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§1
LLEI 14/2006, DE 17 D’OCTUBRE, DE L’ESPORT
DE LES ILLES BALEARS
(BOIB núm. 151, de 26 d’octubre de 2006;
correcció d’errades BOIB núm. 162, de 16 de novembre de 2006)

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
I
De conformitat amb el marc de distribució competencial dissenyat per la
Constitució Espanyola del 1978, a l’empara de l’article 148.1.19a, la comunitat
autònoma de les Illes Balears va assumir, d’acord amb l’article 10.12 de l’Estatut
d’Autonomia, la plena competència en matèria d’esport i lleure.
En ús d’aquestes competències constitucionals, sense obviar, d’altra banda,
l’atribució de competències en matèria d’esports als consells insulars amb l’aprovació
de la Llei 6/1994, de 13 de desembre, d’atribució de competències als consells insulars
en matèria de patrimoni històric, de promoció sociocultural, d’animació sociocultural,
de dipòsit legal de llibres i d’esports, i per l’interès que suposa la promoció de l’esport
en general per a un territori o per a un país, es va promulgar la Llei 3/1995, de 21 de
febrer, de l’esport balear, que va suposar un pas legislatiu innovador molt important a
la nostra comunitat autònoma.
Des de l’any 1995 fins a la data, les administracions públiques de les Illes Balears
han assumit una responsabilitat important en la promoció de l’esport i en el
desenvolupament de les seves activitats, tot atorgant un paper de primer ordre als i a
les nostres esportistes i a l’autoregulació del model associatiu, cosa que obliga a
elaborar un nou marc legal adequat a aquesta evolució i en el qual, sens dubte, es
podran desenvolupar els projectes esportius de futur.
L’evolució de l’esport, en la seva expressió més àmplia, és una realitat a les Illes
Balears. L’augment de les instal·lacions públiques i privades, el suport institucional a la
millora de les condicions d’accessibilitat i l’alt interès del sector privat per oferir espais
de qualitat han provocat un augment quantitatiu i qualitatiu de l’esport a la nostra
comunitat autònoma.
L’esport, entès com l’expressió de l’activitat física, reglada o no, és un bé per a la
societat i cal tenir-ne cura, potenciar-lo i possibilitar que tota la ciutadania de les Illes
tingui opcions de practicar-lo, de forma individual o formant part de les diferents i
necessàries organitzacions esportives que el gestionen i que són igualment valorades i
necessàries en la societat.
Al llarg del cicle vital de l’ésser humà transcorren diferents etapes, i és difícil
determinar quina és la més adequada per iniciar la pràctica d’un esport. Les persones
evolucionen en la vida aplicant uns valors i uns conceptes que s’assimilen i s’aprenen a
poc a poc. Així, una persona neix i creix en el seu entorn. En la seva etapa infantil juga,
però és durant l’etapa escolar quan transforma el joc en activitat física, sense una
opció clara, però practicant diferents esports segons les circumstàncies i l’entorn.
Posteriorment, un joc concret es converteix en afecció i s’hi identifica, i es troba més
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còmode en la pràctica d’una sola modalitat o, a tot estirar, dues. En la seva evolució,
pot sentir la necessitat d’associar-se a petits clubs de barri o a escoles, generalment
més pròximes al domicili, i fins i tot introduir-se en un club esportiu i, alhora, en una
federació. Les entitats ofereixen les seves instal·lacions, privades o públiques, i, amb
l’ajuda de família, personal tècnic i altres persones afins, la persona inicia una etapa de
maduresa esportiva, la competició, que pot arribar a dur-la, en alguns casos, fins a
aconseguir el cim de l’esport. Amb els seus èxits i la seva imatge, facilitarà la
incorporació a la pràctica esportiva, en especial de menors i adolescents, que la veuran
com el model que han de seguir. La promoció de l’esport, amb el suport del sector
públic i la iniciativa privada, motivarà les diferents generacions perquè adoptin una
filosofia de vida en la qual es respecti el medi ambient que ens envolta; una cultura
que necessita d’una formació i, sobretot, les diverses possibilitats per al futur laboral
que són subjacents a l’esport i que suposen, en definitiva, un benefici per a la nostra
societat. El nou text possibilita tot aquest procés humà i social.
És desig d’aquesta llei que la cultura de l’esport s’estengui i s’implanti entre les
persones i les institucions, i, en general, en la societat balear, que ja ha demostrat el
valor cultural i formatiu de l’esport i de la seva pràctica en qualsevol forma i manera
possibles.
L’element central d’aquesta nova llei és la persona en la seva condició d’esportista,
d’atleta. Ni les administracions, ni els elements dinamitzadors de la societat serien
capaços d’assolir les seves metes sense l’esforç i la dedicació que els esportistes posen
per ser els millors. Ells són l’eix en el qual han de creuar-se les diferents iniciatives,
competències, atribucions i facultats.
El desenvolupament de l’activitat esportiva i l’associacionisme en clubs esportius
han respectat els estaments que conformen les federacions i han posat en marxa una
lògica descentralització de les competències cap a les entitats locals.
Aquesta llei pretén proporcionar un marc legal adequat a aquesta situació i als
ideals esportius de la nostra comunitat autònoma, perquè mitjançant l’esport i la seva
pràctica tant en l’àmbit competitiu com en els àmbits bàsic, elemental, formatiu i
casual, la societat i els éssers humans augmenten la seva consideració cultural i social.
L’esport, en determinades situacions, i l’administració n’és plenament conscient, és un
magnífic vehicle de futur per a la nostra societat i ha estat àmpliament demostrat que
les societats més modernes i més racionals tenen models esportius plenament
desenvolupats, sobretot basats en l’efectivitat i la gestió, que és, sens dubte, el segon
gran element en què es basa aquesta llei de l’esport: la gestió eficaç i adequada.
II
Així, sobre la base d’aquests dos grans pilars, la persona en la seva condició
d’esportista i l’eficàcia en la gestió esportiva, s’ha construït aquest nou text, que
aporta les novetats que breument es descriuen.
En el títol I, relatiu a les disposicions generals, s’estableixen l’objecte i l’àmbit
d’aplicació de la llei amb una especial referència a la funció social de l’activitat física i
l’esport i la seva contribució al desenvolupament i a la formació integral de les
persones, la millora de la seva qualitat de vida i el reconeixement dels valors que
comporta la pràctica de l’esport, juntament amb una relació de definicions que ajuden
a la comprensió global del text.
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Regula també aquest títol les finalitats a les quals s’ha d’orientar l’activitat de les
administracions públiques de les Illes Balears en matèria d’esports, i també els
principis que han de regir les polítiques esportives.
En el títol II, com a novetat important, es defineixen amb absoluta claredat i
concreció aquelles competències típicament administratives que deté l’administració i
que són, sens dubte, la seva principal responsabilitat. Aquesta llei pretén redefinir les
funcions públiques en l’esport, consagrant les entitats que intervenen com el que són,
entitats purament privades, amb la seva lògica capacitat d’autoregulació, i reconeixent
les vertaderes competències administratives, reservades en l’ús del mandat
constitucional i estatutari a l’administració. Una excessiva presència pública en
l’esport, una sobredimensionada intervenció administrativa, en ocasions, en comptes
d’ajudar, sol alentir el lògic desenvolupament del sector. Era necessari, doncs, establir
les competències públiques i definir-les.
Aquest títol tracta de l’organització administrativa peculiar de les Illes Balears i
defineix les competències dels diferents nivells de responsabilitat administrativa i
política, de manera que l’estructura organitzativa disposi dels elements necessaris
d’agilitat i eficàcia, respectant i fent una clara referència a la ‘insularitat’ de la
comunitat autònoma, element fonamental que incideix en tots els sectors esportius i
que per la seva pròpia naturalesa exigeix de les administracions i de les diferents
organitzacions, la sensibilitat necessària per preveure les solucions als problemes que
en el futur immediat pugui generar aquesta realitat històrica.
El títol III regula l’activitat esportiva en els seus diferents vessants: l’espontani,
l’escolar, l’universitari, el desenvolupat en el medi natural, etc. S’ha tingut un interès
especial per regular el dret a l’esport per a les persones amb qualsevol tipus, nivell i
grau de discapacitat, que no es va incloure a la llei anterior i que ha estat especialment
incorporat i, sens dubte, serà desenvolupat com un dels grans reptes d’aquesta
comunitat.
Aquest títol posa també l’accent en un nou model d’esport d’alt nivell a l’àmbit de
la nostra comunitat autònoma, adaptat als temps canviants als quals estam
constantment sotmesos.
També recull els esports autòctons propis de la comunitat autònoma i de la nostra
història i cultura.
El títol IV, reservat als i a les esportistes i a la competició esportiva, és una altra de
les grans novetats d’aquesta llei: l’element humà i l’organització esportiva competitiva.
S’atorga carta de naturalesa jurídica a les persones que intervenen en el món de
l’esport i que, precisament, el fan possible: els i les esportistes, els tècnics i les
tècniques, els jutges i les jutgesses o els i les àrbitres, etc.
Regula així mateix de forma decidida i amb visió de futur aquest vincle jurídic, de
vegades incomprès però absolutament necessari pel que representa de protecció, que
és la llicència esportiva, mitjançant la qual es podrà acreditar en el futur la condició
d’esportista.
Significa una gran novetat, per diverses raons, el títol V, que regula les entitats
esportives. La primera, perquè estableix una nova definició de les associacions
esportives en les seves diferents formes. La segona, perquè en aquesta nova
redefinició del model associatiu se cerquen horitzons molt més professionals i efectius.
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D’aquesta manera, les estructures s’obren i es permet la participació de les entitats
lucratives, autèntics motors de futur en el món de l’esport, moltes de les quals, ja en
l’actualitat, actuen camuflant-se en la seva pròpia realitat i convertint-se en entitats
esportives virtuals.
Sense cap dubte, és aquest un gran repte, però necessari, ja que l’evolució en el
món de l’esport necessita dels impulsos d’organitzacions que el moviment econòmic
hagi fet àgils i modernes, sense perdre el marc propi i genuí de les entitats sense ànim
de lucre de les associacions esportives que regula aquesta llei. S’ha fet una passa
decisiva cap endavant en permetre que, en les organitzacions associatives de caire
esportiu, també hi col·laborin les entitats mercantils amb vocació i futur en l’esport de
les Illes Balears.
El títol VI afronta aspectes de futur necessaris en relació amb la regulació, la
planificació i els efectes del Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears, i els límits
i els criteris que han d’integrar-ne el desplegament reglamentari.
En el títol VII es regulen les titulacions, la formació i la investigació en l’esport i per
l’esport, i el títol VIII conté una de les grans novetats d’aquesta llei, que consisteix en la
creació i la regulació de l’Assemblea Balear de l’Esport, òrgan consultor en què han
d’estar representats tots els agents de la societat esportiva de les Illes Balears.
El títol IX regula la medicina esportiva i la política, tant de prevenció com de control
i regulació, del complex món del dopatge esportiu, que és, sens dubte, i serà encara
més en aquest nou segle, un element especialment rellevant.
És també innovadora la regulació de la Comissió Antidopatge i de la Comissió contra
la Violència en l’Esport, amb la confiança que s’erigeixin ambdues com els motors
administratius reguladors de la lluita contra el dopatge a l’esport, i també de les
actuacions i de la prevenció de la violència, en qualsevol de les seves formes i actituds.
A les instal·lacions i les infraestructures esportives, el seu ús, el respecte envers el
medi natural i a les diferents responsabilitats que conflueixen en aquest gran tema,
juntament amb l’accessibilitat i l’eliminació de barreres o obstacles que dificultin la
lliure circulació de persones amb discapacitat, s’hi refereix el títol X, que regula també
temes tan importants com el cens d’instal·lacions esportives i la seguretat en aquestes
instal·lacions.
El títol XI regula la potestat sancionadora en matèria administrativa esportiva per
infraccions de caire administratiu amb una remissió expressa a la normativa
administrativa sancionadora de caràcter general i a l’específica en el cas de confluir
amb infraccions vinculades al control d’espectacles públics.
Aquesta potestat, amb les especificitats pròpies regulades en aquesta llei, apareix
clarament diferenciada de la jurisdicció esportiva regulada en el títol XII.
S’estableix així una distinció entre la potestat sancionadora administrativa esportiva
del títol XI i la jurisdicció esportiva regulada en el títol XII, que s’estén als àmbits
disciplinari, competitiu i electoral.
Destaca d’aquest títol XII una exhaustiva tasca de regulació de les infraccions i les
sancions de la conducta esportiva, dels procediments ordinari i d’urgència en matèria
disciplinària i en l’àmbit competitiu i, finalment, l’establiment d’un complet sistema de
recursos. Tot això amb independència de la referència expressa que fa aquesta llei al
fet que la impugnació dels actes i els acords dels òrgans de govern i representació de
les associacions, les agrupacions esportives i les federacions esportives que no afectin
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les matèries relacionades amb la disciplina esportiva, la competició o la matèria
electoral, s’hagin d’impugnar davant de la jurisdicció ordinària.
Sense cap mena de dubte, és la disciplina esportiva i tot el seu entorn normatiu un
altre element de gran novetat a la llei, ja que, amb criteris de simplicitat i de facilitat
per a les associacions i els comitès de disciplina, s’ha elaborat un nou marc disciplinari
que, de ben segur, ajudarà molt aquest sector en ocasions tan complex.
Defugint de classificacions històriques, com són, en definitiva, les definicions
conceptuals dels diferents àmbits disciplinaris, s’ha convergit en un criteri únic que
simplifica enormement la tasca dels òrgans que han d’administrar precisament
aquesta justícia esportiva, i, amb la simplicitat, també arriben l’eficàcia i les garanties
jurídiques necessàries. A més, aquesta norma, especialment en aquest títol, ha pres la
iniciativa i ha regulat els grans principis disciplinaris de manera que tot això sigui un
suport tant per als comitès com per als jutges i les jutgesses. Hi ha una relació
exhaustiva d’infraccions, les seves sancions, els procediments i les grans qüestions que
han d’intervenir en qualsevol assumpte disciplinari esportiu, sense oblidar tampoc la
darrera novetat, que és la creació del Tribunal Balear de l’Esport, que pretén exercir
com a darrera instància administrativa i que cercarà també, per la via de l’arbitratge, la
mediació i la consulta, aconseguir que els assumptes i les controvèrsies que tinguin
l’origen en el món esportiu quedin i es tractin dins l’àmbit esportiu de les Illes Balears,
amb la celeritat que es requereix i l’experiència de què es disposa.
Aquest text legal significarà un suport legislatiu important per a l’esport a les Illes
Balears, el suport legal necessari per afrontar els nous reptes que l’esport requereix
per poder progressar i en el qual l’administració desitja poder col·laborar. Amb el
necessari desplegament reglamentari de la llei, es podrà constatar que l’aplicació
pràctica de molts conceptes legals introduïts ara ha estat encertada.

TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació de la llei
L’objecte d’aquesta llei és:
a) Definir els objectius i els principis generals de l’esport a les Illes Balears i
ordenar-ne el règim jurídic i l’organització institucional.
b) Promoure els mecanismes necessaris per implantar, estendre i fomentar la
cultura de l’esport en totes les seves manifestacions, en l’àmbit territorial de la
comunitat autònoma.
Article 2. Dret a l’esport
1. Totes les persones físiques, en l’àmbit territorial de les Illes Balears, tenen dret a
la pràctica de l’esport, d’acord amb les condicions i els requisits que s’estableixen en
aquesta llei i les disposicions que la despleguin.
2. Les administracions, dins l’àmbit de les seves competències, han de garantir
l’accés de la ciutadania en igualtat de condicions i oportunitats a la pràctica de l’esport.
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Article 3. Funció social de l’esport
1. L’activitat física i l’esport són funcions socials que contribueixen al
desenvolupament i a la formació integral de les persones i a la millora de la seva
qualitat de vida.
2. La consideració de l’esport com a funció social es fonamenta en el
reconeixement dels valors següents la pràctica dels quals comporta:
a) La dimensió educativa i formativa, que propicia el desenvolupament complet i
harmònic de l’ésser humà.
b) La contribució a l’adquisició d’hàbits saludables en les persones i a la millora de
la salut pública de la població.
c) L’aportació a la generació d’actituds i compromisos cívics i solidaris.
d) La transcendència com a factor que contribueix a la cohesió i la integració socials
en una comunitat.
e) La significació com a motor de desenvolupament econòmic i del benestar
col·lectiu en un territori.
Article 4. Definicions
Als efectes d’aquesta llei, s’entén per:
a) Esportista: Qualsevol persona física que practiqui alguna modalitat esportiva
encara que no participi en competicions o no formi part d’una associació
esportiva.
b) Esportista professional: Esportista que es dedica a la pràctica de l’esport
voluntàriament de forma retribuïda.
c) Esportista no professional: Esportista que es dedica a la pràctica de l’esport dins
o no de l’àmbit d’una entitat esportiva de la qual únicament percep la
compensació de les despeses derivades de la seva pràctica esportiva.
d) Jutge o jutgessa, o àrbitre o àrbitra: És l’esportista que ha rebut la formació i la
preparació específiques per poder actuar com a tal en qualsevol competició
esportiva. Aquesta condició s’ha de documentar mitjançant la federació
esportiva corresponent.
e) Tècnic o tècnica: L’esportista que qualifiqui o habiliti com a tal la federació
esportiva respectiva o l’administració mitjançant el títol corresponent.
f) Activitat esportiva no competitiva: Aquella activitat que duen a terme persones
físiques de manera individual o col·lectiva amb l’única finalitat d’aconseguir una
major qualitat de vida i benestar social.
g) Competició esportiva: Prova o conjunt de proves que organitza habitualment
una entitat reconeguda oficialment d’acord amb un conjunt de regles o normes
concretes emanades dels òrgans esportius competents i acceptades lliurement
per les persones que hi participen.
h) Competició oficial: L’esdeveniment esportiu que així qualifiqui la federació
esportiva de les Illes Balears corresponent, llevat dels de caràcter professional,
la qualificació dels quals correspon a l’administració competent.
i) Modalitat esportiva o esport: Activitat, en la majoria dels casos de caràcter físic,
lliure i voluntària, practicada de manera individual o col·lectiva, habitualment en
forma de competició i sota una normativa reglamentària assumida pels òrgans
federatius autonòmics, estatals o internacionals.
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j) Disciplines esportives: Es consideren disciplines esportives d’un esport o d’una
modalitat esportiva totes les que es puguin crear des d’un concepte principal i
que assumeixin les federacions esportives de les Illes Balears inscrites en el
Registre d’Entitats Esportives de la direcció general competent en matèria
d’esports.
k) Especialitat esportiva: Prova pròpia de la reglamentació esportiva específica de
cada modalitat o de cada disciplina esportiva, que regula la federació
corresponent.
l) Esdeveniment esportiu: Aquella activitat que qualifiqui d’esportiva la federació
corresponent i que formi part integrant del calendari de competicions de cada
esport o modalitat esportiva.
Article 5. Objectius i finalitats
Els objectius i les finalitats de les polítiques esportives de les administracions
públiques de les Illes Balears són les següents:
a) Fomentar, ordenar, promoure i difondre el coneixement de l’esport i de
qualsevol activitat física basada en la millora i la protecció de la salut.
b) Vetllar per la consecució d’una pràctica esportiva saludable.
c) Promoure l’esport en tots els àmbits i facilitar els mitjans que permetin
practicar-lo, amb la finalitat d’obtenir una millor qualitat de vida i un major
benestar social, i també un hàbit beneficiós per a la salut.
d) Reconèixer l’esport com a element bàsic integrant de la nostra cultura i
desenvolupar les modalitats esportives autòctones pròpies de les Illes Balears.
e) Formular, promoure i executar programes especials per a l’educació física i
esportiva de les persones amb discapacitat i dels sectors socials més desfavorits,
per tal que tothom tingui més facilitats i oportunitats de practicar l’esport i,
mitjançant aquest, adquireixi una major sensibilitat social i cultural.
f) Promoure les condicions que afavoreixin la igualtat de la dona en l’esport i la
seva incorporació en tots els nivells esportius, tècnics i directius.
g) Prohibir l’explotació dels i de les esportistes, de manera que se n’impedeixi o no
se’n garanteixi l’accés en igualtat d’oportunitats i condicions, com també dels
seus drets i llibertats.
h) Ordenar i difondre el coneixement i l’ensenyament de l’esport, fomentar les
escoles esportives que formin adequadament i perfeccionin amb continuïtat i
competència les persones participants en qualsevol dels nivells possibles, i tenir
cura especialment de la pràctica esportiva en edat escolar i universitària, tant
pel que fa a l’ensenyament públic com al privat o concertat.
i) Fomentar, regular i protegir l’associacionisme esportiu.
j) Promoure i planificar l’esport de competició i d’alt nivell autonòmic, en
col·laboració amb les federacions esportives i altres autoritats competents en la
matèria, i vetllar perquè es practiqui d’acord amb els principis del moviment
olímpic, de respecte envers el contrincant i de joc net.
k) Facilitar i promoure el patrocini esportiu i la col·laboració empresarial en l’àmbit
de les activitats i de les competicions esportives.
l) Formar adequadament i de manera completa el personal tècnic professional
necessari per aconseguir augmentar la qualitat tècnica de l’esport en general,

15

§1

m)
n)

o)
p)
q)

r)

s)

t)

amb una actualització constant i un perfeccionament permanent dels
coneixements en tots els nivells, les categories i les especialitats.
Vetllar pel control mèdic i sanitari adequat dels i de les esportistes i de les
persones implicades en l’activitat esportiva.
Vetllar per la seguretat de les instal·lacions i de les activitats esportives que s’hi
facin, i prendre les mesures més idònies per a la garantia física i la salut de qui
les practiquen, del públic i de la resta de persones implicades en l’organització
de l’activitat esportiva, i per a la cobertura necessària de rics.
Adoptar i, si s’escau, exigir la cobertura de qualsevol contingència o risc de les
persones participants a les diverses competicions esportives.
Promoure adequadament una xarxa bàsica d’instal·lacions esportives amb els
equipaments necessaris per a tot el territori de les Illes Balears.
Vetllar perquè les administracions locals, mitjançant els òrgans urbanístics
competents, incloguin en els plans i les normes d’ordenació urbanística generals,
parcials i especials, les reserves d’espai suficients per cobrir les necessitats
socials i col·lectives d’equipaments esportius.
Aprofitar adequadament el medi natural per a les activitats esportives més
adequades, tant competitives com d’esbarjo i oci, regular-les per a la
preservació i la salvaguarda dels recursos que la pròpia natura ofereix i vetllar
per la seguretat dels i de les esportistes que hi participin.
Promoure i difondre l’esport que es practica tant individualment com
col·lectivament, i també, pel que fa a les seleccions autonòmiques, en els àmbits
supraautonòmics.
Fomentar els organismes competents perquè estableixin bonificacions, beneficis
i exempcions tributàries per afavorir el desenvolupament de l’esport.

Article 6. Principis generals
Els principis que han de regir les polítiques esportives de les administracions
públiques de les Illes Balears són els següents:
a) La coordinació i la complementarietat entre les administracions públiques i
entre aquestes i les entitats esportives o altres entitats de promoció de l’esport.
b) La coherència de totes les actuacions de les administracions públiques amb els
valors i les finalitats que estableix aquesta llei.
c) La planificació de l’activitat pública en matèria d’esports, amb participació de les
entitats esportives i de la resta d’organitzacions de promoció de l’esport.
Article 7. Principis informadors de la legislació en matèria esportiva
1. Els valors, les finalitats i els principis que conté aquesta llei vinculen i informen
totes les actuacions en matèria d’esports de l’Administració de la comunitat
autònoma, i les que, en aquest àmbit, desenvolupin els consells insulars i els ens locals
de les Illes Balears.
2. La cultura de l’esport és una filosofia de vida que es basa en les qualitats
humanes, en la voluntat i en l’esperit, i que té com a principals objectius la superació
personal i col·lectiva i el respecte als altres.
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TÍTOL II
ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL
CAPÍTOL I
ADMINISTRACIÓ ESPORTIVA DE LES ILLES BALEARS

Article 8. Administració esportiva de les Illes Balears
Són administracions esportives de les Illes Balears:
a) L’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
b) L’administració dels consells insulars.
c) Les administracions locals.
Article 9. La comunitat autònoma de les Illes Balears
1. A la comunitat autònoma de les Illes Balears li correspon l’exercici de les
competències que determina aquesta llei i la coordinació amb les administracions
esportives estatals.
2. La distribució de competències en matèria d’esports entre les administracions de
les Illes Balears és l’establerta a l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, a la Llei de
transferències als consells insulars i a aquesta llei.
3. El màxim òrgan de direcció de l’administració esportiva de la comunitat
autònoma de les Illes Balears és la conselleria que tingui atribuïdes les competències
en matèria d’esport.
Article 10. Competències de l’Administració de la comunitat autònoma 1
Correspon a l’Administració de la comunitat autònoma en l’exercici de les seves
competències:
1. Amb caràcter general:
a) Reconèixer amb caràcter oficial les noves modalitats i disciplines esportives
en l’àmbit de la comunitat autònoma.
b) Homologar, autoritzar i crear les titulacions esportives en l’àmbit balear, així
com ordenar i organitzar les ensenyances esportives en aquest àmbit i
expedir els corresponents títols que les acrediten, sense perjudici de les
competències de l’Estat i de les universitats en aquesta matèria.
c) Instituir i regular les distincions esportives de la comunitat autònoma.
d) Convocar i regular els programes de promoció esportiva d’àmbit balear, que
es duran a terme amb col·laboració amb els consells insulars, així com les
fases finals de les competicions que incloguin els programes esmentats.
e) Crear òrgans, comitès i assemblees que contribueixin de manera eficaç al
foment, al desenvolupament i a la protecció de l’esport a l’àmbit de les Illes
Balears.

1

Vid. Ordre del conseller de Turisme i Esports, de 18 de desembre de 2012, per la qual s’estableixen les
bases reguladores per concedir subvencions en matèria d’esports (BOIB núm. 2, de 3 de gener de 2013).
Vid., també, article 30.12 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, en la redacció donada per la LO
1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, en endavant EAIB
(BOIB núm. 32 Ext., d’1 de març de 2007; correcció d’errades BOIB núm. 29, de 28 de febrer de 2008),
atès que la Llei de l’esport és anterior a la reforma de l’Estatut operada per la LO 1/2007.
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f) Prevenir i controlar el dopatge esportiu i la violència a l’esport, qualsevol que
sigui l’àmbit de què es tracti, en col·laboració amb les federacions esportives
i altres administracions públiques.
g) Promoure la formació i la investigació científica en l’àmbit de l’esport,
mitjançant la creació i la regulació de centres de tecnificació i rendiment
esportiu en col·laboració, si pertoca, amb altres administracions i amb les
federacions esportives.
h) Promoure la creació d’agrupacions de municipis i consorcis a fi de prestar
serveis i programes comuns per al foment de l’esport i de racionalitzar els
mitjans disponibles.
i) Exercir la potestat sancionadora i disciplinària en l’àmbit administratiu
esportiu.
j) Fomentar l’esport d’alt nivell.
2. En relació amb les entitats esportives:
a) Atorgar el reconeixement oficial de les federacions esportives de les Illes
Balears i autoritzar-ne i revocar-ne motivadament la inscripció en el Registre
d’Entitats Esportives de les Illes Balears.
b) Autoritzar i revocar motivadament la inscripció de clubs esportius,
associacions esportives, agrupacions esportives i societats anònimes
esportives en el Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears.
c) Establir criteris que marquin la línia que s’ha de seguir en la concessió de
subvencions a entitats esportives i conèixer els programes d’actuació i els
balanços econòmics de les entitats que percebin qualsevol tipus d’ajuda de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.
d) Gestionar el Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears.
3. En relació amb les instal·lacions esportives:
a) Planificar les instal·lacions esportives que es considerin necessàries a l’àmbit
de les Illes Balears, en col·laboració amb les administracions
supraautonòmiques, els consells insulars i les administracions locals, per a
l’elaboració d’un pla coordinador d’establiments i instal·lacions esportius.
b) Elaborar i gestionar un cens d’instal·lacions esportives existents a les Illes
Balears per tal de fomentar-ne l’ús.
c) Participar, amb les entitats interessades, en la creació de xarxes especials
d’instal·lacions d’alta competició o tecnificació, i en la conservació, la
programació i l’administració, i coordinar-les.
4. En relació amb les competicions:
a) Autoritzar les competicions esportives que així ho requereixin, de qualsevol
àmbit, que es desenvolupin a les Illes Balears.
b) Regular tot el que estigui relacionat amb la participació d’equips
d’esportistes que, com a representants de les Illes Balears, participin en
competicions i altres activitats, en col·laboració amb les federacions
esportives de les Illes Balears.
c) Determinar, conjuntament amb les federacions esportives i els centres d’alt
nivell, les persones i els components en general de les diferents seleccions
autonòmiques de cada esport o modalitat esportiva.
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d) Establir els mitjans necessaris per facilitar els desplaçaments dels i de les
esportistes de les Illes Balears entre les illes de la comunitat autònoma per
assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris federatius.
Article 11. Competències dels consells insulars2
Correspon a l’administració dels consells insulars, en els àmbits territorials
respectius, a més de les establertes a la Llei 6/1994, de 13 de desembre, d’atribució de
competències als consells insulars en matèria de patrimoni històric, de promoció
sociocultural, d’animació sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d’esports, l’exercici
de les competències següents:
a) Col·laborar, dins el seu àmbit territorial, amb les altres administracions i amb les
entitats en el bon desenvolupament de l’esport base.
b) Executar la legislació que dicti a aquest efecte la comunitat autònoma de les Illes
Balears en matèria de foment i promoció de l’esport.
c) Planificar, en col·laboració amb la resta d’administracions públiques, fomentar i
executar els programes d’esport escolar i d’esport per a tothom.
d) Impulsar delegacions insulars de les federacions esportives reconegudes per
aquestes a l’àmbit de les Illes Balears i assessorar-les pel que fa als aspectes que
puguin ser d’utilitat, en coordinació amb la federació esportiva corresponent.
e) Definir, planificar i executar els programes adreçats a una major pràctica
esportiva en els diferents àmbits i sectors socials, i participar-hi.
f) Vetllar, en el marc de les competències referides a l’ordenació del territori
insular, pel compliment de les previsions urbanístiques sobre reserva d’espais i
qualificacions de zones per a la pràctica de l’esport i l’emplaçament
d’equipaments esportius.
g) Cooperar amb les administracions locals en la creació, la construcció, l’ampliació
i la millora de les instal·lacions esportives.
h) Proposar a l’administració autonòmica diferents mesures de planificació,
estructura i organització de l’esport en tots els nivells i sectors del seu àmbit
territorial.
i) Promoure agrupacions de municipis i crear consorcis a fi de prestar serveis i
programes comuns per al foment de l’esport.
j) Informar l’administració autonòmica de la creació de comitès comarcals en
l’àmbit insular per a l’organització d’activitats esportives i tècniques reglades.
k) Establir la programació i el desenvolupament dels sistemes d’iniciació
tecnicoesportiva dels i de les esportistes i els seguiments mèdics i científics
corresponents.
l) Elaborar, aprovar i executar els plans insulars d’establiments i instal·lacions
esportives.
m) Establir i finançar la participació d’esportistes que com a representants de cada
consell insular participin en competicions autonòmiques, en col·laboració amb
les seves delegacions insulars.
n) Organitzar i regular competicions i manifestacions esportives, sense perjudici de
les federacions i del Comitè Olímpic Espanyol.
o) Elaborar els censos de les instal·lacions esportives d’àmbit insular.
2

Vid. article 70.9 EAIB.
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p) Exercir la titularitat dels gabinets insulars de medicina esportiva i la coordinació
dels gabinets locals de medicina esportiva.
q) Exercir qualsevol altra competència que els confereixi aquesta llei o la normativa
que la desplegui.
Article 12. Competències dels ajuntaments3
Correspon als ajuntaments de les Illes Balears:
a) Executar els programes de desenvolupament i foment de l’activitat
fisicoesportiva.
b) Elaborar i executar els plans municipals d’equipaments esportius, així com el seu
registre en el municipi i en la conselleria competent en la seva matèria.
c) Cooperar en la realització dels censos d’instal·lacions esportives.
d) Elaborar i tramitar, dins dels instruments urbanístics corresponents, les reserves
de dotació destinades a l’establiment d’instal·lacions esportives.
e) Controlar i inspeccionar les instal·lacions públiques i privades i garantir la
responsabilitat civil derivada de l’ús públic de les instal·lacions. L’activitat de
control i inspecció és durà a terme d’acord amb la normativa vigent en matèria
de llicències d’activitat.
f) Organitzar i promoure esdeveniments esportius.
g) Vetllar pel compliment d’aquesta llei i també de les ordenances municipals en
matèria esportiva que afectin el municipi.
h) Atorgar llicència a les instal·lacions i l’explotació d’establiments destinats a la
pràctica de qualsevol tipus o modalitat d’activitat esportiva.
i) Exercir qualsevol altra competència que els confereixi aquesta llei i la normativa
que la desplegui.

