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CRITERIS DE SELECCIÓ PER A LA 
TEMPORADA 2022-2023 

 

ACCÉS RESIDÈNCIA  
REGULACIÓ TRASLLATS RESIDENTS 

 
 
 
 

INTRODUCCIÓ 

La Fundació per a l’Esport Balear posa a disposició dels esportistes dels 
Programes de tecnificació i dels esportistes d’alt nivell/rendiment Estatal i/o Balear, 
l’estada a la Residència Reina Sofia (RRS), ubicada al port Esportiu de Calanova. 

El perfil general dels residents és d’esportistes a partir de 14 anys i fins a 18 
que cursen estudis i entrenaments a Palma, però que el seu domicili familiar està a 
altres municipis de les Illes Balears, normalment a gran distància.  

La RRS posa a disposició dels esportistes residents una sèrie de personal i  
serveis per a que la seva estada sigui el mes còmode possible, a la vegada que 
estigui controlada i adaptada a l’edat i necessitats dels residents. Amb aquest 
objectiu, disposa de cuidadors, tutor d’estudis, personal de neteja i serveis com 
bugaderia, menjador, trasllats,.. 

La demanda d’esportistes dels Programes de tecnificació i alt 
Nivell/Rendiment que volen tenir plaça a la RRS és molt elevada, sovint per sobre 
de la seva capacitat, i és per això que aquest document regula els requisits i 
normativa d’admissió que han de complir tos aquells que vulguin sol·licitar plaça per 
el curs 22/23. 

 

PLACES 

 La Residencia oferta un total de 36 places, distribuïdes segons demanda per 
esportistes masculins i femenins.  

 En casos excepcionals i molt justificats, la Gerència, amb el vistiplau del 
Patronat,  pot determinar ampliar a dues places mes. 

  
REQUISITS 
 Per a que una sol·licitud sigui admesa a tràmit, els sol·licitants han d’acreditar 
complir amb els següents requisits: 

- Tenir plaça a algun dels Programes de tecnificació del CTEIB que gestiona la 
FxEB o ser esportista d’alt nivell o alt rendiment nacional sempre que es 
compleixin els següents requisits: 
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o Haver nascut a les Illes Balears o tenir el veïnatge administratiu en 
qualsevol municipi de les Illes Balears, amb un mínim de dos anys, 
anteriors a la data de la sol·licitud d’accés a la residència. 

o Disposar d’una llicència esportiva en vigor expedida per una 
federació de les Illes Balears, sens perjudici que, en el cas que no 
hi hagi llicència de la federació de les Illes Balears, s’atorgui la 
mateixa validesa a l’emesa per la federació espanyola 
corresponent. 

- No haver estat expulsat definitivament de la RRS, d’algun dels Programes de 
Tecnificació del CTEIB i/o de l’IES CTEIB a la temporada anterior. 

- Estar al corrent de pagament de les quotes dels anys anteriors. 
- Haver nascut l’any 2005, 2006, 2007 o 2008. En cas excepcional poden 

haver nascut a l’any 2004 sempre que cursin estudis a l’IES CTEIB 
- Haver promocionat de curs en l’any acadèmic immediatament anterior o bé 

disposar d’un informe positiu del centre acadèmic del que procedeix. 
- Cursar estudis reglats. 
- Tenir el domicili familiar a més de 35 Km de l’IES CTEIB o en cas que cursi 

estudis a un altra centre acadèmic, a 35Km del centre habitual d’entrenament 
del programa. L’esportista ha de dur un mínim de 18 mesos empadronat al 
domicili o bé justificar el canvi d’empadronament. 

 
ASSIGNACIÓ DE PLACES 
S’estableix la següent reserva de places segons la via d’accés de cada esportista. 
Són les següents: 

A) 33 Places reservades per esportistes que pertanyen a programes de 
tecnificació de la Fundació per a l’Esport Balear 

B) 3 Places reservades per esportistes que pertanyen als programes de 
tecnificació estatals de la Fundació per a l’Esport Balear i que provenen 
d’altres comunitats autònomes. Aquest esportistes han de ser alhora 
esportistes DAN o DAR per les vies a o b per poder tenir accés a la 
residència. 

