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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
1050 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.

La Llei 10/1990, de 15 d’octubre, de l’esport, l’objectiu fonamental de la qual és 
establir el marc jurídic en què s’ha de dur a terme la pràctica esportiva, regula, com a 
òrgans adscrits al Consell Superior d’Esports, el Comitè Espanyol de Disciplina Esportiva 
i la Junta de Garanties Electorals.

La disposició final quarta de 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, fa una nova redacció 
de l’article 84 de la Llei 10/1990, de 15 d’octubre, de l’esport, i crea el Tribunal Administratiu 
de l’Esport, òrgan al qual corresponen les funcions exercides fins al moment pel Comitè 
Espanyol de Disciplina Esportiva i la Junta de Garanties Electorals.

La disposició final tercera, apartat 6, de la Llei orgànica 3/2013, de 20 de juny, 
estableix el manament al Govern per desplegar reglamentàriament la composició, 
l’organització i les funcions del Tribunal Administratiu de l’Esport.

A l’empara del que disposen les anteriors prescripcions normatives, el present Reial 
decret té per objecte regular l’organització i les funcions del Tribunal Administratiu de 
l’Esport.

La finalitat de la norma és unificar en un òrgan administratiu totes les funcions i 
competències revisores de l’activitat federativa en matèria de dopatge, disciplina esportiva 
i de garantia de la legalitat dels processos electorals que es duen a terme a les entitats 
esportives espanyoles. Per a això, es regula el Tribunal Administratiu de l’Esport, com a 
òrgan col·legiat que ha d’assumir, entre d’altres, les funcions que fins al moment han dut 
a terme el Comitè Espanyol de Disciplina Esportiva i la Junta de Garanties Electorals.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Educació, Cultura i Esports, amb l’aprovació 
prèvia 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 31 de gener 
de 2014,

DISPOSO:

Article 1. Naturalesa i funcions.

1. El Tribunal Administratiu de l’Esport és un òrgan col·legiat d’àmbit estatal, adscrit 
orgànicament al Consell Superior d’Esports, que actua amb independència d’aquest i 
assumeix les funcions següents:

a) Decidir en via administrativa i en darrera instància les qüestions disciplinàries 
esportives de la seva competència, les assenyalades a 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 
i conèixer del recurs administratiu especial que regula l’article 40 de la Llei orgànica 
esmentada.

b) Tramitar i resoldre expedients disciplinaris, en darrera instància administrativa, a 
requeriment del president del Consell Superior d’Esports o de la seva Comissió Directiva, 
en els supòsits específics a què es refereix l’article 76 de la Llei de l’esport.

c) Vetllar, de manera immediata i en darrera instància administrativa, per la 
conformitat a dret dels processos electorals en els òrgans de govern de les federacions 
esportives espanyoles.
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2. La competència del Tribunal Administratiu de l’Esport és irrenunciable i 
improrrogable i no pot ser alterada per la voluntat dels interessats.

Article 2. Composició.

1. El Tribunal Administratiu de l’Esport es compon de set membres, independents i 
inamovibles. En l’exercici de les seves funcions no poden rebre cap ordre o instrucció de 
cap autoritat pública o de cap altra persona.

2. Els membres del Tribunal Administratiu de l’Esport són designats per la Comissió 
Directiva del Consell Superior d’Esports entre persones de nacionalitat espanyola que 
pertanyin als cossos docents universitaris, o que tinguin la categoria de magistrat 
excedent o fiscal excedent, o d’entre funcionaris de carrera en actiu de cossos o escales 
classificats en el subgrup A1 de l’article 76 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut 
bàsic de l’empleat públic, per accedir al quals sigui requisit necessari el títol de llicenciat o 
de graduat en dret. Igualment, poden formar part del Tribunal advocats en exercici que 
hagin dut a terme la seva activitat professional per un temps superior a quinze anys, 
preferentment en l’àmbit del dret administratiu relacionat directament amb l’esport.

3. En la seva composició s’ha de garantir el compliment de presència equilibrada de 
dones i homes, llevat de raons fundades i objectives, degudament motivades.

4. El president del Tribunal Administratiu de l’Esport és nomenat pel president del 
Consell Superior d’Esports, a proposta dels membres del Tribunal esmentat i d’entre 
aquests. En casos de vacant, absència, malaltia o una altra causa legal, el president és 
substituït pel membre de més antiguitat, i en cas de la mateixa antiguitat, pel de més edat 
d’entre ells.

