CRITERIS DE SELECCIÓ PER A LA TEMPORADA
2019-2020
ACCÉS RESIDÈNCIA
REGULACIÓ TRASLLATS RESIDENTS

VIES I ORDRE D’ADMISSIÓ:
Per poder accedir a la residència Reina Sofia s’han de complir 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:
 Haver nascut a les Illes Balears o tenir el veïnatge administratiu en
qualsevol municipi de les Illes Balears, amb un mínim de tres anys,
anteriors a la data de la sol·licitud d’accés a la residència.
 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 residència en anys anteriors.
Estar al corrent de pagament de les quotes dels anys anteriors.
Haver nascut l’any 2001 o posteriors.

Una vegada complits els requisits anteriors, i tenint en compte el nombre màxim de places
que disposa la residència, l’ordre d’admissió es regeix pel següent:
1. Esportistes que pertanyen al CTEIB i que tenen la seva residència familiar a
Menorca, Eivissa o Formentera.
2. Esportistes que pertanyen al CTEIB i que tenen la seva residència familiar a
Mallorca amb domicili familiar a mes de 50 Km. comptats des del poliesportiu
Príncipes de España fins l’adreça del domicili*.
3. Casos especials d’Esportistes que pertanyen al CTEIB justificats amb informe tècnic
i acceptats per la Gerència de la FxEB.
4. Esportistes amb plaça en algun dels Programes de Tecnificació Estatals del CTEIB i
que tenen la seva residència familiar a una Comunitat Autònoma diferent de la
Balear.
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5. Esportistes amb l’acreditació d’alt nivell nacional o alt rendiment nacional seguint
l’ordre de prelació establert en el RD 971/2007 de 13 de juliol, residents a
Menorca, Eivissa o Formentera.
6. Esportistes amb l’acreditació de alt nivell nacional o alt rendiment nacional seguint
l’ordre de prelació establert en el RD 971/2007 de 13 de juliol, residents a Mallorca
amb domicili familiar a mes de 50 Km. comptats des del poliesportiu Príncipes de
España fins l’adreça del domicili*.
7. Casos especials d’esportistes amb l’acreditació d’alt nivell nacional o alt rendiment
nacional seguint l’ordre de prelació establert en el RD 971/2007 de 13 de juliol,
acceptats per la Gerència de la FxEB.
8. Casos especials d’esportistes estrangers amb nivell internacional a petició dels
Programes de Tecnificació i que suposin un benefici pels mateixos. Aquests casos
han d’estar degudament justificats i acceptats per la Gerència i la Direcció General
d’Esports.
(*) El lloc de residència s’ha d’acreditar amb el certificat d’empadronament.
PREUS I DESCOMPTES:
PREU GENERAL:
Esportistes apartat 1: quota 280€ x 10 mesos
Esportistes apartat 2: quota 370€ x 10 mesos
Esportistes apartat 3: quota 470€ x 10 mesos
Esportistes apartats 4 i 8: quota 900€ x 10 mesos
Esportistes apartats 5, 6 i 7 : quota 800€ x 10 mesos
SERVEIS INCLOSOS A LES QUOTES:
Esportistes apartat 1 i 4: Allotjament en PC de dilluns a diumenge, servei de tutors, servei de
trasllats entre els centres d’entrenament*, centres escolars i la residència.
Esportistes apartat 2 i 3: 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 apartats 5,6 i 7: Allotjament en MP (berenar i sopar) de dilluns a divendres i en
PC els dissabtes i diumenges. Serveis de trasllats entre el Poliesportiu prínceps de Espanya i
el port de Calanova en horaris determinats*.
(*) Consultar apartat trasllat d’aquest mateix document.
ESPECIFICACIONS A LES QUOTES:
1. El més d’octubre s’ha de fer 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.
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2. El pagament és obligatori des del més de setembre fins a juny (10 mesos). En
cas que l’esportista abandoni abans la residència perdrà la fiança.
3. Pels casos d’esportistes de segon de batxiller o bloc 3 que acaben el curs escolar
en maig, s’estudiaran les peticions, en cas que les hagi de tornar un percentatge
de la quota del més de juny. Aquesta petició s’ha de fer amb escrit a la FxEB al
llarg del més de maig de 2019.
ALTRES POSSIBILITATS D’AJUDES:
Una vegada establerta la quota per a cada alumne, la Fundació per a l’esport Balear ofereix
a les famílies d’aquells esportistes de les vies d’accés 1, 2, 3, 5 i 6 que ho necessitin, un
bonificacions*, tenint en compte dos àmbits:
1. La situació socioeconòmica de cada família: aquest descompte té en compte els
ingressos familiars.
2. Resultats acadèmics de l’alumne: volem donar l’oportunitat de que els propis
esportistes puguin aportar el seu granet d’arena creant un descompte depenent de
la mitjana acadèmica del curs escolar.
* S’estableix una quota mínima de 225,00€ mensuals per les vies 1, 2 i 3 i 500,00€ per les
vies 5 i 6
* Cal destacar que les subvencions no són acumulables, sinó que es tendrà en compte
aquella que suposi un major descompte per la família.
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.
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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 2017 i el saldo net negatiu de rendiments de capital mobiliari de
2017 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 2017. Al quocient resultant de
dividir tots els ingressos entre el nombre de membres de la unitat
familiar, se li ha d’adjudicar la puntuació següent:
INGRESSOS