C) 2 Places per casos especials acceptats per la Gerència.  
 
En cas de no cobrir-se les 3 places assignades a programes estatals, aquestes 
passaran a ser places per esportistes de programes de tecnificació. 
Les places assignades a casos especials només poden ser utilitzades per aquests 
casos en concret, mai es cobriran per esportistes d’altres vies. 
En cas que quedin places lliures, aquestes seran assignades a altres peticions de 
programes estatals i en darrer lloc a esportistes DAN i DAR que ho sol·licitin i 
compleixin els requisits. L’ordre d’accés en aquests casos serà el de la prelació que 
marca el RD 971/2007 de 13 de juliol. En cas d’Esportistes EANIB, l’ordre de 
prelació el marcarà la puntuació obtinguda per adquirir la condició d’esportista d’alt 
nivell Balear. 
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En quant a l’ordre d’admissió per a esportistes dels programes de tecnificació, 
s’estableixen una sèrie de barems amb unes puntuacions, la suma de les mateixes 
establirà l’ordre d’admissió fins a cobrir les places ofertes. Els punts s’assignaran 
valorant els següents aspectes: 
 

- Distància del domicili familiar a l’IES CTEIB 
- Nivell esportiu del sol·licitant. 
- Nivell acadèmic del sol·licitant. 
- Informe disciplinaris de la temporada anterior. 

 
1. Distància del domicili familiar al centre d’estudis o d’entrenament. 

La distància es calcula des de la porta del domicili familiar fins a la porta del 
centre d’estudis entenent com a tal l’IES CTEIB (Carrer Gremi de Forners, 4 
– 07009 – Palma). En cas que algun esportista no cursi estudis a l’IES 
CTEIB, la distància es comptarà fins el centre habitual d’entrenament del seu 
Programa de Tecnificació. 
Per acreditar aquest punt els esportistes hauran de presentar un certificat 
d’empadronament a on consti l’adreça del domicili i el temps que fa que està 
empadronat, ja que només serà vàlid el lloc d’empadronament si fa més de 
18 mesos que l’esportista està empadronat allà o bé una justificació del canvi 
de residència. 
 
Es distingeixen els següents rangs: 

o Esportistes de Menorca, Eivissa o Formentera – 5 punts 
o Esportistes de Mallorca amb domicili a distància següent: 

 Superior de 60 Km. - 4 punts  
 Entre 55 i 59,9 Km. – 3,5 punts 
 Entre 50 i 54,9 Km. – 3 punts 
 Entre 45 i 49,9 Km. – 2,5 punts 
 Entre 40 i 44,9 Km. – 2 punts 
 Entre 35 i 39,5 Km. – 1 punt 

 
 

2. Nivell esportiu del / de la sol·licitant 
El nivell competitiu del/de la sol·licitant marcarà la puntuació d’aquest apartat.  
Es tendran en compte els resultats de l’any en curs i de l’immediatament 
anterior. Per acreditar el nivell esportiu, l’esportista haurà d’emplenar el 
formulari habilitat a tal efecte. 
 
Els rangs de punts que s’estableixen són: 
 
Esports individuals/parelles: 

 Participació a mundials i/o Europeus oficials seleccionats per la 
Federació Espanyola corresponent (no open) – 5 punts 
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 Quedar classificat entre el primer i quart en campionat 
d’Espanya oficial de la seva categoria o superior – 4 punts 

 Quedar classificat entre el cinquè i vuitè en campionat 
d’Espanya oficial de la seva categoria o superior – 3 punts 

 Quedar classificat entre els 3 primers al campionat oficial de 
Balear de la seva categoria o superior – 2 punts 

 Competir a nivell insular – 1 punt 
 
Esports col·lectius: 

 Competir convocat/da amb la selecció estatal de la seva 
categoria o superior – 5 punts 