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. En cas de vacant, absència, malaltia o una altra 
causa legal, el secretari és substituït per un suplent, designat pel mateix procediment que 
el titular.

Article 3. Règim de funcionament.

1. La convocatòria de les reunions, l’acorda el president del Tribunal, d’ofici o a 
petició de dos dels seus membres. No obstant això, s’entén vàlidament constituït per 
tractar qualsevol afer sempre que estiguin presents tots els membres i acordin, per 
unanimitat, la seva reunió.

2. Per a la constitució vàlida del Tribunal és necessària la presència del president i 
el secretari, o si s’escau, dels qui els substitueixin i, almenys, tres membres d’aquest.

3. No pot ser objecte de deliberació o acord cap afer que no consti inclòs a l’ordre 
del dia, llevat que tots els membres del Tribunal estiguin presents i es declari la urgència 
de l’afer pel vot favorable de la majoria.

4. Els acords s’adopten per majoria de vots dels membres presents, i el vot del 
president és de qualitat.

5. Després de les deliberacions i votacions corresponents, el secretari ha d’estendre 
l’acta que ha de contenir els acords adoptats i els vots particulars si n’hi ha.

6. Si no s’aplica el que preveu específicament la normativa reguladora d’aquest 
Tribunal, s’ha d’aplicar el 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.

7. El funcionament del Tribunal s’ha d’atendre amb els mitjans personals, tècnics i 
pressupostaris assignats al Consell Superior d’Esports, sense increment en els costos ni 
en les dotacions de personal actuals.
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Article 4. Reunions per mitjans electrònics.

1. De conformitat amb el que preveu la disposició addicional primera de la 
Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, el 
Tribunal Administratiu de l’Esport es pot constituir i pot adoptar acords per mitjans 
electrònics.

2. El president del Tribunal Administratiu de l’Esport pot acordar la celebració de 
reunions per mitjans electrònics, per a totes les sessions ordinàries i extraordinàries o 
només per a sessions puntuals. L’acord esmentat, que ha de ser notificat als membres del 
Tribunal Administratiu de l’Esport, ha d’especificar:

a) El mitjà electrònic pel qual s’ha de remetre la convocatòria.
b) El mitjà electrònic pel qual ha de tenir lloc la reunió.
c) El mitjà electrònic pel qual es pot consultar la documentació relativa als punts de 

l’ordre del dia i el temps durant el qual ha d’estar disponible la informació.
d) La manera de participar en els debats i les deliberacions i el període de temps 

durant el qual han de tenir lloc.
e) El mitjà d’emissió del vot i el període de temps durant el qual es pot votar.
f) El mitjà de difusió de les actes de les sessions i el període durant el qual es poden 

consultar.

3. L’acord pot establir que la sessió tingui lloc mitjançant videoconferència i la resta 
de tràmits per altres mitjans electrònics, i en aquest cas s’han d’aplicar les especialitats 
següents:

a) La convocatòria de l’òrgan i el subministrament de la documentació han de tenir 
lloc de conformitat amb el que disposa l’apartat anterior.

b) La sessió s’ha de fer mitjançant videoconferència a través de qualsevol sistema 
electrònic que ho permeti, en entorns tancats de comunicació.

c) Les votacions poden tenir lloc per la mera expressió verbal del sentit del vot; si es 
tracta de votacions secretes, s’han de dur a terme per sistemes electrònics que garanteixin 
la identitat de l’emissor i la confidencialitat del seu vot.

d) L’acta s’ha de confeccionar per mitjans electrònics, i es pot limitar a l’expressió 
escrita dels acords i a l’arxivament en suport electrònic de la videoconferència.

4. Prèviament a l’adopció de l’acord indicat en els apartats anteriors s’ha d’articular 
tècnicament el suport i l’aplicació informàtica que permetin la celebració de les reunions 
per mitjans electrònics, que han de complir les característiques següents:

a) El sistema ha de garantir la seguretat, la integritat, la confidencialitat i l’autenticitat 
de la informació, i amb aquesta finalitat s’ha de posar a servei dels membres de l’òrgan un 
servei electrònic d’accés restringit.

b) Per als accessos dels membres del Tribunal Administratiu de l’Esport a la seu 
electrònica on tingui lloc la reunió s’ha d’utilitzar un dels sistemes d’identificació electrònica 
que permet usar la Llei 11/2007, de 22 de juny; quan consisteixi en un certificat que s’hagi 
d’incorporar a un suport electrònic, la Presidència ha de facilitar el suport esmentat als 
membres del Tribunal Administratiu de l’Esport que no en tinguin.

c) El sistema ha d’organitzar la informació en nivells d’accés quan això sigui 
necessari.

d) El sistema ha d’articular un mitjà per incorporar a les actes de les sessions la 
constància de les comunicacions produïdes, així com l’accés dels membres del Tribunal 
Administratiu de l’Esport al contingut dels acords adoptats.
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Article 5. Designació dels membres del Tribunal Administratiu de l’Esport.

