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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
6645 Reial decret 460/2015, de 5 de juny, pel qual s’aprova l’Estatut del Consell 

Superior d’Esports.

El Consell Superior d’Esports és un organisme autònom adscrit al Ministeri d’Educació, 
Cultura i Esport, les competències i els òrgans rectors del qual es regulen a la Llei 10/1990, 
de 15 d’octubre, de l’esport.

Des de la publicació del Reial decret 2195/2004, de 25 de novembre, pel qual es 
regulen l’estructura orgànica i les funcions del Consell Superior d’Esports, s’han produït 
canvis importants en les institucions amb competències en matèria esportiva.

Així, el Consell Superior d’Esports ha vist modificada la seva estructura i competències 
mitjançant el Reial decret 185/2008, de 25 de novembre, pel qual s’aprova l’Estatut de 
l’Agència Estatal Antidopatge, que assumeix determinades competències exercides fins a 
aquell moment pel Consell Superior d’Esports en matèria de dopatge. Mitjançant el Reial 
decret 257/2012, de 27 de gener, pel qual es desplega l’estructura orgànica bàsica del 
Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, se suprimeixen la Subdirecció General de Grans 
Esdeveniments Esportius i la Direcció General d’Infraestructures Esportives; les 
competències de la primera les assumeix el Gabinet del President, i les de la segona, la 
Direcció General d’Esports. El Reial decret 87/2013, de 8 de febrer, recull la modificació del 
Reial decret 811/2007, de 22 de juny, pel qual es determinen l’estructura, la composició, 
les funcions i el règim de funcionament de la Comissió de Control i Seguiment de la Salut 
i el Dopatge, i atribueix al president del Consell Superior d’Esports la designació del 
president de la Comissió esmentada, fins aleshores atribuïda normativament al director 
general d’Esports.

Així mateix, més recentment, la Llei orgànica 3/2013, de 20 de juny, de protecció de la 
salut de l’esportista i lluita contra el dopatge en l’activitat esportiva, ha suposat l’assumpció 
per la redenominada Agència Espanyola de Protecció de la Salut en l’Esport de les 
competències que fins a aquell moment exercia el Consell Superior d’Esports en matèria 
de protecció de la salut dels esportistes.

Des d’una altra perspectiva, la situació econòmica actual s’ha manifestat en l’àmbit 
esportiu, igual que en altres sectors, fet que ha obligat a un redimensionament de les 
polítiques impulsades pel Consell Superior d’Esports, i ha motivat la necessitat d’una 
revisió de la seva estructura.

En aquest sentit, per tal de buscar una millor coordinació i control tant dels crèdits 
pressupostaris com dels mitjans materials i personals assignats a les finalitats del Consell 
Superior d’Esports, s’ha considerat necessari unificar les funcions horitzontals i de gestió 
ordinària en una única unitat, davant del model existent fins avui de separació en dues 
subdireccions generals amb competències coincidents, tant horitzontals com verticals.

Un aspecte que igualment s’ha de tenir en compte en l’actualització de l’estructura del 
Consell Superior d’Esports deriva de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la 
igualtat efectiva de dones i homes, que motiva la conveniència d’establir mecanismes que 
donin cobertura al que s’hi disposa, de manera que el Consell Superior d’Esports disposi 
d’una unitat especialitzada en el paper de la dona en el món de l’esport.

D’altra banda, la coordinació necessària que, de conformitat amb la Llei 10/1990, de 
15 d’octubre, de l’esport, hi ha d’haver en l’àmbit de l’esport entre les diferents 
administracions públiques amb competència en la matèria, principalment l’Administració de 
l’Estat, a través del Consell Superior d’Esports, i les comunitats autònomes i ciutats amb 
estatuts d’autonomia, exigeix la regulació de la Conferència Interterritorial per a l’Esport, 
com a òrgan col·legiat de cooperació dels que preveu l’article 5 de la Llei 30/1992, de 26 
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de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, sota la presidència del president del Consell Superior d’Esports.

Per tot això, és necessari adequar l’estructura del Consell Superior d’Esports, a fi de 
garantir la màxima eficiència i eficàcia en la gestió de les competències encomanades.

En virtut d’això, a iniciativa del ministre d’Educació, Cultura i Esport, a proposta del 
ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la 
deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 5 de juny de 2015,

DISPOSO:

Article únic. Aprovació de l’Estatut del Consell Superior d’Esports.

S’aprova l’Estatut del Consell Superior d’Esports, el text del qual s’insereix a 
continuació.

Disposició addicional primera. Supressió d’òrgans.

1. Queden suprimits els òrgans següents amb nivell orgànic de subdirecció general:

a) La Subdirecció General d’Inspecció.
b) La Subdirecció General de Promoció Esportiva i Esport Paralímpic.
c) La Subdirecció General d’Esport i Salut.
d) La Subdirecció General d’Infraestructures Esportives i Administració Econòmica.

2. Queda suprimida la Divisió de Centres d’Alt Rendiment Esportiu.

Disposició addicional segona. No-increment de la despesa.