 Ser convocat per concentracions de la selecció estatal de la 
seva categoria o superior – 4 punts 

 Competir en lliga en un equip inscrit en lligues nacionals  - 3 
punts 

 Formar part de la selecció Balear de la seva categoria – 2 
punts 

 Competir a nivell insular – 1 punt 
 

3. Nivell acadèmic del/de la sol·licitant 
A més de complir el requisit d’haver promocionat de curs per poder accedir a 
la residència, s’estableix una puntuació segons la mitjana acadèmica del 
darrer curs que s’hagi cursat. Per poder puntuar, és necessari haver aprovat 
totes les assignatures, no tan sols haver promocionat de curs. El rang de 
puntuació és el següent: 

 Nota entre 9 i 10 – 3 punts 
 Nota entre 8 i 8,99 – 2,5 punts 
 Nota entre 7 i 7,99 – 2 punts 
 Nota entre 6 i 6,99 – 1,5 punts 
 Nota entre 5 i 5,99 – 1 punt 

 
4. Informes disciplinaris residents temporada anterior 

S’estableix una puntuació que va entre -1 i 1 per a aquells esportistes que 
han gaudit de residència la temporada anterior. Aquesta puntuació vol 
premiar a aquells que tenen una bona actitud a la residència fent que això els 
doni un plus davant nouvinguts o esportistes amb males actituds. Els barems 
són els següents: 

 Molt positiu – 1 punt 
 Positiu – 0,5 punts 
 Millorable – 0 punts 
 Negatiu – (-0,5) punts 
 Molt negatiu – (-1) punt 

 
En cas d’igualtat de punts l’ordre el marcaran les següents normes: 

- Primer qui tengui major puntuació en nivell esportiu. En cas d’igualtat... 
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- Primer qui tengui major puntuació a nivell acadèmic. En cas d’igualtat... 
- Primer qui tengui major puntuació en actitud en residència. En cas d’igualtat... 
- Primer qui tengui major puntuació en distància.  

 
 
SOL·LICITUDS DE PLACES 
 
La sol·licitud de plaça a la residència Reina Sofia per a la temporada 2022/2023 se 
farà mitjançant el formulari d’accés als programes de tecnificació, marcant les opció 
indicada a tal efecte. 
En cas que a l’esportista vulgui sol·licitar plaça i no estigui o vulgui estar a un 
programa de tecnificació o bé sigui d’un programa anual, enviarà un correu a 
emilan@fundacioesportbalear.es dintre del termini establert per a que li facem 
arribar el formulari de sol·licitud de plaça 
 
El termini per presentar les sol·licituds serà del 4 fins el 15 de juliol per tots els casos. 
 
 
PREUS I DESCOMPTES: 
PREU GENERAL: 
Esportistes de Menorca, Eivissa i Formentera: quota 305€ x 10 mesos 
Esportistes de Mallorca: quota 405€ x 10 mesos 
Esportistes programes Estatals: quota 900€ x 10 mesos   
Esportistes DAN/DAR que no pertanyen als programes de tecnificació: quota 800€ x 
10 mesos 
 
SERVEIS INCLOSOS A LES QUOTES: 
Esportistes de Menorca, Eivissa i Formentera: Allotjament en PC de dilluns a 
diumenge, servei de tutors, servei de trasllats entre els centres d’entrenament*, 
centres escolars i la residència. 
Esportistes de Mallorca: Allotjament en PC de diumenge vespre a divendres migdia, 
servei de tutors, servei de trasllats entre els centres d’entrenament*, centres escolars 
i la residència. Només en casos d’entrenament i/o competicions, també s’inclou el 
cap de setmana. 
Esportistes programes Estatals: Allotjament en PC de dilluns a diumenge, servei de 
tutors, servei de trasllats entre els centres d’entrenament*, centres escolars i la 
residència. 
Esportistes DAN/DAR que no pertanyen als programes de tecnificació: Allotjament 
en MP (berenar i sopar) de dilluns a divendres i en PC els dissabtes i diumenges. 
Serveis de trasllats entre el Centre de Tecnificació Esportiva Illes Balears i el port de 
Calanova en horaris determinats*. 
 
