CONSULTA PÚBLICA PREVIA SOBRE LA MOD/FICACIÓ DEL DECRET
13/2006, DE 20 DE GENER, DEL CONSELL DE LA GENERALITAT, SOBRE ELS
ESPORTISTES D'ELIT DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

REFERENCIA:
La Direcció General d'Esport sotmet a consulta pública previa, d'acord amb l'article
133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, la próxima proposta de modificació de l'esmentat Decret
13/2006.

A) PROBLEMES
QUE ES
PRETENEN
SOLUCIONAR
AMBLA
INICIATIVA

1) La publicació del Real Decret 971 /2007 d'Esportistes
d'alt nivel! i esportistes d'alt rendiment, va regular amb pos
terioritat al decret de la Generalitat la figura de l'esportista
d'alt nivell i de l'esportista d'alt rendiment. Com a esportis
tes d'alt rendiment, va incloure a lotes les persones espor
tistes que qualifiquen les comunitats autónomes d'acord
amb les seues própies normatives. Per tant, és procedent
establir l'equivaléncia entre esportista d'elit de la Comunitat
Valenciana amb la d'esportista d'alt rendiment establit en
citat Reial decret.
2) Actualment les persones que desenvolupen funcions
com entrenadors i entrenadores i arbitres-jutges i jutges
ses tenen moltes dificultats quant a la seua participació en
activitat nacionals i internacionals.
3) Adaptació a la Llei 2/2011, de l'esport i l'activitat física
de la Comunitat Valenciana

B) NECESSITAT 1
OPORTUNITAT
DE
LA SEUA
APROVACIÓ

Adaptació a la normativa vigent:
• Real Decret 971 /2007 d'Esportistes d'alt nivell i espor
tistes d'alt rendiment
• Llei 2/2011, de l'esport i l'activitat física de la Comunitat
Valenciana
Establir la possibilitat de regular mesures de suport per a en-

i

GENERALITAT
;:,_ VALENCIANA

� Conselleria d'Educació,
lhvestigació, Cultura i Esport

trenadors 1 entrenadores 1 arbitres - jutges i jutgesses.
Aquests col·lectius en el desenvolupament de les seues funcions participen de l'esport d'elit i de rendiment esportiu bé en
la preparació deis i les esportistes que arriben a les competícions oficials de maxim nivell internacional, en el cas de técnics i entrenadors, i en el control i desenvolupament d'aquestes competicions en el cas de jutges i arbitres.
C) OBJECTIUS
DE LA
NORMA

D)LES
POSSIBLES
SOLUCIONS
ALTERNATIVES
REGULADORES!
NO
REGULADORES

Harmonitzar la legislació estatal i autonómica.
Ampliar les mesures de suport als entrenadors/es i arbitres jutges/ses

No es coneixen possibles alternatives.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D'APORTACIONS:
Fins al 15 de gener de 2019 a l'adrei;:a de correu electrónic: juridic_esport@gva.es

Valencia 7 de gener de 2019