L’aplicació d’aquest Reial decret s’ha de fer sense cap augment de cost de 
funcionament i no ha de suposar cap increment de despesa pública.

Disposició addicional tercera. Referències a comunitats autònomes.

Totes les referències a les comunitats autònomes que conté aquest Reial decret 
s’entenen fetes també a les ciutats de Ceuta i Melilla.

Disposició addicional quarta. Limitació de remuneracions i indemnitzacions per raó del 
servei.

1. Els membres pertanyents als òrgans col·legiats adscrits al Consell Superior 
d’Esports no perceben cap remuneració derivada de la seva condició de membres dels 
òrgans esmentats, ni per l’exercici de les funcions inherents a la seva pertinença a aquests.

2. Independentment del nombre de membres que componen els òrgans col·legiats 
que preveu l’Estatut, en aplicació del que estableix la disposició addicional quarta del Reial 
decret 910/2012, de 8 de juny, pel qual s’aprova el Reglament del Consell de Personal de 
les Forces Armades, els membres que excedeixin els límits que preveu el Reial decret 
451/2012, de 5 de març, pel qual es regula el règim retributiu dels màxims responsables i 
directius en el sector públic empresarial i altres entitats, i normes de desplegament, no 
tenen dret a cap indemnització, ni tan sols de despeses de viatge o dietes de les que 
preveu el Reial decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei.

Disposició addicional cinquena. Regulació de la Conferència Interterritorial per a l’Esport.

1. La Conferència Interterritorial per a l’Esport és l’òrgan col·legiat de coordinació i 
cooperació entre l’Administració General de l’Estat, les comunitats autònomes i les ciutats 
de Ceuta i Melilla, en matèria d’esport, dels que preveu l’article 5.7 de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú.
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2. Està composta pel president del Consell Superior d’Esports, que la presideix, així 
com pel director general d’Esports del Consell Superior d’Esports, i els responsables en 
l’àmbit de l’esport, amb rang, almenys, de director general, o que ocupin la direcció dels 
òrgans o les entitats que gestionin aquesta matèria, de les comunitats autònomes i de les 
ciutats de Ceuta i Melilla. Actua com a secretari el subdirector general de règim jurídic del 
Consell Superior d’Esports.

3. Pot funcionar en Ple o en grups de treball específics. El Ple de la Conferència es 
reuneix en sessió ordinària almenys dues vegades l’any, i es pot reunir en sessió 
extraordinària quan el convoqui el president per iniciativa pròpia o a sol·licitud, almenys, de 
la majoria dels seus membres.

4. Es regeix pel seu reglament intern de funcionament i, si no n’hi ha, pel que disposa 
el capítol II del títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

Disposició transitòria primera. Unitats i llocs de treball amb nivell orgànic inferior al de 
subdirecció general.

1. Les unitats i els llocs de treball amb nivell orgànic inferior al de subdirecció general 
queden subsistents i es retribueixen amb càrrec als mateixos crèdits pressupostaris fins 
que s’aprovi la corresponent relació de llocs de treball adaptada a l’estructura orgànica que 
aprova aquest Reial decret. L’adaptació esmentada en cap cas pot suposar un increment 
de despesa pública.

2. Les unitats i els llocs de treball enquadrats en els òrgans suprimits per aquest 
Reial decret o que estiguin afectats per les modificacions de competències que s’hi 
estableixen s’adscriuen, provisionalment, mitjançant una resolució del president de 
l’organisme, fins que entri en vigor la nova relació de llocs de treball del Consell Superior 
d’Esports i de l’Agència Espanyola de Protecció de la Salut en l’Esport, als òrgans que 
regula aquest Reial decret, en funció de les atribucions que tinguin assignades.

3. S’incorpora com a part del personal de l’Agència Espanyola de Protecció de la 
Salut en l’Esport el que figuri, en la data de constitució d’aquesta Agència, en la relació de 
llocs de treball del Consell Superior d’Esports corresponent a la Subdirecció General 
d’Esport i Salut.

Disposició transitòria segona. Tramitació d’expedients iniciats amb anterioritat.

Els expedients i els procediments iniciats amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquest 
Reial decret, els han de continuar les unitats que hagin assumit la competència sobre les 
matèries a què es refereixin, a partir de l’aprovació de la resolució del president de 
l’organisme que esmenta l’apartat 2 de la disposició transitòria primera.

Disposició transitòria tercera. Funcionament de la Comissió Directiva.

Els membres actuals de la Comissió Directiva han de continuar exercint les seves 
funcions, fins al nomenament dels membres de conformitat amb el que disposa l’article 6 
de l’Estatut i la constitució efectiva de l’òrgan, que ha de tenir lloc en el termini màxim de 
tres mesos des de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que siguin 
contràries al que estableixen el present Reial decret i l’Estatut que s’aprova en virtut 
d’aquest i, expressament, el Reial decret 2195/2004, de 25 de novembre, pel qual es 
regulen l’estructura orgànica i les funcions del Consell Superior d’Esports, així com el Reial 
decret 1242/1992, de 16 d’octubre, pel qual es regulen la composició i el funcionament de 
la Comissió Directiva del Consell Superior d’Esports.
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Disposició final primera. Modificació de l’apartat 5 de l’article 2 del Reial decret 53/2014, 
de 31 de gener, pel qual es desplega la composició, l’organització i les funcions del 
Tribunal Administratiu de l’Esport.

