 de maig de 2010.

JUAN CARLOS R.

La vicepresidenta primera del Govern
i ministra de la Presidència,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ
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ANNEX

Barems

Inclosos en el grup d’esportistes A: 0,35 punts per cada any.
Inclosos en el grup d’esportistes B: 0,25 punts per cada any.
Inclosos en el grup d’esportistes C: 0,20 punts per cada any.
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