CAPÍTOL II
RELACIONS INTERADMINISTRATIVES

Article 13. Principis de les relacions interadministratives
Les competències en matèria d’activitat física i esport de les diferents
administracions públiques de les Illes Balears s’han d’exercir sota els principis de
cooperació, col·laboració, coordinació, descentralització i informació multilateral,
d’acord amb el que disposa l’article 3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Article 14. Tècniques instrumentals
En aplicació d’aquests principis, s’han d’utilitzar les tècniques que estableix la
legislació vigent, especialment l’establiment de convenis i de conferències sectorials, la
creació de consorcis d’acord amb el que disposa el títol I de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, i la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars, i dins del que
determina aquesta llei, i s’ha de procurar la col·laboració necessària entre les diferents
administracions.
3

Vid. article 29.2 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears
(BOIB núm. 186, de 27 de desembre de 2006).

20

§1
TÍTOL III
ACTIVITATS ESPORTIVES
CAPÍTOL I
ACTIVITAT ESPORTIVA LLIURE I ESPONTÀNIA

Article 15. Activitat esportiva lliure i espontània
Les administracions esportives de les Illes Balears, en l’àmbit de les competències
respectives, i amb la col·laboració, si s’escau, d’altres entitats i organitzacions,
públiques o privades, han de facilitar alternatives i mitjans per practicar l’activitat física
i esportiva no competitiva que, lliurement i espontàniament, duguin a terme les
persones físiques, individualment o col·lectivament, amb l’objectiu principal de
promoure hàbits saludables i aconseguir una major qualitat de vida.
Article 16. Esport entre sectors socials vulnerables
Les administracions esportives de les Illes Balears, en l’àmbit de les competències
respectives, han d’impulsar els mecanismes més apropiats per a promoure la pràctica
de l’activitat física i l’esport entre els sectors socials més vulnerables, amb una atenció
especial al col·lectiu de persones immigrants.

CAPÍTOL II
ACTIVITAT ESPORTIVA ESCOLAR

Article 17. Foment de la participació a l’àmbit escolar
Sense perjudici del currículum de l’educació física, obligatori a les diferents etapes i
nivells del sistema educatiu d’acord amb la legislació vigent, les administracions
públiques de les Illes Balears, en l’àmbit de les competències respectives, han de
fomentar la participació de la població en edat escolar en activitats esportives, el seu
ensenyament i la seva pràctica en tots els centres escolars de les Illes Balears com a
element fonamental de l’educació i el desenvolupament dels escolars.
Article 18. Concepte i finalitat de l’esport escolar
Als efectes d’aquesta llei es considera esport escolar aquella activitat esportiva
organitzada que practica, en horari no lectiu, la població en edat escolar.
La pràctica de l’esport escolar ha de ser preferentment poliesportiva i ha de garantir
que la població escolar conegui la pràctica de diverses modalitats esportives d’acord
amb la seva aptitud física i edat.
Article 19. Programa d’esport escolar
1. L’administració esportiva de la comunitat autònoma ha d’aprovar el programa
d’esport escolar, en el qual s’ha de determinar el conjunt d’activitats fisicoesportives
que s’han d’implantar per fomentar la pràctica de l’activitat esportiva organitzada en
l’àmbit de la població en edat escolar.
2. L’administració esportiva de la comunitat autònoma, en l’elaboració del
programa de l’esport escolar, ha d’ afavorir la participació dels consells insulars i els
ens locals de les Illes Balears, de les entitats esportives de la comunitat autònoma i, si
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s’escau, d’altres entitats públiques i privades interessades en el desenvolupament de
l’esport en aquest sector de població.
3. El programa de l’esport escolar s’ha d’orientar a complementar la formació
integral dels i de les escolars, al desenvolupament harmònic de la seva personalitat, a
l’adquisició d’hàbits saludables, a l’educació cívica i en valors, i també a la consecució
de les condicions físiques adequades que els permetin, en el futur, una pràctica
esportiva avançada.
4. En els programes de l’esport escolar, i tenint en compte la funció integradora i de
cohesió social de l’activitat física i esportiva en aquest àmbit, s’ha de promoure i
facilitar la participació conjunta, en les activitats projectades, dels i de les escolars amb
algun tipus de discapacitat amb la resta d’alumnat. Si la integració en activitats
conjuntes és inviable, s’han implantar les mesures específiques per als diferents
col·lectius amb discapacitat d’acord amb les necessitats detectades.
Article 20. Administracions esportives a l’esport escolar
1. L’execució dels programes d’esport escolar correspon, en els àmbits territorials
respectius, a les administracions esportives de les Illes Balears que, en cada cas, tinguin
atribuïda la competència.
2. Les administracions esportives competents han de canalitzar la pràctica esportiva
escolar mitjançant els centres docents, les federacions esportives de les Illes Balears i,
si s’escau, altres entitats esportives o de promoció de l’esport.

CAPÍTOL III
ESPORT UNIVERSITARI

Article 21. Concepte d’esport universitari
1. Als efectes d’aquesta llei es considera activitat esportiva universitària l’activitat
física i esportiva que practiquen exclusivament els membres de la comunitat
universitària, d’acord amb els programes esportius que aprovi cada universitat.
2. En el marc de la seva autonomia, correspon a cada universitat l’organització i el
foment de l’activitat física i esportiva en el seu àmbit, de conformitat amb els
programes i mitjançant l’estructura organitzativa que consideri adequada, sense
perjudici de la coordinació amb les federacions esportives de les Illes Balears de les
modalitats esportives respectives.
Article 22. Col·laboració amb les universitats
L’administració esportiva de la comunitat autònoma ha de col·laborar amb les
universitats radicades a les Illes Balears en les activitats de foment i promoció de
l’activitat física i de l’esport, i també en l’organització i la realització d’activitats
esportives no enquadrades en competicions oficials d’àmbit federatiu. Aquesta
col·laboració, si s’escau, pot fer-se extensiva a l’elaboració de programes específics
dirigits a la participació en competicions oficials.
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CAPÍTOL IV
ESPORT ADAPTAT

Article 23. Esport adaptat
1. Les administracions esportives de les Illes Balears, en els àmbits competencials
respectius, han de promoure i fomentar la pràctica de l’activitat física i l’esport de les
persones amb discapacitats físiques, psíquiques, sensorials o mixtes, estiguin o no
integrades en el moviment paralímpic.
2. Les administracions esportives competents han d’afavorir la implantació de
moviments associatius per a la promoció i la pràctica de l’activitat física i esportiva de
les persones amb discapacitat.
3. Les administracions esportives de les Illes Balears, en l’exercici de les seves
competències, han d’impulsar les mesures adequades per afavorir la capacitació
específica de tècnics i tècniques per a la preparació esportiva de les persones amb
discapacitat, participin o no en activitats esportives de competició.

CAPÍTOL V
ESPORTS AUTÒCTONS

Article 24. Esports autòctons
1. Les administracions esportives de les Illes Balears han de promoure la
recuperació, el manteniment, la pràctica i el desenvolupament dels esports autòctons,
propis de la comunitat autònoma, en col·laboració amb les entitats reconegudes
oficialment en aquest àmbit.
2. Als efectes d’aquesta llei, són esports autòctons de les Illes Balears el tir de fona i
el trot, enquadrats, respectivament, a la Federació Balear de Tir de Fona i a la
Federació Balear de Trot, i aquells altres que en un futur reconegui oficialment
l’administració esportiva de la comunitat autònoma.

CAPÍTOL VI
ACTIVITAT ESPORTIVA EN EL MEDI NATURAL

Article 25. Activitat esportiva en el medi natural4
L’administració esportiva autonòmica, amb la col·laboració de les conselleries
competents i les administracions locals i insulars amb competències en matèria
d’ordenació del territori, urbanisme, medi ambient i turisme, ha de promoure
l’existència d’informació actualitzada del règim de prohibicions, limitacions i requisits
necessaris per a la pràctica d’activitats esportives en el medi natural, i ha de vetllar
perquè es compleixi estrictament, per tal d’afavorir-hi la pràctica dels diferents
esports.

4

Vid. articles 61 i 62 de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears (BOIB núm. 106, de
21 de juliol de 2012).
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CAPÍTOL VII
ACTIVITAT ESPORTIVA D’ALT NIVELL EN L’ÀMBIT
DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS5

Article 26. Concepte d’activitat esportiva d’alt nivell en l’àmbit de la comunitat
autònoma de les Illes Balears
Es considera activitat esportiva d’alt nivell en l’àmbit de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, la pràctica esportiva que constitueixi un factor essencial per al
desenvolupament esportiu a les Illes Balears, per l’estímul que representa per a
l’esport de base i també per la seva funció representativa en qualsevol de les seves
manifestacions o dels seus àmbits.
Article 27. Qualificació esportiva d’alt nivell. Plans esportius
1. El Govern de les Illes Balears ha d’establir reglamentàriament els criteris, les
condicions i els requisits per poder qualificar un o una esportista d’alt nivell en l’àmbit
de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
2. L’administració esportiva de la comunitat autònoma ha de controlar, impulsar i
promocionar l’activitat esportiva d’alt nivell a les Illes Balears, mitjançant els plans
esportius corresponents.
Article 28. Centres específics. Programes i projectes especials complementaris
1. Per seleccionar, preparar i tecnificar els i les esportistes d’alt nivell a l’àmbit de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, l’administració esportiva de la comunitat
autònoma pot impulsar la creació de centres específics d’alt nivell autonòmic.
2. Els programes de tecnificació i els projectes especials d’entrenament seran
complementaris als d’alt nivell en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears
establerts a l’article anterior.
Article 29. Beneficis de l’esportista d’alt nivell
1. La qualificació d’un o d’una esportista d’alt nivell a l’àmbit de la comunitat
autònoma de les Illes Balears comporta, en els termes que determini l’Administració de
la comunitat autònoma, la possibilitat que l’esportista, per facilitar-li la consecució dels
objectius esportius que persegueix, pugui accedir als beneficis següents:
a) Concessió d’ajudes econòmiques.
b) Compatibilitat dels estudis amb l’activitat esportiva mitjançant l’adopció de
mesures acadèmiques especials.
c) Exempció dels requisits esportius que s’estableixin reglamentàriament en les proves
d’accés a estudis conduents a l’obtenció del títol de tècnic o tècnica esportius.
d) Reserva d’una quota de places per accedir a estudis universitaris o no
universitaris, sempre que es compleixin els requisits acadèmics necessaris.
e) Altres beneficis que s’estableixin reglamentàriament.
5

Pel que fa a l’esportista d’alt nivell a l’àmbit de les Illes Balears, vid. Decret 91/2015, de 13 de
novembre (BOIB núm. 168, de 14 de novembre de 2015). Aquesta condició és compatible amb la
condició d’esportista d’alt nivell i d’alt rendiment d’Espanya, i li són d’aplicació les mesures establertes
en l’article 9 del RD 971/2007, de 13 de juliol, sobre esportistes d’alt nivell i alt rendiment (BOE núm.
177, de 25 de juliol de 2007; correccions d’errades BOE núm. 178, de 26 de juliol de 2007 i BOE núm.
306, de 22 de desembre de 2007), que desenvolupa les lleis estatals 10/1990, de 15 d’octubre, de
l’esport, i la LO 2/2006, de 3 de maig, d’educació.
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2. El Govern de les Illes Balears ha d’impulsar l’adopció de les disposicions
oportunes i la materialització dels acords necessaris perquè els i les esportistes d’alt
nivell a l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears puguin gaudir d’unes
condicions d’ocupació compatibles amb l’entrenament i la participació en
competicions oficials, i facilitar-los així l’accés i la permanència en el mercat laboral.

TÍTOL IV
ESPORTISTES I COMPETICIÓ ESPORTIVA
CAPÍTOL I
ESPORTISTES, TÈCNICS I TÈCNIQUES,
JUTGES I JUTGESSES I ÀRBITRES

Article 30. Classes d’esportistes
D’acord amb el que disposa l’article 3 d’aquesta llei, a l’àmbit de la competició
esportiva els i les esportistes es classifiquen en professionals i no professionals.
Article 31. Esportistes amb tecnificació específica
Els tècnics i les tècniques, els jutges i les jutgesses i els i les àrbitres, com a
esportistes, necessiten d’una tecnificació específica d’acord amb cada esport i
federació.

CAPÍTOL II
PROTECCIÓ A L’ESPORTISTA

Article 32. Protecció a l’esportista
El Govern de les Illes Balears ha de vetllar per l’assistència i la protecció dels i de les
esportistes, tot facilitant-los una formació esportiva adequada, la defensa dels seus
interessos i l’accés, si s’escau, a plans especials d’entrenament i preparació.
Article 33. Esportista al món laboral
El Govern de les Illes Balears impulsarà els acords que facilitin als i a les esportistes
d’alt nivell unes condicions d’ocupació compatibles amb l’entrenament i la participació
en competicions oficials, per tal de fomentar amb aquesta mesura i amb altres la
incorporació al món laboral dels i de les esportistes d’alt nivell a l’àmbit de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.
Article 34. Límits a la percepció dels drets de compensació
Les federacions esportives, amb l’autorització prèvia de la conselleria competent en
matèria esportiva de l’administració autonòmica, poden ordenar, establir i regular en
els seus estatuts els límits a la percepció dels drets de compensació entre entitats de
les Illes Balears, amb el respecte a les diferents normatives reguladores dels drets dels
i de les esportistes menors d’edat i sense que, en cap cas, no puguin veure’s lesionats
els drets legítims dels i de les esportistes.