Es modifica l’apartat 5 de l’article 2, que passa a tenir la redacció següent:

«5. El president del Consell Superior d’Esports ha de designar un secretari, 
que ha d’assistir a les reunions amb veu però sense vot, entre funcionaris de carrera 
pertanyents a un cos del subgrup A1, al servei de l’Administració General de l’Estat, 
que siguin llicenciats en dret o graduats en dret. El Tribunal és assistit per un 
vicesecretari designat pel president del Consell Superior d’Esports.»

Disposició final segona. Modificació de l’article 5 del Reial decret 971/2007, de 13 de 
juliol, sobre esportistes d’alt nivell i alt rendiment.

Es modifica l’article 5, que passa a tenir la redacció següent:

«Article 5. Esportistes amb discapacitat física, intel·lectual o sensorial.

1. Tenen la consideració d’esportistes d’alt nivell els esportistes amb llicència 
federativa estatal o amb llicència autonòmica homologada, amb discapacitat física, 
intel·lectual o sensorial, que estiguin en possessió d’una llicència esportiva i que 
compleixin alguns dels requisits següents:

a) En el supòsit de modalitats o proves esportives individuals, els qui s’hagin 
classificat entre els tres primers llocs en qualsevol de les competicions següents: els 
Jocs Paralímpics, els Jocs Sordolímpics, campionats del món, campionats d’Europa 
de la seva especialitat, organitzats pel Comitè Paralímpic Internacional, o per les 
federacions internacionals reguladores de cada esport, i les modalitats dels quals 
siguin reconegudes pel Consell Superior d’Esports, sense perjudici del que pugui 
acordar excepcionalment la Comissió d’Avaluació de l’Esport d’Alt Nivell.

b) En el supòsit de modalitats o proves esportives d’equip, els qui s’hagin 
classificat entre els tres primers llocs en qualsevol de les competicions següents: els 
Jocs Paralímpics, Jocs Sordolímpics, campionats del món, campionats d’Europa de 
la seva especialitat organitzats pel Comitè Paralímpic Internacional, o per les 
federacions internacionals reguladores de cada esport, i les modalitats dels quals 
siguin reconegudes pel Consell Superior d’Esports, sense perjudici del que pugui 
acordar excepcionalment la Comissió d’Avaluació de l’Esport d’Alt Nivell.

2. Els esportistes de suport dels esportistes amb discapacitat física, intel·lectual 
o sensorial que tinguin la consideració d’esportistes d’alt nivell es consideren 
igualment esportistes d’alt nivell sempre que hagin participat en aquest tipus de 
proves i que compleixin els requisits següents:

a) Que col·laborin en els entrenaments i en la competició d’esportistes amb 
discapacitat mitjançant esforç físic d’alta intensitat.

b) Que l’actuació sigui simultània a la dels esportistes amb discapacitat i es 
dugui a terme durant tota la prova.

c) Que els esportistes de suport figurin en la classificació oficial del campionat 
amb el resultat obtingut i rebin la medalla en el mateix acte d’atorgament de premis 
que els esportistes amb discapacitat.»

Disposició final tercera. Facultats de desplegament.

S’autoritza el ministre d’Educació, Cultura i Esport perquè, amb el compliment previ 
dels tràmits legals oportuns, adopti les mesures necessàries per al desplegament i 
l’execució d’aquest Reial decret.
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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, 5 de juny de 2015.

FELIPE R.

El ministre d’Hisenda i Administracions Públiques,
CRISTÓBAL MONTORO ROMERO

ESTATUT DEL CONSELL SUPERIOR D’ESPORTS

CAPÍTOL I

Naturalesa i adscripció

Article 1. Naturalesa i adscripció orgànica.

1. El Consell Superior d’Esports és un organisme autònom, dels que preveu l’article 
43.1.a) de la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’organització i funcionament de l’Administració 
General de l’Estat, que exerceix directament les competències de l’Administració General 
de l’Estat en l’àmbit de l’esport i que està adscrit al Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

2. Corresponen al ministre d’Educació, Cultura i Esport la direcció estratègica, 
l’avaluació i el control dels resultats de la seva activitat, així com el control d’eficàcia de 
l’organisme, en els termes que preveuen els articles 43 i 51 de l’esmentada Llei 6/1997, de 
14 d’abril.

Article 2. Règim jurídic.

El Consell Superior d’Esports té personalitat jurídica pròpia i capacitat d’obrar per 
complir les seves finalitats i funcions i es regeix pel que disposen la Llei 6/1997, de 14 
d’abril, la Llei 10/1990, de 15 d’octubre, de l’Esport, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, el text 
refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre, la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària, i les 
altres disposicions aplicables als organismes autònoms de l’Administració General de 
l’Estat.