1. Els membres del Tribunal Administratiu de l’Esport són designats per la Comissió 
Directiva del Consell Superior d’Esports, de conformitat amb les normes de funcionament 
d’aquesta.

2. Els membres són designats:

a) Quatre a proposta del president del Consell Superior d’Esports.
b) Tres d’entre els proposats per les federacions esportives espanyoles.

3. No es poden designar membres del Tribunal Administratiu de l’Esport els qui 
siguin o hagin estat, durant els dos anys anteriors al seu nomenament, membres dels 
òrgans de govern, de representació o complementaris de les federacions esportives 
espanyoles, lligues professionals o clubs esportius; els qui les hagin assessorat 
directament o indirectament durant el mateix període, o els qui hagin prestat serveis 
professionals a esportistes i qualssevol altres persones físiques que participin en 
competicions o activitats esportives de caràcter oficial.

Article 6. Durada del mandat i causes d’abstenció i recusació.

1. La durada del mandat dels membres del Tribunal Administratiu de l’Esport és de 
sis anys i no poden ser reelegits.

2. No obstant això, la renovació es produeix parcialment cada tres anys.
3. La proposta per a la designació dels nous membres correspon:

a) Al president del Consell Superior d’Esports, si la renovació afecta un membre 
designat a proposta d’aquest.

b) A les federacions esportives espanyoles, si la renovació afecta un membre 
designat a proposta d’aquestes.

4. En cas que la renovació afecti el president del Tribunal Administratiu de l’Esport, 
el president del Consell Superior d’Esports ha de procedir a una nova designació d’entre 
tots els seus membres, i a proposta d’aquests.

5. Les funcions dels membres del Tribunal Administratiu de l’Esport i les del secretari 
són compatibles amb l’exercici de les seves activitats professionals, amb ple respecte al 
que preceptua l’article 5.3, i es duen a terme, en tot cas, a temps parcial.

6. Són aplicables als membres del Tribunal Administratiu de l’Esport les causes 
d’abstenció i recusació que preveu la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

Article 7. Extinció del mandat dels membres del Tribunal Administratiu de l’Esport.

1. Els membres del Tribunal Administratiu de l’Esport són independents en l’exercici 
de les seves funcions i només cessen en l’exercici del seu càrrec per les causes següents:

a) Per expiració del seu mandat.
b) Per renúncia prèviament comunicada al president del Consell Superior d’Esports.
c) Per mort.
d) Per pèrdua de la nacionalitat espanyola.
e) Per incompliment greu de les seves obligacions, incloses les infraccions greus a 

la legislació esportiva.
f) Per condemna a pena privativa de llibertat o d’inhabilitació absoluta o especial per 

a ocupació o càrrec públic per raó de delicte.
g) Per incapacitat sobrevinguda per a l’exercici de la seva funció.
h) Perquè incorri en alguna de les causes que impedeixen l’exercici de funcions 

públiques o en alguna de les causes d’inelegibilitat o incompatibilitat com a membre del 
mateix Tribunal Administratiu de l’Esport.
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2. La remoció per les causes que preveuen les lletres e), f), g) i h), l’ha d’acordar el 
president del Consell Superior d’Esports després de la tramitació d’un expedient 
contradictori.

Article 8. Procediment.

1. El procediment de tramitació i resolució, davant el Tribunal Administratiu de 
l’Esport, dels expedients disciplinaris, inclosos els que preveu la Llei orgànica de protecció 
de la salut de l’esportista i lluita contra el dopatge en l’activitat esportiva i els que se 
suscitin en relació amb els processos electorals en els òrgans de govern de les 
federacions esportives espanyoles s’ha d’ajustar al que disposen la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, i les normes específiques que siguin aplicables.