25

§1
CAPÍTOL III
LLICÈNCIES ESPORTIVES6

Article 35. Caràcter acreditatiu de la llicència
Als efectes legals que corresponguin i tenint en compte els beneficis que puguin
derivar-se’n, la pràctica de l’activitat física i de l’esport, en qualsevol de les seves
accepcions, com a esportista, jutge o jutgessa, àrbitre o àrbitra i com a tècnic o tècnica,
ha d’acreditar-se mitjançant una llicència esportiva, que ha d’expedir la federació
esportiva corresponent.
Article 36. Caràcter obligatori de la llicència
1. Per participar en activitats o competicions esportives regulades en aquesta llei,
és obligatori estar en possessió d’una llicència federativa, universitària o escolar,
d’acord amb les condicions que s’estableixin a les disposicions de desenvolupament
d’aquesta llei.
2. Les federacions esportives de les Illes Balears, en els estatuts respectius, poden
qualificar les modalitats esportives pròpies o, si s’escau, les disciplines, de manera que
sigui necessària la llicència obligatòria.
Article 37. Expedició
Per a la pràctica organitzada de l’esport, entenent com a pràctica organitzada als
efectes d’aquesta llei la que es du a terme sota la tutela, l’organització o el patrocini
d’una entitat oficialment reconeguda i inscrita, també és necessari que l’esportista
disposi de la llicència esportiva expedida per la federació esportiva corresponent. El
procediment per expedir-la i les característiques d’aquesta llicència s’han de desplegar
reglamentàriament, i les federacions esportives els han d’incorporar als seus estatuts.
Article 38. Contingut mínim. Llicències esportives
La llicència ha de contenir, com a mínim, una cobertura que garanteixi les eventuals
indemnitzacions, la responsabilitat civil adequada als riscs que suposi l’activitat i
l’assistència sanitària. Per via reglamentària, han de regular-se les llicències temporals.

CAPÍTOL IV
COMPETICIONS

Article 39. Classes de competicions
Als efectes d’aquesta llei, les competicions esportives que es facin a les Illes Balears
es classifiquen en federades i no federades.
Article 40. Competicions federades
Són competicions de caràcter federat les que promoguin, organitzin o tutelin les
federacions esportives de les Illes Balears. Aquestes competicions poden ser d’àmbit
internacional, estatal, autonòmic, insular i local, amb participació d’esportistes
professionals o no professionals.

6

Vid. article 8 del Decret 33/2004, de 2 d’abril (§2).
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Article 41. Competicions no federades
Són competicions no federades les que promogui o organitzi qualsevol entitat
oficialment reconeguda, i tenen la consideració d’homologades si prèviament les ha
acceptat la federació esportiva corresponent.
Article 42. Programa oficial de les competicions
Constitueixen únicament el programa oficial de les competicions de les Illes Balears
les que així qualifiquin les federacions de les Illes Balears en la seva programació anual,
que s’ha de comunicar a la conselleria competent en matèria d’esport.
Article 43. Competició oficial
Corresponen a la conselleria competent en matèria esportiva la declaració i la
qualificació com a oficial d’una competició de caràcter professional.

TÍTOL V
ENTITATS ESPORTIVES7
CAPÍTOL I
CLUBS ESPORTIUS8

Article 44. Concepte
1. Es considera club esportiu aquella associació privada amb personalitat jurídica
pròpia i capacitat d’obrar que, sense ànim de lucre, té com a objectius bàsics el
foment, el desenvolupament i la pràctica continuada de l’activitat física i de l’esport.
2. Els clubs esportius són integrats per persones físiques i, excepcionalment,
d’acord amb el que estableix l’article següent, poden formar-ne part persones
jurídiques.
Article 45. Règim jurídic
1. Els clubs esportius s’han de regir, en totes les qüestions relatives a la constitució,
la inscripció, l’organització i el funcionament, per aquesta llei, per les disposicions que
la despleguin, pels estatuts i els reglaments i pels acords que adoptin vàlidament els
seus òrgans.
2. Una disposició reglamentària ha de preveure la possibilitat que les persones
jurídiques reconegudes legalment i entre els objectius de les quals figurin la promoció i
la pràctica de l’activitat física i esportiva, puguin integrar-se en els clubs esportius.
3. Les normes dels estatuts dels clubs esportius, que han de regular els extrems que
es determinin reglamentàriament, n’han de configurar l’estructura interna i el règim
de funcionament d’acord amb principis democràtics i representatius.
4. Són òrgans de govern i de representació necessaris en els clubs esportius
l’assemblea general i el president o la presidenta. El president o la presidenta, si no hi
ha cap altre òrgan de gestió i administració, ha d’exercir aquestes funcions, a més de
les de representació que tingui atribuïdes.

7
8

Vid. Decret 33/2014, d’1 d’agost (§5).
Vid. article 12 del Decret 147/1997, de 21 de novembre (§4).
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Article 46. Règim jurídic especial
Els clubs esportius que, per la seva pròpia naturalesa, s’organitzin mitjançant una
estructura interna simplificada, poden gaudir d’un règim jurídic especial que s’ha de
desplegar per reglament. A aquest efecte, tan sols és exigible que, a la constitució
d’aquests clubs esportius, s’identifiquin les persones fundadores, el nom, el domicili, la
finalitat i la submissió a la normativa esportiva que hi sigui d’aplicació.

CAPÍTOL II
SECCIONS ESPORTIVES
DE LES ENTITATS NO ESPORTIVES

Article 47. Inscripció al Registre d’Entitats Esportives de les seccions9
Les entitats no esportives legalment constituïdes i inscrites que inclouen entre les
seves activitats el foment i la pràctica de l’activitat física i de l’esport, poden gaudir
dels drets i dels beneficis esportius que disposin les normes reglamentàries aplicables,
mitjançant l’anotació al Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears de la secció
esportiva corresponent en la forma que reglamentàriament es desplegui.
CAPÍTOL III
AGRUPACIONS ESPORTIVES

Article 48. Concepte
S’entén per agrupació esportiva, a efectes d’aquesta llei, l’entitat privada amb
personalitat jurídica i capacitat d’obrar i amb domicili a les Illes Balears, sense ànim de
lucre, integrada per persones físiques o jurídiques o per persones físiques i jurídiques,
amb la finalitat de desenvolupar, fomentar i practicar les modalitats o disciplines
esportives existents o aquelles que puguin ser-ho en el futur i no estiguin assumides ni
incloses en les federacions esportives de les Illes Balears.
Article 49. Reconeixement
Només es pot reconèixer a l’àmbit territorial de les Illes Balears una agrupació
esportiva per a cada modalitat o disciplina esportiva que no assumeixi cap federació
esportiva de les Illes Balears.
Article 50. Règim jurídic
El règim jurídic de les agrupacions esportives s’ha de determinar reglamentàriament
i s’ha d’inspirar en el dels clubs esportius o en el de les federacions esportives.
Article 51. Inscripció en el Registre d’Entitats Esportives de les agrupacions. Efectes
de la inscripció. Transformació en federació10
1. Les agrupacions esportives s’han d’inscriure en el Registre d’Entitats Esportives
de les Illes Balears.

9

Vid. article 13 del Decret 33/2014, d’1 d’agost (§5).
Vid. article 14 del Decret 33/2014, d’1 d’agost (§5).

10
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2. Les agrupacions esportives poden transformar-se en federacions esportives
transcorregut un any natural des que s’hagin inscrit en el Registre d’Entitats Esportives
de les Illes Balears, si compleixen, en el moment que pertoqui, els requisits que
estableix aquesta llei i el seu desenvolupament reglamentari per constituir-se com a
tals.
3. Una vegada reconeguda la nova federació esportiva, l’agrupació esportiva s’ha
de dissoldre i s’ha de traspassar a la nova federació tant el romanent que es generi de
la liquidació com tots els actius i passius existents.
4. Una vegada transformada en federació, els constituents de l’agrupació esportiva
dissolta constituiran el cens de la nova federació esportiva creada.

CAPÍTOL IV
FEDERACIONS ESPORTIVES11

Article 52. Concepte i funcions12
1. Les federacions esportives de les Illes Balears són entitats privades, sense afany
de lucre, d’interès públic i social, dedicades a la promoció, la gestió, la regulació i
l’ordenació tècnica de les corresponents modalitats esportives, i a la coordinació de la
pràctica dels esports específics reconeguts dins l’àmbit de les Illes Balears, constituïdes
bàsicament per clubs esportius, agrupacions esportives i altres entitats privades que
entre les seves finalitats incloguin el foment i la pràctica de l’activitat física i esportiva, i
constituïdes també, si s’escau, per esportistes, tècnics i tècniques, jutges i jutgesses,
àrbitres o altres representats de persones físiques.
2. Les federacions esportives de les Illes Balears gaudeixen de personalitat jurídica i
capacitat d’obrar plenes per acomplir les seves finalitats.
3. A més de les funcions pròpies, les federacions esportives de les Illes Balears
poden exercir funcions públiques de caràcter administratiu, cas en què actuen com a
agents col·laboradors de l’administració esportiva competent.
Article 53. Funcions públiques delegades de caràcter administratiu
1. L’administració esportiva de les Illes Balears pot delegar a les federacions
esportives de les Illes Balears en l’ús de les seves competències i sota criteris de
coordinació i tutela les funcions següents:
a) L’ordenació, la qualificació i la supervisió de les competicions esportives
respecte de les federacions esportives de les Illes Balears i sempre que en els
estatuts i reglaments respectius així es determini, llevat de les competicions de
tipus professional, que continuen sent competència i funció pròpia de
l’administració esportiva de les Illes Balears.
b) L’exercici de la potestat disciplinària en els termes prevists en aquesta llei.
2. A més de les funcions establertes a l’apartat 1 d’aquest article,
reglamentàriament es podran determinar altres funcions públiques administratives
que, per delegació, i sota els criteris, la tutela i el control de l’administració esportiva
competent, poden exercir les federacions esportives de les Illes Balears.

11
12

Vid. Decret 33/2004, de 2 d’abril (§2) i Decret 86/2008, d’1 d’agost (§3).
Vid. article 3 del Decret 33/2004, de 2 d’abril (§2).
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3. De conformitat amb els supòsits i els procediments legals i reglamentaris
establerts a l’efecte, l’administració esportiva competent pot suspendre o anul·lar els
acords i els actes que dictin les federacions esportives de les Illes Balears en l’exercici
de les funcions públiques de caràcter administratiu que siguin contraris a l’ordenament
jurídic o als seus estatuts i reglaments. Això s’entén sense perjudici de la facultat de
suspensió i anul·lació dels acords i actes federatius per part de l’autoritat judicial
competent.
Article 54. Reconeixement13
1. Únicament es podrà reconèixer, a l’àmbit territorial de les Illes Balears, una
federació esportiva per a cada esport, modalitat esportiva o conjunt de modalitats
esportives que deriven d’un concepte o un objecte principal o hi estan connectats.
2. S’exceptuen les federacions poliesportives dedicades al foment, a l’organització i
a la pràctica de diferents modalitats en les quals s’integren únicament esportistes amb
discapacitats físiques, psíquiques, sensorials o mixtes.
Article 55. Constitució d’una nova federació esportiva14
1. Per constituir una nova federació esportiva balear es requereix l’existència prèvia
i la pràctica habitual d’un esport específic o una modalitat esportiva que no hagi
assumit cap altra federació esportiva balear reconeguda com a tal o que no constitueix
una disciplina derivada d’una altra modalitat esportiva.
2. S’ha d’establir reglamentàriament el nombre d’entitats o de promotors necessari
per sol·licitar el reconeixement oficial d’una nova federació esportiva balear.
Article 56. Sol·licitud de reconeixement
1. Autoritzar o denegar la sol·licitud de reconeixement d’una nova federació
esportiva balear correspon a l’administració esportiva competent, que ha de resoldre
valorant la concurrència de les circumstàncies següents:
a) Que el Comitè Olímpic Internacional o una federació esportiva d’àmbit
autonòmic, estatal, continental o mundial hagin reconegut la modalitat
esportiva.
b) Que la nova federació esportiva balear sigui el resultat de la transformació d’una
agrupació esportiva constituïda prèviament i inscrita com a tal en el Registre
d’Entitats Esportives de les Illes Balears.
c) Que la federació esportiva proposada tingui capacitat organitzativa suficient i
sigui, de manera autònoma, viable econòmicament.
2. A més de les circumstàncies establertes a l’apartat anterior, se’n poden
determinar reglamentàriament d’altres que l’administració esportiva competent ha
d’atendre per autoritzar o denegar la sol·licitud de reconeixement d’una nova
federació esportiva balear.
Article 57. Revocació del reconeixement
1. L’administració esportiva competent podrà revocar el reconeixement de les
federacions esportives de les Illes Balears que en un moment determinat deixin de

13
14

Vid. article 10 del Decret 33/2004, de 2 d’abril (§2).
Vid. article 9 del Decret 33/2004, de 2 d’abril (§2).
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complir els requisits establerts, per llei o reglament, per al seu reconeixement oficial, i
ha de garantir, en tot cas, l’audiència a les federacions afectades.
2. La revocació del reconeixement d’una federació esportiva balear comporta:
a) La cancel·lació d’ofici de la inscripció en el Registre d’Entitats Esportives de les
Illes Balears.
b) La pèrdua de la titularitat de tots els drets de la federació i de les funcions que
tengui encomanades en virtut d’aquesta llei.
c) L’obligació de dissolució.
d) En tot cas, el seu patrimoni net, si n’hi hagués, es destinarà al foment i a la
pràctica de l’activitat esportiva.
Article 58. Incoació del procediment de revocació
Incoar un procediment per revocar el reconeixement legal d’una federació esportiva
balear comporta la suspensió cautelar motivada del pagament de les subvencions que
se li hagin atorgat.
Article 59. Normativa de les federacions esportives supraautonòmiques
Les normes i els reglaments de les federacions esportives supraautonòmiques
només són aplicables a les federacions esportives de les Illes Balears i, si pertoca, als
seus clubs esportius i a les entitats membres, en matèria disciplinària i competitiva,
quan actuïn o participin en competicions oficials dels àmbits supraautonòmics.
Article 60. Requisits previs al reconeixement legal15
Perquè una federació esportiva balear tingui el reconeixement legal, és necessari
que prèviament s’hagin aprovat els estatuts per l’assemblea general, que
l’administració esportiva de les Illes Balears els hagi ratificat i que hagi quedat inscrita
en el Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears.
Article 61. Coordinació amb l’administració autonòmica esportiva
Les federacions esportives de les Illes Balears han de dirigir i regular les activitats
pròpies de les seves modalitats esportives desenvolupades a les Illes Balears en
coordinació amb l’administració autonòmica esportiva.
Article 62. Estructura mínima
En les federacions esportives de les Illes Balears hi ha d’haver, com a mínim, aquests
òrgans:
a) Un òrgan de govern, denominat assemblea general.
b) Un òrgan de gestió i administració, que pot ser de caràcter unipersonal i que
coincideixi amb l’òrgan de representació, o col·legiat, en el qual cas es denomina
junta directiva.
c) Un òrgan de representació, la titularitat del qual exerceix el president o la
presidenta de la federació.