Article 3. Competències.

Correspon al Consell Superior d’Esports l’exercici de les competències que li atribueix 
la Llei 10/1990, de 15 d’octubre, de l’esport, i les que li atribueixi la normativa legal o 
reglamentària, així com el de les altres destinades a desplegar l’article 43.3 de la 
Constitució espanyola.

CAPÍTOL II

Estructura organitzativa de l’organisme

Secció 1a Òrgans del Consell Superior d’Esports

Article 4. Òrgans del Consell Superior d’Esports.

Els òrgans del Consell Superior d’Esports són els següents:

1. Òrgans rectors:
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a) El president.
b) La Comissió Directiva.

2. Òrgans de direcció i gestors:

a) La Direcció General d’Esports.
b) Les subdireccions generals.

Secció 2a Òrgans rectors

Article 5. El president del Consell Superior d’Esports.

1. El president del Consell Superior d’Esports, amb rang de secretari d’Estat, és 
nomenat i separat pel Consell de Ministres, a proposta del ministre d’Educació, Cultura i 
Esport.

2. Correspon al president:

a) Exercir la representació i la direcció superior del Consell Superior d’Esports.
b) Presidir la Comissió Directiva de l’organisme.
c) Impulsar, coordinar i supervisar les activitats dels òrgans directius i les unitats de 

l’organisme.
d) Acordar amb les federacions esportives espanyoles els seus objectius i els seus 

programes esportius, en especial els d’esport d’alt nivell, els seus pressupostos i les seves 
estructures orgàniques i funcionals.

e) Concedir les subvencions econòmiques i els préstecs reemborsables que siguin 
procedents amb càrrec als pressupostos de l’organisme.

f) Autoritzar o denegar la celebració en el territori espanyol de competicions esportives 
oficials de caràcter internacional, així com la participació de les seleccions espanyoles en 
les competicions internacionals. Tot això sense perjudici de les atribucions que 
corresponguin a altres autoritats, organismes i entitats.

g) Autoritzar les despeses plurianuals de les federacions esportives en els supòsits 
previstos reglamentàriament, determinar la destinació del seu patrimoni, en cas de 
dissolució, i autoritzar el gravamen i l’alienació dels seus béns immobles quan aquests 
s’hagin finançat totalment o parcialment amb fons públics de l’Estat.

h) Autoritzar l’adquisició de valors de les societats anònimes esportives en els termes 
que estableix la Llei 10/1990, de 15 d’octubre, de l’esport, i exercir la potestat sancionadora 
prevista respecte a les societats anònimes esportives.

i) Concedir les distincions, les condecoracions i la resta de premis esportius del 
Consell Superior d’Esports.

j) Administrar el patrimoni del Consell Superior d’Esports, autoritzar i disposar les 
despeses de l’organisme, així com reconèixer les obligacions i ordenar els pagaments; 
autoritzar les modificacions de crèdit que siguin procedents; subscriure els contractes 
propis de l’activitat de l’organisme; i dictar en nom seu els actes administratius.

k) Formular i aprovar els comptes anuals, així com la seva rendició al Tribunal de 
Comptes per conducte de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat i aprovar 
l’avantprojecte de pressupost de l’organisme.

l) Exercir les altres facultats i prerrogatives que li atribueixin les disposicions legals 
vigents i, en particular, exercir les altres funcions que no estiguin expressament 
encomanades a la Comissió Directiva.

3. El president del Consell Superior d’Esports ha d’exercir, així mateix, en la gestió de 
l’organisme, qualsevol altra funció, facultat o prerrogativa que atribueixin al Ministeri 
d’Educació, Cultura i Esport les disposicions en vigor en matèria de personal, pressupost, 
serveis i contractació, a excepció de l’exercici de les relacions institucionals amb les Corts 
Generals i amb el Govern que corresponguin al ministre titular del Departament.

4. Correspon al president de l’organisme la presidència dels òrgans col·legiats 
següents:
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a) La Comissió Directiva.
b) L’Assemblea General de l’Esport.
c) La Comissió d’Avaluació de l’Esport d’Alt Nivell.
d) El Comitè Espanyol d’Esport Universitari.
e) La Conferència Interterritorial per a l’Esport.
f) El Consell Rector de l’Agència Espanyola de Protecció de la Salut en l’Esport.

5. La suplència del president del Consell Superior d’Esports en els casos de vacant, 
absència i malaltia correspon al director general d’Esports.

Article 6. Comissió Directiva.

1. La Comissió Directiva del Consell Superior d’Esports és l’òrgan rector d’aquest, 
d’acord amb el que preveu l’article 7.3 de la Llei 10/1990, de 15 d’octubre, de l’esport, i els 
seus actes posen fi a la via administrativa.