(*) Consultar apartat trasllat d’aquest mateix document. 
 
 

mailto:emilan@fundacioesportbalear.es
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ESPECIFICACIONS A LES QUOTES: 
 

1. Els mesos de setembre i novembre es fa obligatòriament un 
aprovisionament de 2 mesos per avançat. Aquest aprovisionament 
s’utilitzarà per casos d’impagats o abonament de desperfectes causats a 
la residència per l’esportista. En cas que no s’hagi d’utilitzar, aquestes 
quotes correspondran als mesos de maig i juny. 

2. El pagament és obligatori des del més de setembre fins a juny (10 
mesos)  i per mes complert.  

3. El mes de gener la quota té un descompte d’un 50% degut al tancament 
de Nadal. 

4. El mes d’abril la quota té un descompte d’un 25% degut al tancament dels 
dies festius. 

5. Pels casos d’esportistes de segon de batxiller o bloc 3 que acaben el curs 
escolar en maig, i abandonen la residència, poden sol·licitar per escrit la 
devolució del més de juny sempre que ho facin abans del 30 de maig de 
2023.  

6. En cas d’expulsió temporal de la residència deguda a un expedient 
disciplinari la quota no varia. 

7. En cas d’expulsió definitiva de la residència deguda a un expedient 
disciplinari, la darrera quota és la del mes corrent i es perd la fiança. 

8. En cas d’abandonament i/o expulsió del Programa de tecnificació durant el 
curs escolar, no pot continuar a la residència i es perd la fiança. 

9. En cas d’impagament de dues mensualitats, l’esportista haurà d’abandonar la 
residència. En cas d’abandonament voluntari, s’haurà d’abonar la totalitat de 
quotes de la temporada en curs. 

10. Al mes de Juliol, podran quedar a la Residència els esportistes, que a petició 
dels seus Directors Tècnics, de manera justificada, per realitzar entrenaments 
necessitin quedar per donar continuïtat al programa. Aquestes sol·licituds han 
de ser anteriors al 25 de Juny del 2023. Els esportistes de Mallorca durant 
aquest mes no podran fer servir la residència.  

11. Els esportistes que s’hagin autoritzat per fer estada a la residència durant el 
mes de Juliol, hauran d’estar al corrent de pagament de les mensualitats 
anteriors. 
 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE: 
 

- La Residència obrirà dia 5 de Setembre del 2022. 
- Hi ha una normativa d’ús i un reglament de règim intern que s’ha de signar i 

complir en la seva totalitat. 
- La Residència aplica la nova normativa de “carnet per punts” del CTEIB per a 

la temporada 22/23. 
- La Residència Reina Sofia es mantindrà tancada en les següents dates: 
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 Del 24 de desembre de 2022 fins el 6 de gener de 2023 ambdós 
inclosos 

 Del 6 fins el 10 d’abril de 2023 

 De l’1 al 31 d’agost de 2023 ambdós inclosos 
 
 
AJUDES PER RENDA FAMILIAR 
Una vegada establerta la quota per a cada alumne, la Fundació per a l’esport Balear 
ofereix a les famílies dels esportistes de les Illes Balears que ho necessitin la 
possibilitat d’una rebaixa a la quota segons la situació socioeconòmica. Amb aquest 
ajuda, la quota mensual es pot veure disminuïda, però mai pot ser menys de 240€ 
mensuals. Els criteris que regulen aquesta ajuda són els següents: 
 
Subvenció per criteris socioeconòmics  
Es defineixen els següents punts 

o Membres de la unitat familiar, en son membres: 
 L’esportista pel qual es sol·licita l’ajuda 
 Els pares, tutors o persones encarregades de la guarda del 

menor. 
 Els germans menors d’edat. 
 Els germans menors de 25 anys que convisquin en el domicili 

familiar. 
 Els germans, independentment de l’edat quan es tracti de 

persones amb discapacitat física o psíquica en un grau igual o 
superior al 33% que convisquin en el domicili familiar. 