15

Vid. article 15 del Decret 33/2014, d’1 d’agost (§5).
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Article 63. Assemblea general16
L’assemblea general és el màxim òrgan de govern d’una federació esportiva, i els
seus acords vinculen tots els seus membres.
Article 64. Junta directiva17
1. La junta directiva és l’òrgan de gestió i administració de la federació, llevat que
per previsió estatuària el president o la presidenta n’hagi assumit totes les funcions de
gestió i administració, d’acord amb el que estableix l’article 62 d’aquesta llei.
2. La junta directiva té encomanades les funcions de gestió administrativa i
econòmica dels assumptes federatius, que ha de desenvolupar d’acord amb les
directrius que emanin del president o de la presidenta, o de l’assemblea general, si
n’és el cas.
3. El president o la presidenta nomena i cessa lliurement els i les membres de la
junta directiva, llevat que en els estatuts s’estableixi que l’elecció correspon a
l’assemblea general.
Article 65. Presidència18
1. El president o la presidenta de la federació n’assumeix la representació legal i
executa els acords que adopta l’assemblea general i, si s’escau, la junta directiva,
presideix i dirigeix les sessions d’aquests òrgans, i decideix, en cas d’empat, amb el seu
vot de qualitat.
2. Si el president o la presidenta és també l’òrgan unipersonal de gestió i
administració de la federació, ha d’exercir també les funcions de gestió administrativa i
econòmica dels assumptes federatius.
3. L’assemblea general elegeix el president o la presidenta d’entre els seus
membres per sufragi lliure, secret i directe.
Article 66. Règim jurídic
La constitució, el règim jurídic, les activitats i el funcionament de les federacions
esportives s’han de regir per les disposicions d’aquesta llei, per les normes
reglamentàries que els siguin d’aplicació i pels seus estatuts i reglaments interns.
Article 67. Potestat disciplinària19
Les federacions esportives de les Illes Balears només tenen potestat disciplinària
sobres les persones que formen part de l’estructura orgànica i estatutària, i sobre totes
les persones físiques o jurídiques que hi estiguin afiliades.
Article 68. Règim economicopatrimonial20
Les federacions esportives de les Illes Balears s’han d’acollir al règim de pressupost i
patrimoni propis i han de sotmetre’s a les auditories financeres i de gestió en la
manera que reglamentàriament es determini.
16

Vid. articles 14 a 20 del Decret 33/2004, de 2 d’abril (§2).
Vid. articles 22 a 25 del Decret 33/2004, de 2 d’abril (§2). Vid., també, capítol VI (article 19) del Decret
33/2014, d’1 d’agost (§5).
18
Vid. articles 26 i 27 del Decret 33/2004, de 2 d’abril (§2).
19
Vid. capítol VII (articles 66 a 71) del Decret 33/2004, de 2 d’abril (§2).
20
Vid. capítol V (articles 54 a 62) del Decret 33/2004, de 2 d’abril (§2).
17
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Article 69. Pressupost
1. Les federacions esportives de les Illes Balears han d’aprovar anualment el
pressupost de l’exercici i la liquidació d’aquest.
2. Els pressuposts que les federacions esportives de les Illes Balears aprovin han de
ser equilibrats.
3. En cap cas no es poden aprovar pressuposts deficitaris sense l’autorització
expressa de l’administració esportiva competent.
4. En el cas que una federació esportiva de les Illes Balears tingui un dèficit
pressupostari superior al 25% del pressupost aprovat per l’assemblea general, i
aquesta situació n’impedeixi o en menyscabi el desenvolupament del programa
esportiu, l’administració esportiva competent pot acordar mesures cautelars de
control i fiscalització per assegurar i mantenir el funcionament de l’ens esportiu.
Article 70. Informació de programes i activitats
Les federacions esportives de les Illes Balears han d’informar l’administració
esportiva de les Illes Balears dels seus programes i de les seves activitats, tant dels
d’àmbit autonòmic com dels d’àmbit estatal o internacional.

CAPÍTOL V
FUNDACIONS

Article 71. Fundacions21
Les fundacions legalment inscrites que tinguin entre els seus objectius la promoció i
la difusió de l’esport es poden inscriure en el Registre d’Entitats Esportives de les Illes
Balears i afiliar-se a les federacions esportives i a les agrupacions esportives, en la
forma que es determini reglamentàriament.
Article 72. Règim jurídic
Les fundacions s’ha de regir per la legislació específica en la matèria, ja sigui d’àmbit
estatal o autonòmic.

CAPÍTOL VI
SOCIETATS ANÒNIMES ESPORTIVES22

Article 73. Societats anònimes esportives
Els clubs esportius o els seus equips professionals, amb domicili a les Illes Balears,
que participin en competicions esportives oficials de caràcter professional i àmbit
estatal, han d’adoptar la forma de societat anònima esportiva i han d’incloure en la
seva denominació social l’abreviatura ‛SAD’.

21

Vid. article 14 del Decret 33/2014, d’1 d’agost (§5).
Vid. RD 1251/1999, de 16 de juliol, sobre societats anònimes esportives (BOE núm. 170, de 17 de juliol
de 1999; correcció d’errades BOE núm. 174, de 22 de juliol de 1999).
22

33

§1
Article 74. Règim jurídic
Les societats anònimes esportives s’han de regir per la legislació estatal específica
en la matèria.

CAPÍTOL VII
EFICÀCIA EN LA GESTIÓ ESPORTIVA

Article 75. Gestió esportiva eficaç
La política d’ajudes econòmiques i tècniques que l’administració esportiva de les
Illes Balears du a terme amb les entitats esportives que regula aquesta llei ha
d’inspirar-se, entre d’altres criteris, en el principi de gestió eficaç. Amb aquest
propòsit, l’administració ha d’establir els controls i les auditories necessaris que
acreditin que les diferents entitats esportives no només han justificat els suports
econòmics rebuts, sinó que el seu ús i la seva finalitat s’emmarquen en les
planificacions i en els projectes de futur corresponents.
Article 76. Responsabilitat i estructura dels òrgans de gestió i administració
Els òrgans de gestió i administració de les entitats que regula aquesta llei han de
responsabilitzar-se de la seva gestió i presentar davant l’administració esportiva de les
Illes Balears una estructura adequada a la seva capacitat i als seus objectius.

CAPÍTOL VIII
DECLARACIÓ D’UTILITAT PÚBLICA23

Article 77. Declaració d’utilitat pública
1. Les federacions esportives de les Illes Balears, integrades en les federacions
esportives espanyoles, són entitats d’utilitat pública.
2. Els clubs esportius, amb domicili a les Illes Balears, que participin en
competicions oficials d’àmbit estatal poden ser reconeguts d’utilitat pública, sempre
que l’administració esportiva de la comunitat autònoma de les Illes Balears incoï, a
instància de la part interessada, l’expedient corresponent i emeti un informe favorable
en les condicions legals i reglamentàries establertes i que es puguin establir.
3. La declaració o el reconeixement d’utilitat pública, a més dels beneficis que
l’ordenament general atorga, dóna dret a:
a) L’ús de la qualificació d’utilitat pública a continuació del nom de l’entitat.
b) La prioritat en l’obtenció de recursos en els plans i programes de promoció
esportiva de l’administració estatal i de l’administració autonòmica o local, així
com també dels ens o les institucions públiques que en depenen.
c) L’accés preferent al crèdit oficial.

23

Vid. article 21 del Decret 33/2014, d’1 d’agost (§5).
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TÍTOL VI
REGISTRE D’ENTITATS ESPORTIVES
DE LES ILLES BALEARS24
Article 78. Naturalesa i objecte del Registre
1. El Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears és una oficina pública de
l’administració esportiva de la comunitat autònoma, que té per objecte la inscripció de
les entitats esportives i de les seccions esportives d’entitats no esportives que tinguin
la seu social a la comunitat autònoma de les Illes Balears.
2. També podran ser objecte d’inscripció altres entitats, en els termes que
reglamentàriament es determinin, en atenció a les necessitats socials, als canvis
normatius d’altres sectors de l’ordenament jurídic i a les demandes reals del conjunt
d’elements que integren la pràctica esportiva.
Article 79. Beneficis de la inscripció
La inscripció de qualsevol entitat reconeguda per aquesta llei en comporta el
reconeixement legal, i és requisit essencial per optar als ajuts o al suport que
l’administració esportiva de la comunitat autònoma de les Illes Balears concedeixi.
Article 80. Desenvolupament reglamentari. Altres beneficis
1. S’han de regular reglamentàriament els aspectes que siguin d’obligat
compliment per a les associacions i entitats que hagin d’inscriure-s’hi, així com el règim
de funcionament propi del Registre.
2. El Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears ha de donar protecció al nom
i, si s’escau, als símbols de les entitats inscrites, i així mateix ha de donar fe de les
dades que s’hi continguin.

TÍTOL VII
TITULACIONS, FORMACIÓ I INVESTIGACIÓ
EN L’ESPORT BALEAR
CAPÍTOL I
FORMACIÓ TECNICOESPORTIVA

Article 81. Formació tecnicoesportiva
Per dur a terme activitats d’ensenyament, direcció, gestió, entrenament i qualsevol
altres relacionades amb l’activitat física i l’esport, s’exigeix la titulació establerta per a
cada cas a les disposicions vigents.
Article 82. Titulacions esportives
L’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, sense perjudici de les
competències de l’Estat en matèria de títols acadèmics i professionals i dins del propi
marc legal i de competències vigent, ha d’expedir les titulacions esportives
corresponents d’acord amb els plans d’estudis que aprovi l’òrgan competent.
L’intrusisme en matèria de titulacions i la seva suplantació per títols no homologats
24

Vid. Decret 33/2014, d’1 d’agost (§5).
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s’ha de sancionar en via administrativa, sense perjudici de les responsabilitats penals
que se’n puguin derivar.
Article 83. Col·laboració en matèria de formació
Les federacions esportives de les Illes Balears han de col·laborar amb l’administració
autonòmica en la formació de personal tècnic esportiu i en les altres accions
formatives que es determinin per via reglamentària.

CAPÍTOL II
ESCOLA BALEAR DE L’ESPORT

Article 84. Escola Balear de l’Esport25
1. L’Escola Balear de l’Esport és el centre docent de l’administració esportiva de la
comunitat autònoma de les Illes Balears amb les competències necessàries per
impartir i autoritzar l’ensenyament i la formació esportius, sense perjudici de les
competències que, en matèria d’ensenyament reglat, corresponguin a un altre
departament de la conselleria corresponent.
2. L’Escola Balear de l’Esport comparteix la responsabilitat i el control de la
tecnificació esportiva amb l’autoritat competent en l’àmbit balear, i la seva gestió és
conjunta amb les federacions autonòmiques implicades en programes esportius de
tecnificació.
3. L’Escola Balear de l’Esport ha de supervisar conjuntament amb la conselleria
corresponent l’aplicació dels plans esportius.

CAPÍTOL III
CENTRES ESPORTIUS D’ALT NIVELL AUTONÒMIC

Article 85. Centres esportius d’alt nivell autonòmic
Per preparar els i les esportistes d’alt nivell a l’àmbit de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, l’administració autonòmica de les Illes Balears, directament o
mitjançant convenis amb qualssevol altres ens públics i acords amb ens privats, ha
d’impulsar la creació i el funcionament de centres esportius d’alt nivell autonòmic.
Article 86. Programes de tecnificació i projectes especials d’entrenament
Els programes de tecnificació i els projectes especials d’entrenament han de ser
elaborats pels centres esportius amb la col·laboració de les federacions esportives.
L’administració esportiva autonòmica de les Illes Balears els ha d’aprovar.

25

La Fundació per a l’Esport Balear, creada al novembre de 2012, va absorbir el Consorci Escola Balear
de l’Esport (EBE). Des d’aquell moment la Fundació va incorporar tots els recursos, funcions i
competències de la antiga EBE.
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CAPÍTOL IV
CENTRES PRIVATS D’ENSENYAMENT DE
PERSONAL TÈCNIC ESPORTIU

Article 87. Centres privats d’ensenyament de personal tècnic esportiu
La formació del personal tècnic esportiu es pot fer en centres privats dotats dels
recursos educatius, humans i materials necessaris que es regulen a la normativa vigent
per garantir un ensenyament de qualitat. L’obertura i el funcionament d’aquests
centres privats requereixen l’autorització administrativa en les condicions que
legalment i reglamentàriament es fixin i sempre en coordinació amb la planificació que
a aquests efectes aprovin les federacions esportives corresponents.

CAPÍTOL V
INVESTIGACIÓ

Article 88. Investigació
L’administració esportiva les Illes Balears, en l’àmbit de les seves competències, ha
d’impulsar la investigació científica i tècnica relacionada amb l’activitat física i l’esport,
i també el seu desenvolupament tecnològic, d’acord amb l’evolució europea i mundial
en aquest camp.

TÍTOL VIII
ASSEMBLEA BALEAR DE L’ESPORT26
Article 89. Objectius de l’Assemblea Balear de l’Esport
Es constitueix l’Assemblea Balear de l’Esport amb el doble objectiu de, per una part,
facilitar la participació global de la societat balear i la ciutadania en la configuració i el
desenvolupament de la política esportiva i, d’altra part, assessorar en matèria
esportiva l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Article 90. Estructura interna
1. L’Assemblea Balear de l’Esport, que presideix el president o la presidenta del
Govern de les Illes Balears o la persona en qui delegui, és integrada per representants
de l’administració esportiva de la comunitat autònoma de les Illes Balears, insular i
municipal, per totes les federacions esportives de les Illes Balears legalment inscrites i
per la resta d’entitats que participen en el desenvolupament de l’esport a les Illes
Balears, per esportistes i persones vinculades a l’esport, i també per persones de
reconegut prestigi i qualificació en l’àmbit de l’esport.
2. Es podran crear comissions sectorials per tractar determinades matèries on
estaran representats els estaments afectats.

26

Vid. Decret 9/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen l’Assemblea Balear de l’Esport, la Comissió
Antidopatge de l’Esport de les Illes Balears y la Comissió de Medicina Esportiva i d’Investigació Científica
de les Illes Balears (BOIB núm. 13, de 26 de gener de 2008).
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Article 91. Desenvolupament reglamentari
La composició, les competències, el funcionament i el règim de sessions de
l’Assemblea Balear de l’Esport s’han de determinar per reglament, que ha d’aprovar la
conselleria competent en matèria esportiva.
Article 92. Premis esportius
1. El Govern de les Illes Balears atorgarà premis, que es poden emmarcar en la
concessió d’altres premis generals, destinats a guardonar anualment aquelles
persones, aquells grups o aquelles entitats que s’hagin distingit especialment per
l’activitat desenvolupada o per la seva contribució al foment de l’esport a les Illes
Balears.
2. Les bases, la composició del jurat i els altres aspectes de la concessió d’aquests
premis s’han d’establir per via reglamentària, i correspon a l’Assemblea Balear de
l’Esport fer-ne les propostes o candidatures.

TÍTOL IX
MEDICINA ESPORTIVA, DOPATGE ESPORTIU I
VIOLÈNCIA EN ESPECTACLES ESPORTIUS
CAPÍTOL I
MEDICINA ESPORTIVA I INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA27

Article 93. Medicina esportiva i investigació científica
1. El Govern de les Illes Balears ha de promoure la investigació i l’especialització en
el camp de la medicina esportiva, especialment en els aspectes preventius, per tal de
protegir i millorar la salut dels i de les esportistes, i ha de vetllar especialment per la
protecció, el control i la cobertura medicosanitària dels i de les esportistes en general,
amb especial atenció a les persones integrades a programes de tecnificació i als i a les
esportistes considerats d’alt nivell a l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.
2. L’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears pot subscriure
convenis de col·laboració amb les administracions locals i insulars per a la prestació i el
desenvolupament dels serveis medicoesportius municipals.
3. El Govern de les Illes Balears, en col·laboració amb les administracions locals i
insulars i amb les entitats i associacions esportives o amb qualsevol altre tipus
d’organització interessada en el món de l’esport, ha de promoure l’esport com a hàbit
de salut i ha de facilitar l’activitat esportiva lliure i espontània, tot oferint el màxim
d’opcions al major nombre de persones perquè puguin ocupar adequadament el seu
temps lliure i l’activitat esportiva no competitiva.
4. El Govern de les Illes Balears ha de vetllar per l’assistència i la protecció dels i de
les esportistes i ha de procurar que, a l’àmbit de les seves competències, gaudeixin
d’una atenció medicosanitària adequada a l’exercici de l’activitat esportiva.
5. Es crea la Comissió de Medicina Esportiva i d’Investigació Científica de les Illes
Balears per assessorar, orientar cap a la prevenció, recomanar i regular les condicions
de les revisions mèdiques i garantir l’adequada gestió dels centres mèdics esportius
27

Ídem nota anterior.
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que es creïn en l’àmbit de les administracions públiques competents en aquesta
matèria.
La comissió ha de garantir la pràctica saludable de l’esport per a la millora de les
condicions sociosanitàries dels i les esportistes de les Illes Balears.
Les funcions, la composició i el funcionament de la Comissió de Medicina Esportiva i
d’Investigació Científica de les Illes Balears es determinaran per via reglamentària.