2. La Comissió Directiva del Consell Superior d’Esports està composta per:

a) President: el president del Consell Superior d’Esports.
b) Vicepresident: el director general d’Esports del Consell Superior d’Esports.
c) Vocals:

1r En representació de l’Administració General de l’Estat, tres vocals nomenats 
directament pel president del Consell Superior d’Esports, d’entre titulars d’òrgans de 
l’Administració General de l’Estat i els seus organismes públics, amb un nivell mínim de 
subdirector general o equivalent.

2n En representació de les comunitats autònomes, un vocal nomenat pel president 
del Consell Superior d’Esports, a proposta d’aquestes.

3r En representació de les entitats locals, un vocal nomenat pel president del Consell 
Superior d’Esports, d’entre els proposats per l’associació d’entitats locals d’àmbit estatal 
amb més implantació.

4t En representació de les federacions esportives espanyoles, dos vocals nomenats 
pel president del Consell Superior d’Esports, a proposta d’aquestes.

5è Tres vocals designats pel president del Consell Superior d’Esports entre persones 
de reconegut prestigi en el món de l’esport, a proposta del Comitè Olímpic Espanyol, del 
Comitè Paralímpic Espanyol, de les lligues professionals i de les associacions d’esportistes 
professionals.

Així mateix, forma part de la Comissió Directiva, amb veu però sense vot, un 
representant del Servei Jurídic de l’Estat.

d) Secretari: amb veu però sense vot, el subdirector general de règim jurídic del 
Consell Superior d’Esports.

3. El mandat dels vocals que estableixen els ordinals 2n, 3r, 4t, i 5è té una durada de 
quatre anys.

4. No obstant el que preveu l’apartat anterior, els vocals esmentats han de cessar en 
els seus càrrecs amb anterioritat al seu mandat en els casos següents:

a) A petició pròpia.
b) A proposta del col·lectiu que representen.
c) Per la pèrdua de la condició que tenien i per la qual van ser proposats.

5. En el nomenament dels membres integrants de la Comissió Directiva s’ha de 
respectar el principi de presència equilibrada de dones i homes, excepte per raons 
fundades i objectives, degudament motivades, de conformitat amb el que disposa la Llei 
orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

6. Són competències de la Comissió Directiva del Consell Superior d’Esports les 
següents:
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a) Autoritzar i revocar, de manera motivada, la constitució de les federacions 
esportives espanyoles.

b) Aprovar definitivament els estatuts i reglaments de les federacions esportives 
espanyoles, de les lligues professionals i de les agrupacions de clubs, i autoritzar-ne la 
inscripció en el registre d’associacions esportives corresponent.

c) Designar els membres del Tribunal Administratiu de l’Esport.
d) Suspendre, motivadament i de manera cautelar i provisional, el president i els 

altres membres dels òrgans de govern i control de les federacions esportives espanyoles i 
les lligues professionals, i convocar els òrgans col·legiats esmentats en els supòsits a què 
es refereix l’article 43, b) i c), de la Llei 10/1990, de 15 d’octubre, de l’esport.

e) Reconèixer l’existència d’una modalitat esportiva als efectes de la Llei de l’esport.
f) Qualificar les competicions oficials de caràcter professional i àmbit estatal.
g) Autoritzar la inscripció de les federacions esportives espanyoles en les 

corresponents federacions esportives de caràcter internacional.
h) Autoritzar la inscripció de les societats anònimes esportives en el Registre 

d’associacions esportives.
i) Efectuar els estudis, dictàmens i informes que li sol·liciti el president.
j) Les que li atribueixen expressament altres normes reglamentàries de caràcter 

substantiu.

Article 7. Funcionament de la Comissió Directiva.

1. La Comissió Directiva es regeix per les seves pròpies normes de funcionament, i, 
si no, pel que disposa el capítol II del títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

2. La Comissió Directiva es reuneix, amb convocatòria prèvia del seu president, en 
sessió ordinària una vegada al trimestre, com a mínim. Sense perjudici de la celebració de 
reunions presencials, es faculta la Comissió Directiva perquè, en casos d’urgència, adopti 
les decisions per mitjans electrònics, mitjançant votació a través d’aquests mitjans i sense 
sessió presencial. En aquest cas, s’ha de remetre a tots els membres del Comitè per via 
electrònica el punt o punts de l’ordre del dia i la documentació corresponent, i s’ha de 
donar un termini màxim de dos dies perquè manifestin per la mateixa via la seva voluntat 
o opinió.

En tot cas la Comissió Directiva es constitueix vàlidament en segona convocatòria 
quan concorrin, almenys, un terç dels seus membres, a més del president i del secretari o 
dels qui legalment els substitueixin.

3. Els acords es prenen per majoria dels assistents. En cas d’empat, dirimeix el vot 
del president.

4. La Comissió Directiva pot elaborar i aprovar el seu reglament de funcionament 
intern.

Secció 3a Òrgans de direcció

Article 8. Direcció General d’Esports.