PUNTUACIÓ

INGRESSOS

PUNTUACIÓ

Fins 4.000

7

De 7.001 a 8.000

3

De 4.001 a 5.000

6

De 8.001 a 9.000

2

De 5.001 a 6.000

5

De 9.001 a 10.000

1

De 6.001 a 7.000

4

Mes de 10.001

0

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
Subvenció per criteris acadèmics:
Es calcularà adjudicant una puntuació a cada esportista segons la
mitjana de notes obtinguda en el curs escolar immediatament anterior a
l’entrada a la residència. Aquest càlcul es farà sobre la nota mitjana de
final de la convocatòria ordinària, sempre i quant l’esportista hagi
aprovat totes les assignatures en les que estava matriculat. En cas
d’esportistes universitaris, han d’estar matriculats de cursos sencers.
La puntuació que s’adjudica segons cada mitjana és la següent:
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MITJANA
ACADÈMICA
De 9 a 10
De 8 a 8,99
De 7 a 7,99

PUNTUACIÓ
5
4
2

Quantia dels descomptes:
Es sumaran els punts corresponents i s’aplicarà el descompte a la quota
mensual segons la següent taula:
PUNTUACIÓ
7 o més
6
5
4

DESCOMPTE
40%
30%
20%
10%

PUNTUACIÓ
3
2
1
0

DESCOMPTE
8%
5%
2%
0%

Encara que el resultat sigui inferior, la quota a abonar mai serà inferior a la
quota mínima establerta de 225€ mensuals pels esportistes amb accés per
les vies 1, 2 i 3 i de 500€ pels de les vies 5 i 6.

EXCEPCIONS A LES QUOTES ESTABLERTS:
- Interrupció estància Nadal: -50% quota mes de gener
- Interrupció estància setmana santa: -25% quota abril
Aquells que es quedin el més de juliol pagaran la mateixa quota que els altres 10 mesos a
excepció dels que han entrat per les vies 4, 5, 6, 7 i 8 que pagaran des del primer dia fins
que deixin la residència de manera definitiva.
CASOS ESPECIALS:
- Expulsió temporal de la residència deguda a un expedient disciplinari: La quota no
varia.
- Expulsió definitiva de la residència deguda a un expedient disciplinari: La darrera
quota és la del mes corrent i es perd la fiança.
- Abandonament i/o expulsió del Programa de tecnificació durant el curs escolar: No
pot continuar a la residència i es perd la fiança.
ESPECIFICACIONS:
- L’estància a la residència pels esportistes de Mallorca és de diumenge vespre a
divendres matí. Els divendres i dissabtes només es poden quedar en casos de
competició o entrenament i amb l’autorització pertinent del seu entrenador.
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-

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 Reina Sofia es mantindrà tancada en les següents dates:
 Del 23 de desembre de 2019 fins el 6 de gener de 2020 ambdós inclosos
 Del 5 fins el 12 d’abril de 2020
 De l’1 al 31 d’agost de 2020 ambdós inclosos

El termini per presentar la sol·licitud d’aquestes subvencions es de dia 1 al 15 de setembre
de 2019 ambdós inclosos. Podreu trobar els impresos a emplenar i la documentació a
presentar al següent enllaç o bé a les oficines de la Fundació.
http://fundacioesportbalear.es/?q=ca/tecnificacion/residencia
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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 36
hores d’antelació.
Si hi ha opció factible de transport públic (metro o bus) també s’utilitzarà i les
despeses corren a càrrec de l’esportista.
Només s’accepten peticions per estudis, entrenaments, viatges de competició i/o
cites metges. També es valoraran, prèvia petició, les sol·licituds per anar a
l’aeroport per acudir a concentracions i/o competicions.
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