CAPÍTOL II
DOPATGE ESPORTIU I CONTROL
DE MÈTODES PROHIBITS

Article 94. Mesures de prevenció, control i repressió antidopatge
El Govern de les Illes Balears, en col·laboració amb les federacions esportives de les
Illes Balears i amb el Consell Superior d’Esports, ha de promoure i impulsar la
investigació i l’establiment de mesures de prevenció, control i sanció per la utilització
de substàncies o mètodes prohibits que alterin indegudament la capacitat física o els
resultats esportius, d’acord amb la normativa estatal en vigor.
Article 95. Llista de substàncies i mètodes prohibits
En totes les competicions i activitats esportives que tinguin lloc a les Illes Balears, és
d’aplicació la llista de substàncies, grups farmacològics prohibits i mètodes no
reglamentaris destinats a augmentar artificialment les capacitats físiques dels i de les
esportistes o a modificar els resultats de les competicions, aprovada i publicada pel
Consell Superior d’Esports.
Article 96. Controls antidopatge
Els i les esportistes que participin a competicions i activitats esportives a les Illes
Balears tenen l’obligació de sotmetre’s als controls antidopatge en els supòsits i les
condicions que s’estableixin reglamentàriament. Les anàlisis de les mostres preses en
els controls antidopatge han de fer-se en laboratoris reconeguts oficialment que han
de disposar de les autoritzacions preceptives atorgades per l’autoritat sanitària
competent.

CAPÍTOL III
COMISSIÓ ANTIDOPATGE DE L’ESPORT
DE LES ILLES BALEARS

Article 97. Estructura i funcionament
Es crea la Comissió Antidopatge de l’Esport de les Illes Balears, integrada per
representants del Govern de les Illes Balears, representants de les federacions
esportives de les Illes Balears i persones de reconegut prestigi en els àmbits científic,
esportiu i jurídic. El funcionament de la comissió s’ha de determinar per reglament, així
com el desplegament de les seves funcions i les mesures de prevenció contra el
dopatge.
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Article 98. Funcions
Independentment del desplegament reglamentari posterior, les funcions de la
Comissió Antidopatge de l’Esport de les Illes Balears són, entre d’altres, les següents:
a) Valorar i estudiar les actuacions en l’àmbit esportiu pel que fa a temes vinculats
amb el dopatge.
b) Col·laborar amb les administracions competents en la prevenció, el control i la
repressió de l’ús de substàncies prohibides i mètodes no reglamentaris destinats
a augmentar artificialment la capacitat física dels i de les esportistes o a
modificar els resultats de la competició.
c) Instar les federacions esportives de les Illes Balears perquè incoïn expedients
disciplinaris i, si s’escau, presentin recursos davant del Tribunal Balear de
l’Esport contra les resolucions disciplinàries d’aquestes federacions.
d) Proposar sancions al Tribunal Balear de l’Esport, en els termes prevists en
aquesta llei i en les normes que la despleguin.
e) Qualsevol altra funció que se li encomani.

CAPÍTOL IV
VIOLÈNCIA DERIVADA DELS
ESPECTACLES ESPORTIUS

Article 99. Violència derivada dels espectacles esportius
1. Els espectacles esportius tenen la consideració d’espectacles públics i els és
aplicable la normativa vigent en matèria d’espectacles públics.
2. El Govern de les Illes Balears ha d’actuar per prevenir tot tipus d’accions i
manifestacions de violència i xenofòbia que tinguin l’origen en activitats esportives en
l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i ha de fomentar en tot moment
l’esperit olímpic i esportiu.
3. Aquesta llei no menyscaba ni limita l’exercici competencial per part de
l’Administració General de l’Estat de les seves actuacions en matèria de protecció de la
seguretat ciutadana i l’exercici de les llibertats públiques, així com totes les matèries
que siguin competència exclusiva de l’Estat.

CAPÍTOL V
COMISSIÓ CONTRA LA VIOLÈNCIA A
L’ESPORT DE LES ILLES BALEARS

Article 100. Creació de la Comissió
Es crea la Comissió contra la Violència a l’Esport de les Illes Balears per prevenir
qualsevol tipus d’acció o manifestació de violència, racisme o xenofòbia, o que la pugui
generar, com a conseqüència d’activitats o competicions esportives en l’àmbit
territorial de la comunitat autònoma les Illes Balears.
Article 101. Funcions i composició
Les funcions i la composició de la Comissió contra la Violència a l’Esport de les Illes
Balears s’han de determinar per reglament, i han d’incloure necessàriament la
possibilitat d’arbitrar les mesures que tendeixin a impedir l’entrada als espectacles i a
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les competicions esportius d’aquelles persones que puguin provocar situacions de
violència de tipus individual o col·lectiu en qualsevol de les seves formes.
Article 102. Funcionament
La Comissió contra la Violència a l’Esport de les Illes Balears pot proposar a les
autoritats competents, a les federacions esportives de les Illes Balears i al Tribunal
Balear de l’Esport la incoació d’expedients disciplinaris i sancionadors. El funcionament
de la Comissió s’ha de regular per reglament, i també el desplegament de les seves
funcions i les mesures de prevenció contra la violència a l’esport.

TÍTOL X
INSTAL·LACIONS I INFRAESTRUCTURES ESPORTIVES
CAPÍTOL I
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES.
DISPOSICIONS COMUNES

Article 103. Definició d’instal·lació esportiva
S’entén per instal·lació esportiva qualsevol espai obert o tancat, infraestructura,
immoble, equipament o espai natural d’ús esportiu dotat de les condicions suficients
per practicar-hi activitat esportiva o d’entrenament, amb independència de la seva
titularitat pública o privada.
Article 104. Col·laboració amb altres administracions
L’administració competent en matèria esportiva ha de col·laborar amb les
institucions educatives i amb les entitats locals, perquè els centres d’ensenyament
puguin disposar de les instal·lacions esportives polivalents necessàries per a les
activitats d’educació física i la pràctica esportiva.
Article 105. Instal·lacions esportives dels centres d’ensenyament
L’administració competent en matèria esportiva ha de procurar la utilització de les
instal·lacions esportives dels centres d’ensenyament fora de l’horari lectiu, sense
detriment de les activitats de caràcter voluntari que les associacions de pares i mares o
els consells escolars programin en horari extraescolar.
Article 106. Activitats d’entrenament a les instal·lacions esportives
L’activitat d’entrenament, basada en la preparació tècnica o física per a l’èxit d’una
eficiència major en la pràctica de les diverses modalitats esportives, ha de ser objecte
d’atenció preferent en l’ús de les instal·lacions, encara que subordinada a la de
competició.
Article 107. Accessibilitat als equipaments esportius
El Govern de les Illes Balears ha de vetllar perquè els equipaments esportius siguin
accessibles i no tinguin barreres o obstacles que dificultin la lliure circulació de
persones amb discapacitat. Així mateix, els espais esportius han d’estar equipats
perquè aquestes persones els puguin utilitzar de manera adequada, sempre que ho
permeti la naturalesa dels esports a què es destinin aquests espais.
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CAPÍTOL II
PLANIFICACIÓ EN MATÈRIA
D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

Article 108. Pla director sectorial d’instal·lacions esportives
El Govern de les Illes Balears, a proposta de la conselleria corresponent, ha
d’aprovar el Pla director sectorial d’instal·lacions esportives de les Illes Balears com a
instrument de planificació i ordenació, per atendre les necessitats de la població en
matèria d’instal·lacions esportives, segons la llei vigent.
Article 109. Contingut mínim del Pla director sectorial d’instal·lacions esportives
El Pla director sectorial d’instal·lacions esportives de les Illes Balears ha de contenir,
entre d’altres, les determinacions següents:
a) La infraestructura esportiva bàsica determinada per la necessitat d’instal·lacions,
tenint en compte la població, el nombre de persones usuàries potencials, la seva
ubicació i l’interès per a l’activitat física i l’esport.
b) Les característiques i les condicions mínimes dels terrenys i les instal·lacions
esportives, segons la normativa que en permeti l’homologació per a
competicions oficials.
c) Les condicions higienicosanitàries i de seguretat que han de complir les
instal·lacions o els equipaments esportius.
d) Les mesures de caràcter ecològic que garanteixin el respecte al medi ambient.
e) La previsió de la cobertura necessària de demanda de serveis complementaris
de caràcter esportiu per a les persones que visitin les Illes.
f) Les condicions mínimes d’accessibilitat i servei de transports públics com a
forma d’unió entre els municipis a fi de mancomunar instal·lacions.
g) Els requisits de les instal·lacions i els establiments destinats a la pràctica de
qualsevol tipus d’activitat fisicoesportiva.

CAPÍTOL III
CENS D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

Article 110. Característiques generals
1. L’administració autonòmica de les Illes Balears ha d’elaborar i gestionar un cens
detallat d’instal·lacions esportives, amb les seves característiques tècniques, amb la
finalitat d’identificar-les i controlar-les, i ha de facilitar l’elaboració del Pla director
sectorial d’instal·lacions esportives de les Illes Balears. A aquests efectes, totes les
persones que siguin titulars d’instal·lacions esportives ubicades a les Illes Balears han
de facilitar a l’administració esportiva autonòmica les dades necessàries per elaborar i
actualitzar el cens.
2. La inclusió en el cens autonòmic d’instal·lacions esportives és un requisit
imprescindible per dur a terme competicions oficials i per percebre subvencions en
l’àmbit autonòmic o ajudes públiques de caràcter esportiu.
3. El cens ha d’actualitzar-se segons la periodicitat que s’estableixi
reglamentàriament.
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Article 111. Contingut mínim
El cens d’instal·lacions esportives ha de contenir, com a mínim, les dades següents:
a) La ubicació territorial.
b) La titularitat i el caràcter.
c) L’estat de conservació i els serveis amb què compta.
d) La capacitat i les condicions d’accessibilitat per a persones amb alguna
discapacitat.
e) Les modalitats esportives que s’hi puguin dur a terme i el caràcter homologat o
no de la instal·lació per les autoritats esportives competents.
f) L’acreditació d’estar en possessió de les llicències administratives i les
cobertures d’assegurances que s’exigeixin legalment.
CAPÍTOL IV
SEGURETAT EN INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

Article 112. Obligacions del públic i dels titulars d’instal·lacions esportives
1. Sense perjudici de la normativa general que sigui aplicable, amb la finalitat de
promoure la seguretat i la protecció dels i de les esportistes i del públic, no es permet
l’accés a les instal·lacions esportives d’ús públic a les persones que intentin introduir:
a) Pancartes, símbols, emblemes o llegendes que, pel contingut o la significació,
puguin incitar a la violència.
b) Armes o objectes utilitzables com a elements per agredir.
c) Bengales o focs d’artifici pirotècnics.
d) Els objectes o els instruments establerts reglamentàriament.
e) Begudes alcohòliques.
2. Les persones que siguin titulars de la instal·lació són obligades a retirar
immediatament els objectes esmentats a l’apartat anterior. Si no ho fan, se’ls ha
d’aplicar el règim sancionador que estableix aquesta llei.
3. Així mateix, el públic ha de complir les obligacions establertes a la normativa
vigent en matèria de llicències integrades d’activitat i d’espectacles públics.
Article 113. Assegurança de responsabilitat civil
1. Les persones que siguin titulars públics o privats d’instal·lacions esportives d’ús
públic han de comptar amb una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els
danys i els perjudicis que es derivin de l’ús de les instal·lacions. A les instal·lacions de
titularitat pública es pot substituir l’assegurança de responsabilitat civil per un altre
sistema de cobertura de danys i perjudicis.
2. En el cas d’activitats extraordinàries singulars o excepcionals subjectes a
autorització administrativa és d’aplicació el que disposa la normativa autonòmica
vigent en matèria d’emergències pel que fa a la prevenció en espectacles públics.
Article 114. Revisions de l’equipament
A les instal·lacions esportives d’ús públic ubicades a les Illes Balears han de fer-se
revisions periòdiques de l’equipament esportiu, fix o mòbil. La persona que sigui titular
de la instal·lació ha de comprovar, sota la seva responsabilitat, que l’equipament està
en perfecte estat i que compleix els requisits tècnics de seguretat que exigeix la
normativa sectorial aplicable.
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TÍTOL XI
POTESTAT SANCIONADORA
EN MATÈRIA ADMINISTRATIVA ESPORTIVA
CAPÍTOL I
EXERCICI DE LA POTESTAT SANCIONADORA

Article 115. Òrgans competents i normativa aplicable
1. L’exercici de la potestat sancionadora en matèria administrativa esportiva
correspon a l’administració esportiva autonòmica sobre qualsevol persona física o
jurídica, per la comissió de les infraccions administratives tipificades en aquesta llei.
2. Són d’aplicació els principis generals de la potestat sancionadora establerts a la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú.
Article 116. Funció inspectora
1. La funció inspectora en matèria d’esports l’ha d’exercir el personal funcionari
adscrit a l’òrgan administratiu que tingui atribuïda la competència i els llocs de treball
del qual hagin estat designats per a l’exercici de la funció inspectora. L’Administració
de la comunitat autònoma, dins l’àmbit de les seves competències, pot habilitar el seu
personal tècnic per exercir aquesta funció inspectora.
2. En l’exercici de les seves funcions inspectores tenen la consideració d’autoritat i
gaudeixen com a tals de la protecció i de les atribucions que estableixi la normativa
vigent.
Article 117. Règim de responsabilitat
1. Es poden sancionar per fets constitutius d’infraccions administratives en matèria
esportiva les persones físiques i jurídiques que en siguin responsables per dol, culpa o
simple negligència.
2. Les infraccions dels preceptes d’aquest títol són objecte de les sancions
administratives corresponents, amb la instrucció prèvia de l’expedient oportú i sense
perjudici de les responsabilitats civils i penals que es puguin derivar d’aquests fets.
3. En els casos que la conducta sigui constitutiva de delicte o falta, l’administració
ha de passar el tant de culpa a la jurisdicció competent i s’ha d’abstenir de continuar el
procediment sancionador mentre l’autoritat judicial no dicti sentència ferma, en
decreti el sobreseïment o l’arxiu de les actuacions, o el Ministeri Fiscal retorni
l’expedient.
La pena que imposi l’autoritat judicial exclou la imposició de la sanció
administrativa. En el cas que no s’estimi l’existència de delicte, l’administració ha
d’iniciar o continuar l’expedient sancionador, basant-se en els fets que els tribunals
considerin provats.
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CAPÍTOL II
INFRACCIONS ADMINISTRATIVES
EN MATÈRIA ESPORTIVA