1. La Direcció General d’Esports depèn directament del president de l’organisme.
2. De conformitat amb el que disposa l’article 18.2 de la Llei 6/1997, de 14 d’abril, 

d’organització i funcionament de l’Administració General de l’Estat, el director general 
d’Esports es nomena entre funcionaris de carrera pertanyents a cossos classificats en el 
subgrup A1.

3. El director general d’Esports és suplert, en els casos de vacant, absència o 
malaltia, pels titulars de les subdireccions generals, per l’ordre en què es recullen a 
l’apartat 3 de l’article 9.

4. Corresponen a la Direcció General d’Esports les funcions següents:
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a) Elevar al president del Consell Superior d’Esports les propostes sobre objectius, 
pressupostos, estructures orgàniques i funcionals i programes esportius de les federacions 
esportives espanyoles, col·laborar amb aquestes federacions i amb les associacions que 
estableix l’article 12.1 de la Llei 10/1990, de 15 d’octubre, de l’esport, i donar suport a la 
formació i el perfeccionament dels esportistes d’alt nivell, així com proposar els criteris per 
a la classificació com a tals.

b) Elevar al president les propostes sobre el pla estratègic de subvencions a les 
federacions i préstecs reemborsables, a les associacions esportives espanyoles i, si 
s’escau, a altres ens i institucions, proposar la concessió de les que siguin procedents i 
impulsar-ne l’aplicació efectiva.

c) Proposar al president l’autorització de les despeses plurianuals de les federacions 
esportives espanyoles en els supòsits previstos reglamentàriament, la destinació del seu 
patrimoni en cas de dissolució i l’autorització del gravamen i l’alienació dels seus béns 
immobles quan aquests hagin estat finançats totalment o parcialment amb fons públics de 
l’Estat.

d) Proposar al president, prèvia conformitat del Ministeri d’Afers Exteriors i de 
Cooperació, la celebració de competicions esportives oficials de caràcter internacional en 
el territori espanyol, així com la participació de seleccions espanyoles en competicions 
internacionals.

e) Fer estudis i estadístiques sobre competicions, resultats d’aquests i evolució 
tècnica d’esportistes, equips, clubs i federacions, o qualsevol altre que pugui ser d’interès 
en l’àmbit esportiu, en col·laboració amb la Secretaria General Tècnica del Ministeri 
d’Educació, Cultura i Esport.

f) Elaborar anualment, perquè el president les aprovi, les relacions d’esportistes d’alt 
nivell en col·laboració amb les federacions esportives espanyoles i, si s’escau, amb les 
comunitats autònomes, d’acord amb els criteris que s’estableixin reglamentàriament, i 
desenvolupar programes per facilitar la preparació tècnica, la incorporació al sistema 
educatiu i la plena integració social i professional d’aquests esportistes durant la seva 
carrera esportiva i, especialment, al final d’aquesta.

g) Exercir les competències en matèria de mediació i coordinació de les lligues 
professionals amb les respectives federacions esportives espanyoles i elevar al president 
la proposta de resolució dels conflictes de competències que es puguin produir entre 
aquestes.

h) Gestionar els centres d’alt rendiment que siguin de titularitat del Consell Superior 
d’Esports, i coordinar amb les federacions i les associacions esportives la seva utilització, 
així com l’elaboració de plans i programes de tecnificació esportiva, en coordinació amb 
les federacions esportives espanyoles.

i) Planificar, projectar i construir les instal·lacions esportives pròpies del Consell 
Superior d’Esports, i l’administració i la gestió del patrimoni de l’organisme, la conservació 
i el manteniment. Programar, en col·laboració amb les entitats territorials, i portar a terme, 
si s’escau, els plans de construcció, ampliació i millora d’instal·lacions esportives, així com 
l’actualització i l’adequació de la normativa de disseny i construcció d’infraestructures i 
equipaments esportius i l’assessorament tècnic en aquesta matèria a altres administracions 
públiques, federacions esportives i la resta d’entitats esportives, i actualitzar el Cens 
nacional d’instal·lacions esportives, en col·laboració amb les comunitats autònomes.

j) Promoure i impulsar la millora en el rendiment i els resultats dels esportistes 
mitjançant la realització de proves, estudis i recerques científiques i tecnològiques 
relacionades amb l’activitat física i l’esport, així com prestar assessorament a les 
federacions i les associacions interessades en el coneixement i l’aplicació dels seus 
resultats, i conformar un fons bibliogràfic i documental sobre l’esport.

k) Exercir la representació del Consell Superior d’Esports en esdeveniments 
internacionals que s’organitzin a Espanya i en els consorcis o altres òrgans administratius 
que s’encarreguin de l’execució del programa i de certificar l’adequació de les despeses 
efectuades als objectius i els plans d’aquest programa, en ocasió de la celebració 
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d’esdeveniments esportius declarats d’interès públic excepcional, o d’altres de naturalesa 
anàloga.

l) Col·laborar amb les comunitats autònomes en l’elaboració de plans de promoció de 
l’educació física i de la pràctica de l’esport en tots els col·lectius de població, així com 
fomentar els valors socioeducatius inherents a l’esport.

m) Impulsar les accions organitzatives i de promoció dutes a terme per les 
associacions esportives, i programar, en col·laboració amb les comunitats autònomes, 
competicions esportives escolars i universitàries d’àmbit nacional i internacional.

n) Cooperar amb els centres d’alt rendiment i de tecnificació esportiva, o d’altres 
destinats a les mateixes finalitats, que siguin titularitat de les comunitats autònomes, les 
entitats locals o les federacions esportives espanyoles, i proposar a aquests efectes els 
convenis de col·laboració corresponents.