2. En tot cas, en els supòsits en què el procediment de tramitació i resolució dels 
expedients disciplinaris estigui regulat en una normativa específica, és aplicable 
supletòriament la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

3. Les resolucions del Tribunal Administratiu de l’Esport han de ser públiques, i han 
de respectar el dret a l’honor i la intimitat de les persones, amb observança de la protecció 
adequada de dades de caràcter personal, d’acord amb el que disposa la Llei orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. A aquest 
efecte, s’han d’inserir a la seu electrònica del Consell Superior d’Esports, així com a la de 
l’Agència Espanyola de Protecció de la Salut de l’Esportista.

Article 9. Naturalesa i execució de les resolucions.

1. Les resolucions del Tribunal Administratiu de l’Esport exhaureixen la via 
administrativa i s’executen a través de la federació esportiva corresponent o de l’Agència 
Espanyola de Protecció de la Salud en l’Esport, quan es tracti de sancions imposades en 
matèria de dopatge, que són les responsables del seu compliment estricte i efectiu.

2. Les resolucions del Tribunal Administratiu de l’Esport relatives a recursos contra 
actes de les lligues professionals, de les agrupacions de clubs d’àmbit estatal o de 
qualssevol altres entitats que se sotmetin a la competència del Tribunal Administratiu de 
l’Esport, sempre que aquests actes s’hagin dictat en ocasió dels seus règims disciplinaris 
específics, les executa la Lliga, les agrupacions de clubs o l’entitat corresponent, que és 
responsable del seu compliment estricte i efectiu.

Article 10. Recursos contra les resolucions del Tribunal Administratiu de l’Esport.

Les resolucions del Tribunal Administratiu de l’Esport, que no poden ser objecte de 
recurs de reposició, poden ser objecte de recurs davant l’ordre jurisdiccional contenciós 
administratiu, d’acord amb el que preveu la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa.

Disposició addicional única. Constitució efectiva del Tribunal Administratiu de l’Esport.

1. El Tribunal Administratiu de l’Esport s’ha de constituir en el termini d’un mes a 
partir de l’entrada en vigor d’aquesta norma.

2. L’entrada en funcionament del Tribunal Administratiu de l’Esport no ha de suposar 
un increment de despesa pública, i els costos necessaris s’han d’atendre a càrrec del 
pressupost del Consell Superior d’Esports.

Disposició transitòria primera. Funcionament dels anteriors òrgans, i expedients i 
procediments ja iniciats.

1. El Comitè Espanyol de Disciplina Esportiva i la Junta de Garanties Electorals han 
de continuar exercint les seves funcions fins a la constitució del Tribunal Administratiu de 
l’Esport.
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2. Els expedients i els procediments iniciats amb anterioritat a l’entrada en vigor 
d’aquest Reial decret, els ha de resoldre el Tribunal Administratiu de l’Esport una vegada 
constituït, d’acord amb el que preveu la normativa anterior, llevat que l’interessat opti per 
l’aplicació de 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.

Disposició transitòria segona. Primera renovació dels membres del Tribunal Administratiu 
de l’Esport.

En relació amb el que disposa l’article 6.2, la primera renovació afecta tres dels 
membres del Tribunal Administratiu de l’Esport. Sobre això, abans que es compleixi el 
termini indicat s’han de determinar, mitjançant un sorteig, els tres membres que hagin de 
cessar, tot i que han de continuar en l’exercici de les seves funcions fins que prenguin 
possessió del seu càrrec els que els hagin de substituir. La renovació següent ha d’afectar 
els quatre restants, i així successivament.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogats:

a) Els articles 58 a 68 del Reial decret 1591/1992, de 23 de desembre, sobre 
disciplina esportiva.

b) Els articles 30 a 33 del Reial decret 1835/1991, de 20 de desembre, sobre 
federacions esportives espanyoles i registre d’associacions esportives.

c) Els articles 16 a 18 del Reial decret 63/2008, de 25 de gener, pel qual es regula el 
procediment per a la imposició i revisió de sancions disciplinàries en matèria de dopatge.

Disposició final primera. Facultats de desplegament.

S’autoritza el ministre d’Educació, Cultura i Esports per dictar totes les normes que 
siguin necessàries per al desplegament i l’aplicació d’aquest Reial decret.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor al cap de vint dies de la seva publicació en el 
«Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 31 de gener de 2014.

JUAN CARLOS R.

El ministre d’Educació, Cultura i Esports,
JOSÉ IGNACIO WERT ORTEGA
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