Article 118. Qualificació de les infraccions. Procediment aplicable
1. Les infraccions administratives en matèria esportiva poden ser molt greus, greus
o lleus.
2. El procediment sancionador és el que regeixi amb caràcter general a
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Article 119. Infraccions molt greus
Són infraccions molt greus:
a) La realització d’activitats i la prestació de serveis relacionats amb l’esport en
condicions que puguin afectar greument la salut i la seguretat de les persones.
b) L’incompliment dels deures relacionats amb l’obligació de dissoldre una
federació esportiva una vegada se n’hagi revocat el reconeixement oficial.
c) La introducció i l’exhibició de pancartes, símbols, emblemes o llegendes que
impliquin incitació a la violència o xenofòbia a les instal·lacions o a altres llocs on
es realitzin competicions o actes esportius. Les persones que els organitzin són
obligades a retirar-los immediatament.
d) La introducció a les instal·lacions on tinguin lloc competicions esportives de tota
classe de substàncies estupefaents o psicotròpiques, o de begudes alcohòliques,
així com de qualsevol altra substància prohibida per llei.
e) L’incompliment de les normes que regulen els espectacles esportius que
n’impedeixi el desenvolupament normal i origini o produeixi perjudicis
importants als i a les participants o al públic assistent.
f) La desobediència reiterada de les ordres o les disposicions de les autoritats
governatives respecte de les condicions d’aquests espectacles esportius sobre
qüestions que n’afectin el desenvolupament normal i adequat.
g) L’intrusisme i la intromissió en l’expedició de les titulacions.
h) La realització d’activitats d’ensenyament, gestió, entrenament i qualsevol de les
activitats relacionades amb l’activitat física i l’esport sense la titulació establerta
en cada cas per la normativa vigent.
i) El trencament de sancions imposades per infraccions greus o molt greus.
j) La venda d’alcohol i tabac a les instal·lacions esportives.
Article 120. Infraccions greus
Són infraccions greus:
a) L’encobriment de l’ànim lucratiu per mitjà d’entitats esportives sense ànim de
lucre.
b) La negativa o la resistència a facilitar l’actuació inspectora.
c) La comissió dolosa de danys a les instal·lacions esportives i al mobiliari o als
equipaments esportius.
d) L’incompliment d’alguna de les obligacions o condicions establertes en aquesta
llei en matèria de llicències, instal·lacions esportives, titulació dels tècnics i de
les tècniques i control mèdic i sanitari.
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e) L’incompliment, per part de les entitats esportives legalment inscrites en el
Registre d’Entitats Esportives, de qualsevol de les obligacions establertes en els
articles 69 i 76 d’aquesta llei.
f) La utilització indeguda de denominacions o la realització d’activitats pròpies o
exclusives de les federacions esportives.
g) L’organització d’activitats esportives en edat escolar no autoritzades per l’òrgan
competent.
h) La contravenció de sancions imposades per infraccions lleus.
i) Les conductes descrites en les lletres a), b), d) i f) de l’article anterior, quan no hi
concorrin les circumstàncies de perjudici, risc o perill en el grau establert.
j) La desobediència de les ordres o disposicions de les autoritats governatives
relatives a les condicions dels espectacles esportius sobre qüestions que
n’afectin el desenvolupament normal i adequat.
k) L’incompliment en els recintes esportius de les mesures de control sobre l’accés
i la permanència o el desallotjament, les substàncies prohibides, així com la
introducció, la intervenció i la retirada d’objectes prohibits, inclosos bengales o
focs artificials o d’altres artificis pirotècnics en els recintes esportius.
Article 121. Infraccions lleus
Són infraccions lleus:
a) L’incompliment d’alguna de les obligacions o condicions que estableixen aquesta
llei i la normativa que la desplegui, si la infracció no té la consideració de
infracció molt greu o greu.
b) La descurança i l’abandó en la conservació i la cura dels locals socials i de les
instal·lacions esportives.
Article 122. Efectes de les infraccions
1. Les infraccions administratives en matèria esportiva poden donar lloc a:
a) La imposició d’alguna de les sancions establertes en aquest capítol.
b) L’obligació d’indemnitzar pels danys i els perjudicis causats.
c) L’adopció de totes les mesures que siguin necessàries per restablir l’ordre jurídic
infringit i anul·lar els efectes produïts per la infracció.
d) La reposició de la situació alterada per part de la persona infractora al seu estat
original.
2. Poden adoptar-se, com a mesures cautelars, l’expulsió o la prohibició d’accés als
recintes esportius, al marge de les mesures que estableix l’article 130 d’aquesta llei.

CAPÍTOL III
SANCIONS

Article 123. Classes de sancions
Per raó de les infraccions tipificades en aquesta llei, poden imposar-se les sanciones
següents:
a) Multa.
b) Suspensió de l’activitat.
c) Suspensió de l’autorització.

46

§1
d)
e)
f)
g)
h)

Revocació definitiva de l’autorització.
Clausura temporal o definitiva d’instal·lacions esportives.
Prohibició d’accés a instal·lacions esportives.
Inhabilitació per organitzar activitats esportives.
Cancel·lació de la inscripció o l’anotació en el Registre d’Entitats Esportives de
les Illes Balears.

Article 124. Sancions per infraccions molt greus
Corresponen a les infraccions molt greus:
a) Multa de 6.010,13 a 60.101,21 euros.
b) Suspensió de l’activitat per un període d’un a quatre anys.
c) Suspensió de l’autorització administrativa per un període d’un a quatre anys.
d) Revocació definitiva de l’autorització.
e) Clausura de la instal·lació esportiva per un període d’un a quatre anys.
f) Clausura definitiva de la instal·lació esportiva.
g) Prohibició d’accés a qualsevol instal·lació esportiva per un període d’un a quatre
anys.
h) Inhabilitació per organitzar activitats esportives per un període d’un a quatre
anys.
Article 125. Sancions per infraccions greus
Corresponen a les infraccions greus:
a) Multa de 601,02 a 6.010,12 euros.
b) Suspensió de l’activitat fins a un màxim d’un any.
c) Suspensió de l’autorització administrativa fins a un màxim d’un any.
d) Clausura de la instal·lació esportiva fins a un màxim d’un any.
e) Prohibició d’accés a qualsevol instal·lació esportiva fins a un màxim d’un any.
f) Inhabilitació per organitzar activitats esportives fins a un màxim d’un any.
g) Cancel·lació de la inscripció o l’anotació en el Registre d’Entitats Esportives de
les Illes Balears.
Article 126. Sancions per infraccions lleus
Correspon a les infraccions lleus una multa de 60,10 a 601,01 euros.
Article 127. Gradació de les sancions
En la determinació de la sanció que s’ha d’imposar, l’òrgan competent ha de
procurar la deguda adequació entre la gravetat del fet constitutiu de la infracció i la
sanció aplicada, per a la gradació de la qual s’han de tenir en compte els criteris
següents:
a) L’existència d’intencionalitat.
b) La reincidència per la comissió en el termini d’un any de més d’una infracció de
la mateixa naturalesa, i que així hagi estat declarada per resolució ferma.
c) La naturalesa dels perjudicis causats i, si s’escau, dels riscs que han suportat els i
les particulars.
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d)
e)
f)
g)

El preu i els danys morals.
El fet que hi hagi hagut advertiments previs de l’administració.
El benefici il·lícit obtingut.
L’esmena, durant la tramitació de l’expedient, de les anomalies que varen
originar la incoació del procediment.

CAPÍTOL IV
PRESCRIPCIÓ

Article 128. Prescripció de les infraccions i sancions
1. Les infraccions i les sancions que tipifica i estableix aquesta llei prescriuen en els
terminis següents:
a) Les molt greus, als dos anys.
b) Les greus, a l’any.
c) Les lleus, als sis mesos.
2. El termini de prescripció de les infraccions comença a comptar des del mateix dia
en què s’hagin comès, i el de les sancions, l’endemà del dia en què la resolució
mitjançant la qual s’imposi la sanció esdevingui ferma.
3. La prescripció s’interromp per l’inici, amb el coneixement de la persona
interessada, del procediment sancionador, en el cas de les infraccions, i del
procediment d’execució, en el cas de les sancions. El termini de prescripció que resti
per vèncer es reprèn si aquests procediments romanen paralitzats durant més de dos
mesos per causa no imputable a la persona infractora o presumpta infractora.
4. En les infraccions derivades d’una activitat contínua, la data inicial del còmput és
la d’acabament de l’activitat o la de l’últim acte mitjançant el qual la infracció s’ha
consumat.
5. No prescriuen les infraccions en les quals la conducta tipificada suposi una
obligació de caràcter permanent per al o per a la titular.
Article 129. Incompatibilitat de sancions
1. En cas que per la mateixa conducta, i sempre que es pugui considerar com un
esdeveniment del joc, es depurin responsabilitats de caràcter esportiu, se suspendrà el
procediment sancionador fins a la resolució de l’expedient esportiu, com a màxim
durant dos mesos, i es continuarà en cas que no hi hagi sanció.
2. En cas que els fets no es puguin considerar com un esdeveniment del joc, la
imposició de sancions per les infraccions tipificades en el capítol III d’aquest títol no
impedeix, si és procedent i tenint en compte el diferent fonament, la depuració de
responsabilitats disciplinàries de caràcter esportiu.
Article 130. Mesures cautelars
1. En qualsevol moment del procediment, l’òrgan competent per iniciar l’expedient
pot decidir, mitjançant un acte motivat, les mesures cautelars de caràcter provisional
que assegurin l’eficàcia de la resolució final que pugui recaure en el procediment
esmentat, que s’han de notificar a la persona interessada.
2. Les mesures a les quals fa referència l’apartat anterior, que no tenen caràcter de
sanció, poden consistir en:
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a) Prestació de fiances.
b) Suspensió temporal de serveis, activitats o autoritzacions.
c) Tancament d’instal·lacions esportives.
Article 131. Vinculació dels ingressos derivats de sancions
Els ingressos derivats de la imposició de les sancions que estableix aquest títol s’han
de destinar al compliment dels objectius bàsics que determina aquesta llei i,
especialment, a l’aplicació en matèries de formació, investigació, medicina esportiva i
lluita contra el dopatge i la violència en l’esport.

CAPÍTOL V
INFRACCIONS VINCULADES AL CONTROL
D’ESPECTACLES ESPORTIUS

Article 132. Règim general de les infraccions vinculades al control d’espectacles
esportius
1. Les infraccions vinculades al control d’espectacles esportius, la prohibició, la
suspensió, el tancament i l’adopció de les mesures de seguretat que es considerin
necessàries, s’han de regir pel que disposa la normativa vigent en matèria
d’espectacles públics.
2. D’acord amb el que estableix l’apartat anterior, i sense perjudici de les
competències reservades a l’Estat en matèria de seguretat ciutadana, el règim
sancionador de les infraccions que s’indiquen a continuació s’ha de regir pel que
estableix la normativa vigent en matèria d’espectacles públics:
a) L’incompliment de les mesures de seguretat i d’higiene en matèria esportiva que
suposi un risc greu per a les persones o per als seus béns.
b) La comissió de danys a les instal·lacions esportives i al mobiliari o als
equipaments esportius.
c) La introducció de tota classe d’armes i d’objectes susceptibles de ser utilitzats
com a tals en instal·lacions on es facin competicions o actes esportius.
d) La venda de qualsevol tipus de begudes alcohòliques en les instal·lacions en què
tinguin lloc competicions esportives.
e) L’accés del públic als camps o llocs d’actuació dels i de les esportistes mentre
duri l’espectacle esportiu, llevat que sigui previst o que ho exigeixi la naturalesa
de l’activitat.
f) La participació violenta en baralles i desordres públics en els recintes esportius o
als voltants, que ocasionin danys o riscs greus a les persones o als béns.
g) La mancança de l’assegurança de responsabilitat civil quan sigui preceptiva i,
especialment, la infracció dels articles 113 i 114 d’aquesta llei.
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TÍTOL XII
JURISDICCIÓ ESPORTIVA
CAPÍTOL I
CONCEPTE I EXTENSIÓ

Article 133. Àmbit de la jurisdicció esportiva
La jurisdicció esportiva s’exerceix en tres àmbits: el disciplinari, el competitiu i
l’electoral.
Article 134. Extensió de la potestat jurisdiccional esportiva
1. La potestat jurisdiccional esportiva, en l’àmbit disciplinari, s’estén a:
a) Conèixer de les infraccions de les regles del joc o de la competició.
b) Conèixer de les infraccions de les normes generals i específiques de conducta i
convivència esportives.
2. En l’àmbit de la competició, la potestat jurisdiccional esportiva s’estén a conèixer
de les qüestions que afecten:
a) L’organització i l’accés a la competició.
b) La concessió de llicències esportives i de competició.
3. En l’àmbit electoral, la potestat jurisdiccional esportiva s’estén a conèixer de les
decisions que adoptin els òrgans competents dels clubs, les agrupacions i les
federacions esportives en relació amb les processos electorals, des que comencen fins
que finalitzen, i, en general, a controlar els altres procediments que, atès el que
s’estableix en els estatuts i els reglaments de les entitats esportives, poden afectar la
composició dels òrgans de govern, administració i representació.
Article 135. Concepte d’infracció de les regles del joc o de la competició
Als efectes d’aquesta llei, són infraccions de les regles del joc o de la competició les
accions o les omissions que en el transcurs del joc o de la competició en vulneren,
n’impedeixen o en pertorben el desenvolupament normal.
Article 136. Concepte d’infracció de les normes de la conducta i la convivència
esportives
Als efectes d’aquesta llei, són infraccions de les normes de la conducta i la
convivència esportives les accions o les omissions tipificades, amb caràcter general, en
el capítol IV d’aquest títol i les altres que els clubs, les agrupacions i les federacions
esportives determinin en els seus estatuts i reglaments.

CAPÍTOL II
POTESTAT DISCIPLINÀRIA ESPORTIVA

Article 137. Concepte
S’entén per potestat disciplinària esportiva la facultat d’investigar i, si s’escau,
imposar sancions als subjectes que intervinguin en l’organització esportiva en ocasió
d’infraccions de les regles del joc o la competició i de les normes generals esportives,
inclòs l’àmbit electoral.
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Article 138. Òrgans competents
L’exercici de la potestat disciplinària esportiva correspon:
a) Als jutges o a les jutgesses i als o a les àrbitres, durant el desenvolupament dels
partits, les proves o les activitats esportives, amb subjecció a les regles que
disposen els reglaments de cada modalitat esportiva.
b) Als clubs esportius i a la resta de les associacions i entitats esportives sobre els
seus socis i les seves sòcies o associats i associades, esportistes, tècnics i
tècniques, directius i directives i administradors i administradores, d’acord amb
el que n’estableixen els estatuts i les normes reglamentàries.
c) A les federacions esportives de les Illes Balears i a les agrupacions esportives
sobre totes les persones que formen part de la seva estructura, incloent-hi, a
aquests efectes, els clubs esportius, les altres associacions i els seus esportistes,
tècnics i tècniques, directius i directives, administradors i administradores,
jutges i jutgesses o àrbitres i, en general, sobre totes aquelles persones i entitats
que, en la condició de federades, sòcies o afiliades, desenvolupen la modalitat
esportiva corresponent a l’àmbit de la comunitat autònoma.
d) A les lligues professionals de caràcter autonòmic sobre les societats esportives
que participen en competicions oficials de caràcter professional i sobre els seus
directius i les seves directives o administradors i administradores.
e) Al Tribunal Balear de l’Esport sobre les mateixes persones i entitats que les
federacions esportives de les Illes Balears, sobre aquestes mateixes i els seus
directius i les seves directives i sobre les lligues professionals, sempre que siguin
d’àmbit autonòmic o inferior.
Article 139. Règim de recursos
Contra els actes i les resolucions que adoptin els òrgans esmentats a l’article
anterior es poden interposar els recursos establerts en el capítol IX d’aquest títol.
Article 140. Competència de la jurisdicció ordinària
1. L’òrgan suprem jurisdiccional esportiu en aquests àmbits és el Tribunal Balear de
l’Esport, que s’ha de regir per aquesta llei i per les normes que la despleguin.
2. La impugnació dels actes i els acords de caràcter associatiu dels òrgans de govern
i representació de les associacions, les agrupacions esportives i les federacions
esportives que no estiguin afectats a les matèries relacionades amb la disciplina
esportiva, amb la competició o amb la matèria electoral s’han d’impugnar davant de la
jurisdicció ordinària.