ñ) Proposar, elaborar i desenvolupar normes, actuacions i mesures dirigides a 
remoure els obstacles que impedeixin la igualtat dels esportistes d’alt nivell amb 
discapacitat.

o) Proposar, elaborar i desenvolupar normes, actuacions i mesures dirigides a 
assegurar la igualtat de tracte i d’oportunitats de les dones i remoure els obstacles que 
impedeixin la igualtat o generin discriminació per raó de sexe, en l’àmbit esportiu.

p) Elaborar i dur a terme estudis, plans, programes i estratègies que fomentin la 
presència de les dones en l’àmbit de l’activitat física i l’esport a totes les edats, les 
modalitats esportives, els nivells professionals, i els òrgans directius i de govern.

q) Promoure i coordinar línies d’actuació que impulsin una imatge positiva, 
especialment en els mitjans de comunicació, de les dones en l’esport, diversificada i 
exempta d’estereotips de gènere, en col·laboració amb institucions i organismes nacionals 
i internacionals.

r) Elaborar i proposar resolucions de recursos o reclamacions interposats davant el 
Consell Superior d’Esports, normativa general, informes, convenis i instruments jurídics de 
col·laboració i procediments administratius.

s) Proposar a la Comissió Directiva de l’organisme:

1r L’aprovació dels estatuts i els reglaments de les federacions esportives, les 
agrupacions de clubs i els ens de promoció esportiva d’àmbit estatal, així com l’autorització 
de la seva inscripció en el Registre d’associacions esportives i el reconeixement de noves 
modalitats esportives.

2n L’autorització de la inscripció de les federacions esportives espanyoles en les 
corresponents federacions esportives de caràcter internacional i en el Registre 
d’associacions esportives.

3r L’aprovació dels estatuts i els reglaments de les lligues professionals, així com 
l’autorització de la seva inscripció en el Registre d’associacions esportives.

4t La proposta sobre l’autorització de la inscripció de les societats anònimes 
esportives en el Registre de les associacions esportives.

t) Instruir els expedients sancionadors per l’incompliment de les obligacions que 
estableix la Llei 10/1990, de 15 d’octubre, de l’esport, respecte a l’accionariat de les 
societats anònimes esportives, i elevar al president del Consell Superior d’Esports la 
proposta de resolució corresponent.

u) Elaborar l’avantprojecte del pressupost, i el seguiment i l’anàlisi de la seva 
execució; l’elaboració de plans i programes d’inversions; la gestió econòmica i financera 
de l’organisme; l’administració de la seva comptabilitat i tresoreria; així com la gestió i la 
tramitació de la contractació administrativa de l’organisme.

v) Proposar i executar la política de personal de l’organisme, la previsió de les seves 
necessitats i l’elaboració de les relacions de llocs de treball, dels programes d’acció social 
i dels plans de formació.

w) Gestionar el règim interior del Consell Superior d’Esports i la seguretat de les 
seves instal·lacions.
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x) Organitzar i gestionar els serveis informàtics, així com elaborar estudis i propostes 
de racionalització d’activitats i mètodes de treball.

y) Proposar, en el marc de les competències educatives de l’Administració General 
de l’Estat, la regulació i l’ordenació dels ensenyaments esportius de règim especial; 
proposar la resolució dels procediments d’expedició de titulacions tecnicoesportives, així 
com d’homologació, convalidació, equivalència professional i correspondència formativa 
d’estudis de caràcter esportiu; proposar els procediments d’acreditació de competències 
no referides al Catàleg nacional de qualificacions professionals, adquirides mitjançant 
l’experiència professional i esportiva, o per vies d’aprenentatge no formals; elaborar 
programes de formació permanent dels entrenadors i tècnics, en els àmbits professionals 
i esportius; i impulsar i dur a terme la resta d’accions que corresponguin a l’organisme en 
aquest àmbit.

z) Gestionar els centres de titularitat estatal que imparteixin els ensenyaments 
esportius de grau superior a distància en tot el territori nacional i col·laborar amb altres 
entitats per fomentar la creació i el desenvolupament de centres que imparteixin aquest 
tipus d’ensenyaments.

Secció 4a Òrgans gestors

Article 9. Òrgans gestors.