 Els ascendents familiars que convisquin en el domicili familiar. 
 En cas de divorci o separació legal dels pares no es considera 

membre computable aquell que no convisqui amb la persona 
beneficiaria de l’ajuda. 

 Es considera membre computable a persona que mantengui 
una relació afectiva amb el progenitor o tutor legal del 
beneficiari que presenta la sol·licitud  en condició de cònjuge o 
parella de fet o de situació de fet estable. 

 
o Càlcul de la renda familiar: 

 Per determinar la renda dels membres computables hi ha que 
sumar la base imposada general amb la base imposada de 
l’estalvi, excloent els saldos nets negatius de guanys i 
perdudes patrimonials de 2021 i el saldo net negatiu de 
rendiments de capital mobiliari de 2021 a integrar a la base 
imposada de l’estalvi.  
 

o Criteris per atorgar l’ajuda: 
 Es computen com ingressos familiars la totalitat dels ingressos 

de la unitat familiar durant l’any fiscal 2021. Al quocient 
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resultant de dividir tots els ingressos entre el nombre de 
membres de la unitat familiar, se li ha d’adjudicar la puntuació 
següent: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Segons la situació familiar, a la puntuació anterior se li ha de sumar el 
següent: 

 Per cada nin en acollida: 1 punt 
 Per cada persona de la unitat familiar amb discapacitat 

física o psíquica (més d’un 33%): 2 punt 
 Per família nombrosa general: 1 punt 
 Per família nombrosa especial: 2 punts 
 Per família monoparental: 2 punts 
 Per tenir dos o més germans a la residència: 1 punt 

 
Quantia dels descomptes: 
 

Es sumaran els punts corresponents i s’aplicarà el descompte a la 
quota mensual segons la següent taula: 
 

PUNTUACIÓ DESCOMPTE PUNTUACIÓ DESCOMPTE 

7 o més 40% 3 8% 

6 30% 2 5% 

5 20% 1 2% 

4 10% 0 0% 

 
Encara que el resultat sigui inferior, la quota a abonar mai serà inferior 
a la quota mínima establerta de 240€ mensuals. 

 
 
 

 

INGRESSOS PUNTUACIÓ INGRESSOS PUNTUACIÓ 

Fins 4.348 7 De 7.610 a 8.696 3 

De 4.349 a 5.435 6 De 8.697 a 9.783 2 

De 5.436 a 6.522 5 De 9.784 a 10.870 1 

De 6.523 a 7.609 4 Mes de 10.871 0 
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REGULACIÓ DELS TRASLLATS: 
 
La Fundació per a l’Esport Balear  posa a disposició dels esportistes residents un 
servei de trasllats als centres d’entrenament, estudis i centres metges, a pesar 
d’això, no es poden garantir el 100% dels trasllats, així que els residents també 
hauran d’utilitzar el transport públic. De tota manera, per a poder gaudir d’aquests 
trasllats s’ha de seguir la següent normativa: 
 

- La sol·licitud de trasllat que surti de l’habitual s’ha de fer amb un mínim de 
24 hores d’antelació. 

- Si hi ha opció factible de transport públic (metro i/o bus) també s’utilitzarà i 
les despeses corren a càrrec de l’esportista. Sobretot s’utilitzarà aquesta 
opció en caps de setmana o períodes no lectius. 

- Només s’accepten peticions per estudis, entrenaments, viatges de 
competició i/o cites metges.  

- NO entra cap trasllat fora del terme municipal de Palma. 
- NO entren els trasllats per anar/tornar de l’aeroport ni port de Palma. 
- El mes de Juliol només hi haurà un únic servei de taxi. Només es facilitarà 

el servei de taxi al mati, per desplaçar-se als entrenaments, i a darrera 
hora d’entrenament, per retornar a aquesta mateixa. 

 

 