1. Depenen directament del president, amb nivell orgànic de subdirecció general:

a) El Gabinet, com a òrgan de suport i assistència immediata al president, amb 
l’estructura i les funcions que estableixen l’article 10 de la Llei 50/1997, de 27 de desembre, 
del Govern, i l’article 14 del Reial decret 1887/2011, de 30 de desembre, pel qual s’aprova 
l’estructura orgànica bàsica dels departaments ministerials.

A més, corresponen al Gabinet les funcions relatives a la planificació dels objectius, el 
seu seguiment i l’avaluació dels resultats, les relacions internacionals, el desenvolupament 
de la política del Consell Superior d’Esports en matèria de cooperació internacional, les 
relacions institucionals i el protocol, així com la redacció dels informes, estudis i textos que 
li encarregui el president.

b) La Subdirecció General d’Esport Professional i Control Financer, a la qual 
corresponen les funcions següents:

1r Comprovar la justificació adequada, la realització de l’activitat i el compliment de 
la finalitat de les subvencions concedides per l’organisme, d’acord amb el que preveu la 
legislació sobre subvencions; inspeccionar els llibres i els documents oficials i reglamentaris 
dels ens beneficiaris d’aquestes subvencions, sense perjudici de les competències que la 
legislació sobre subvencions atribueix a la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, 
i proposar les auditories que es considerin necessàries i l’abast d’aquestes, en els supòsits 
previstos legalment.

2n Exercir el control i el seguiment de l’accionariat de les societats anònimes 
esportives, així com la seva supervisió, i elevar les propostes de resolució que siguin 
procedents d’acord amb la normativa en vigor.

3r Prestar assessorament economicofinancer a les federacions esportives 
espanyoles i la resta d’institucions esportives, en la mesura en què aquestes entitats 
percebin subvencions amb càrrec a fons públics. Emetre els informes i estudis de gestió 
que se li encarreguin.

c) L’Oficina de Premsa, a la qual correspon dirigir i mantenir les relacions informatives 
i de publicitat institucional amb els mitjans de comunicació, difondre la informació de 
l’organisme, així com dirigir i mantenir els continguts de les pàgines web del Consell 
Superior d’Esports.
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2. Està adscrita a la Presidència del Consell Superior d’Esports la Intervenció 
Delegada, sense perjudici de la seva dependència funcional i orgànica de la Intervenció 
General de l’Administració de l’Estat.

3. La Direcció General d’Esports s’estructura en les subdireccions generals següents:

a) La Subdirecció General d’Alta Competició, a la qual correspon l’execució de les 
funcions que enumeren les lletres a), b), c), d), e), f) g) i ñ) de l’apartat 4 de l’article 8.

b) La Subdirecció General de Promoció i Innovació Esportiva, a la qual correspon 
l’execució de les funcions que enumeren les lletres h), i), j), k), l), m) i n) de l’apartat 4 de 
l’article 8.

c) La Subdirecció General Dona i Esport, a la qual correspon l’execució de les 
funcions que enumeren les lletres o), p) i q) de l’apartat 4 de l’article 8.

d) La Subdirecció General de Règim Jurídic de l’Esport, a la qual correspon l’exercici 
de les funcions que enumeren les lletres r), s) i t) de l’apartat 4 de l’article 8, i a la qual 
s’adscriuen el Registre d’associacions esportives i la Secretaria de la Comissió Directiva.

e) La Secretaria General, a la qual correspon l’execució de les funcions que enumera 
l’apartat 4 u), v), w), x), y) i z) de l’article 8.

CAPÍTOL III

Règim de personal, patrimoni, contractació i recursos econòmics

Article 10. Règim de personal, patrimoni, contractació i recursos econòmics.

1. El règim relatiu al personal, el patrimoni i la contractació del Consell Superior 
d’Esports és el que estableixen els articles 47 i 48 de la Llei 6/1997, de 14 d’abril, 
d’organització i funcionament de l’Administració General de l’Estat, i el Text refós de la Llei 
de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre.

2. Els recursos econòmics de l’organisme poden provenir de qualsevol de les fonts 
que s’esmenten a l’apartat 1 de l’article 65 de la Llei 6/1997, de 14 d’abril.

3. El règim patrimonial del Consell Superior d’Esports és el que estableix la Llei 
33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques.

4. El Consell Superior d’Esports ha de formar i mantenir actualitzat el seu inventari de 
béns i drets, tant propis com adscrits, a excepció dels de caràcter fungible, en la forma que 
estableix la Llei 33/2003, de 3 de novembre. Aquest inventari s’ha de revisar anualment 
amb referència a l’últim dia de l’any.

CAPÍTOL IV

Règim economicofinancer, pressupostari, d’intervenció, de comptabilitat i de 
control financer

Article 11. Règim economicofinancer, pressupostari, d’intervenció, de comptabilitat i de 
control financer.

De conformitat amb el que estableix l’article 50 de la Llei 6/1997, de 14 d’abril, 
d’organització i funcionament de l’Administració General de l’Estat, el règim pressupostari, 
economicofinancer, de comptabilitat, intervenció i control financer és el que estableixen la 
Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària, i la resta de disposicions vigents 
sobre aquestes matèries.
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