CAPÍTOL III
DISCIPLINA ESPORTIVA

Article 141. Previsions estatutàries i reglamentàries de les federacions esportives
En relació amb la disciplina esportiva, les disposicions estatutàries o reglamentàries
de les federacions esportives de les Illes Balears han d’establir inexcusablement, amb
ple respecte per les disposicions contingudes en aquesta llei, les qüestions següents:
a) Un sistema tipificat d’infraccions de les regles del joc específiques de cada
federació, que en determini el caràcter de molt greu, greu o lleu.
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b) Un sistema tipificat d’infraccions de la conducta esportiva, d’acord amb el que
estableix aquesta llei. Si les disposicions estatutàries o reglamentàries
federatives tipifiquen les mateixes infraccions de la conducta esportiva ja
recollides en aquest títol, la qualificació d’aquestes segons la gravetat ha de
coincidir amb la gradació que s’estableix en aquest títol.
c) Un sistema de sancions proporcional al d’infraccions tipificades.
d) La determinació de les causes modificatives de la responsabilitat i els requisits
de l’extinció i la prescripció.
e) El compliment dels principis legals establerts respecte del procediment
sancionador, especialment els relatius a la prohibició d’imposar una doble
sanció pels mateixos fets i de sancionar per infraccions tipificades posteriorment
al moment en què s’hagin comès, i l’aplicació dels efectes retroactius favorables.
f) Els procediments disciplinaris de tramitació i imposició, si pertoca, de sancions
que garanteixin el respecte del tràmit d’audiència de les persones interessades.
g) Un sistema de recursos contra les resolucions dictades en exercici de la potestat
disciplinària.

CAPÍTOL IV
RELACIÓ D’INFRACCIONS DE
LA CONDUCTA ESPORTIVA

Article 142. Qualificació de les infraccions
Les infraccions es classifiquen en molt greus, greus i lleus.
Article 143. Infraccions molt greus
Són infraccions molt greus:
a) Les agressions a jutges i jutgesses, àrbitres, jugadors i jugadores, públic, tècnics i
tècniques, directius i directives i altres autoritats esportives, si causen lesions
que suposin un detriment de la integritat corporal o de la salut física o mental de
la persona agredida.
b) Els comportaments antiesportius que impedeixin la realització d’un partit, d’una
prova o competició o que obliguin a suspendre’ls temporalment o
definitivament.
c) Les intimidacions o coaccions realitzades contra àrbitres, jutges i jutgesses,
tècnics i tècniques, directius i directives i altres autoritats esportives.
d) La desobediència manifesta de les ordres i les instruccions que emanin de jutges
i jutgesses, àrbitres, directius i directives i d’altres autoritats esportives.
e) Els abusos d’autoritat i la usurpació d’atribucions.
f) La violació del secret en assumptes que es coneguin per raó del càrrec.
g) Els actes de rebel·lia contra els acords de federacions, agrupacions i clubs
esportius.
h) Els actes dirigits a predeterminar no esportivament el resultat d’un partit, una
prova o una competició.
i) L’alineació indeguda, la incompareixença no justificada o la retirada d’una prova,
un partit o una competició.
j) El consum de substàncies o fàrmacs destinats a augmentar artificialment la
capacitat física de l’esportista i la pràctica d’activitats o la utilització de mètodes
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k)
l)

m)
n)

o)

p)
q)

r)
s)

antireglamentaris que modifiquin o alterin els resultats d’una competició o una
prova.
La promoció del consum de substàncies o fàrmacs o la incitació a consumir-ne o
a practicar o utilitzar els mètodes als quals fa referència la lletra j) anterior.
Els actes dirigits a predeterminar o alterar els resultats de les eleccions dels
càrrecs de representació o direcció dels clubs esportius i les federacions
esportives, i tots aquests que impedeixin o pertorbin el desenvolupament dels
processos electorals dels clubs esportius i de les federacions esportives de les
Illes Balears.
El trencament de la sanció imposada per una infracció greu o molt greu.
Els incompliments dels acords de les assemblees generals o les juntes de socis i
sòcies de les federacions o associacions i clubs esportius, així com dels
reglaments electorals i d’altres disposicions estatutàries o reglamentàries.
La no-convocatòria, en els terminis o les condicions legals, de forma sistemàtica i
reiterada, dels òrgans col·legiats de les federacions o les juntes de socis i sòcies
dels clubs esportius i qualsevol altra associació esportiva.
L’incompliment de les resolucions fermes dictades pel Tribunal Balear de
l’Esport.
La utilització i l’ús incorrectes dels fons privats de les associacions i els clubs
esportius i de les federacions esportives de les Illes Balears, així com de les
subvencions, els crèdits, els avals i la resta d’ajuts rebuts de l’Estat i de les
comunitats autònomes o dels ajuntaments i altres corporacions de dret públic.
Les infraccions administratives en matèria de subvencions s’han de regir pel
procediment sancionador específic regulat a la normativa vigent en matèria de
subvencions.
Els actes, les manifestacions i qualsevol tipus de conducta que, directament o
indirectament, indueixin a la violència o la incitin.
Les que, amb aquest caràcter, estableixin les associacions, les agrupacions i les
federacions com a infraccions de la conducta esportiva i que siguin específiques
de l’esport de què es tracti.

Article 144. Infraccions greus
Són infraccions greus:
a) Les agressions a què fa referència l’article anterior a la lletra a), si impliquen una
gravetat menor, segons el mitjà utilitzat o el resultat produït.
b) Els insults i les ofenses a jutges i jutgesses, àrbitres, tècnics i tècniques, directius
i directives i d’altres autoritats esportives, o contra el públic assistent i altres
esportistes o competidors i competidores.
c) Les conductes que alterin el desenvolupament normal d’un partit, una prova o
una competició.
d) L’incompliment d’ordres, convocatòries o instruccions emanades de jutges i
jutgesses, àrbitres, tècnics i tècniques, directius i directives i d’altres autoritats
esportives.
e) Els actes notoris i públics que atemptin contra el decòrum o la dignitat esportiva.
f) L’exercici d’activitats públiques o privades declarades incompatibles amb
l’activitat o la funció esportiva desenvolupada.
g) El trencament de la sanció per infracció lleu.
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h) L’actitud passiva en el compliment de les obligacions de prevenir la violència en
els espectacles públics i de lluitar-hi en contra, i també en la investigació i el
descobriment de la identitat de les persones responsables d’actes violents.
i) Les que amb aquest caràcter estableixin les associacions, les agrupacions i les
federacions com a infraccions de la conducta esportiva.
Article 145. Infraccions lleus
Són infraccions lleus:
a) Les observacions formulades a jutges i jutgesses, àrbitres, tècnics i tècniques,
directius i directives i altres autoritats esportives en l’exercici de les seves
funcions, de forma que suposin una incorrecció lleu.
b) La incorrecció lleu amb el públic o amb altres jugadors i jugadores o competidors
i competidores.
c) L’actitud passiva en el compliment de les ordres i les instruccions rebudes de
jutges i jutgesses, àrbitres, tècnics i tècniques, directius i directives i resta
d’autoritats esportives en l’exercici de les seves funcions.
d) L’incompliment de les normes esportives per negligència o distracció, llevat que
constitueixi una infracció greu o molt greu.
e) Les que amb aquest caràcter estableixin les associacions, les agrupacions i les
federacions com a infraccions de la conducta esportiva.

CAPÍTOL V
RELACIÓ DE SANCIONS PER INFRACCIONS
DE LA CONDUCTA ESPORTIVA

Article 146. Qualificació de les sancions
Per raó de les infraccions tipificades en aquesta llei, poden imposar-se les sancions
següents:
a) Avís.
b) Amonestació pública.
c) Suspensió o inhabilitació temporal.
d) Privació definitiva o temporal dels drets d’associat o associada.
e) Privació de la llicència federativa.
f) Inhabilitació a perpetuïtat.
g) Multa.
h) Clausura del terreny de joc o recinte esportiu.
i) Prohibició d’accés als estadis i als recintes esportius.
j) Pèrdua del partit o desqualificació a la prova.
k) Pèrdua de punts o de llocs a la classificació.
l) Pèrdua o descens de categoria o divisió.
Article 147. Sancions per infraccions molt greus
Corresponen a les infraccions molt greus les sancions següents:
a) Inhabilitació a perpetuïtat.
b) Privació definitiva de la llicència federativa.
c) Privació definitiva dels drets d’associat o associada.
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d) Suspensió o inhabilitació temporal per un període d’un a quatre anys o, si
s’escau, per un període d’una a quatre temporades.
e) Privació del dret d’associat o associada per un període d’un a quatre anys.
f) Multa de fins a 1.500 euros.
g) Pèrdua o descens de categoria o divisió, pèrdua de punts o llocs a la classificació,
o clausura del terreny de joc o del recinte esportiu per un període de quatre
partits a una temporada, segons correspongui.
h) Pèrdua del partit o desqualificació de la prova.
i) Prohibició d’accés als estadis o als recintes esportius per un període d’un any o
més, fins a cinc.
Article 148. Sancions per infraccions greus
Corresponen a les infraccions greus les sancions següents:
a) Suspensió o inhabilitació per un període d’un mes a un any o, si s’escau, de cinc
partits a una temporada.
b) Privació dels drets d’associat o associada per un període d’un mes a un any.
c) Multa de fins a 1.000 euros.
d) Pèrdua del partit o desqualificació a la prova o clausura del terreny de joc o
recinte esportiu, d’un a tres partits, segons correspongui.
e) Prohibició d’accés als estadis o recintes esportius per un període d’un mes a un
any.
Article 149. Sancions per infraccions lleus
Corresponen a les infraccions lleus les sancions següents:
a) Suspensió per un període no superior a un mes o un període d’un a quatre
partits.
b) Multa de fins a 500 euros.
c) Privació dels drets d’associat o associada per un període màxim d’un mes.
d) Prohibició d’accés als estadis o recintes esportius per un període màxim d’un
mes.
e) Avís.
f) Amonestació pública.

CAPÍTOL VI
DISPOSICIONS COMUNES

Article 150. Sanció de multa
La sanció de multa només pot imposar-se a les entitats esportives i a les persones
infractores que percebin una retribució econòmica per la seva tasca. El no pagament
de les multes determina la suspensió per un període ni inferior ni superior al de la
suspensió que pot imposar-se per cometre una infracció de la mateixa gravetat que la
que determina la imposició de la sanció econòmica.
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Article 151. Simultaneïtat de les sancions
Les sancions de multa, pèrdua del partit, descompte de punts a la classificació,
pèrdua de categoria o divisió i prohibició d’entrar als estadis o recintes esportius
poden imposar-se simultàniament a qualsevol altra sanció.
Article 152. Alteració del resultat del partit, de la prova o de la competició
En cas que s’imposi una sanció que impliqui la pèrdua del partit o la desqualificació
de la prova, o si s’imposa una sanció per una infracció que tingui per objecte la
predeterminació, mitjançant preu, acord o intimidació, del resultat d’un partit, una
prova o una competició, o si la infracció és de les tipificades a la lletra j) de l’article
143, els òrgans disciplinaris titulars de la potestat sancionadora estan facultats per
alterar el resultat del partit, la prova o la competició si pot determinar-se que, si no
s’hagués produït la infracció, el resultat hauria estat diferent.
Article 153. Circumstàncies agreujants de la responsabilitat
Són circumstàncies que agreugen la responsabilitat:
a) La reiteració.
b) La reincidència.
c) El preu.
d) El perjudici econòmic ocasionat.
Article 154. Concepte de reiteració i de reincidència
1. Hi ha reiteració si l’autor o l’autora d’una infracció ha estat sancionat o
sancionada en una mateixa temporada per una altra que es penalitzi amb una sanció
igual o superior, o per més d’una que es penalitzi amb una sanció inferior.
2. Hi ha reincidència si l’autor o l’autora d’una infracció ha estat sancionat o
sancionada durant una mateixa temporada per un fet de la mateixa o anàloga
naturalesa al que s’ha de sancionar.
Article 155. Circumstàncies atenuants de la responsabilitat
Són circumstàncies atenuants:
a) La provocació suficient, immediatament anterior a la comissió de la infracció.
b) El penediment espontani. No es considera penediment espontani el que es
produeix una vegada que s’hagi iniciat el procediment disciplinari.
Article 156. Gradació de les sancions pels òrgans disciplinaris
Els òrgans disciplinaris poden, en l’exercici de la seva funció, aplicar la sanció al grau
que considerin convenient, tenint en compte la naturalesa dels fets, les circumstàncies
personals de la persona responsable, les conseqüències de la infracció i la concurrència
de circumstàncies atenuants o agreujants.
Article 157. Formes d’extinció de la responsabilitat disciplinària
La responsabilitat disciplinària s’extingeix per:
a) Compliment de la sanció.
b) Prescripció de les infraccions o de les sancions.
c) Mort de la persona inculpada.
d) Aixecament de la sanció.
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e) Pèrdua de la condició d’esportista, d’àrbitre o àrbitra, de tècnic federat o tècnica
federada o de membre del club esportiu o de l’associació esportiva de què es
tracti. En aquest darrer cas, si la pèrdua de la condició és voluntària, aquest
supòsit d’extinció de la responsabilitat disciplinària té efectes merament
suspensius si qui està subjecte a procediment disciplinari en tràmit o ha estat
sancionat recupera en qualsevol modalitat esportiva, i dins d’un termini de tres
anys, la condició amb què quedava vinculat a la disciplina esportiva. En aquest
cas, el temps de suspensió de la responsabilitat disciplinària no es computa a
efectes de la prescripció de les infraccions ni de les sancions.
Article 158. Prescripció de les infraccions i de les sancions
1. Les infraccions lleus prescriuen al mes; les greus, a l’any; i les molt greus, als tres
anys d’haver estat comeses.
2. El termini de prescripció de les infraccions comença a comptar el dia en què
s’han comès, s’interromp en el moment en què s’acorda iniciar el procediment i torna
a comptar si l’expedient roman paralitzat per causa no imputable a la persona
infractora durant més de dos mesos o si l’expedient conclou sense que la persona
infractora hagi estat sancionada.
3. Les sancions prescriuen al mes si han estat imposades per infracció lleu; a l’any,
si ho han estat per infracció greu; i als tres anys, si ho han estat per infracció molt greu.
4. El termini de prescripció de la sanció comença a comptar l’endemà que
esdevingui ferma la resolució per la qual s’ha imposat o, si la sanció havia començat a
complir-se, el dia en què se n’ha violat el compliment.
Article 159. Execució de les sancions
Les sancions imposades són immediatament executives, sense que les reclamacions
o els recursos que s’hi interposin en contra en paralitzin o suspenguin l’execució, llevat
que, després d’haver interposat el recurs, l’òrgan encarregat de resoldre’l acordi, a
instància de part, la suspensió de l’execució de la sanció imposada en algun d’aquests
casos:
a) Si hi concorre una causa de nul·litat de ple dret de la sanció imposada.
b) Si no suspendre-la pot suposar danys o perjudicis d’impossible o difícil reparació.
c) Si hi ha aparença de bon dret en favor de la persona que presenta el recurs.
d) Si no suspendre-la pot provocar la impossibilitat d’aplicar la resolució del recurs.

CAPÍTOL VII
PROCEDIMENTS EN MATÈRIA DISCIPLINÀRIA
SECCIÓ 1a
DISPOSICIONS GENERALS

Article 160. Instrucció prèvia
Per imposar sancions per qualsevol tipus d’infracció o omissió, és preceptiva la
instrucció prèvia d’un expedient disciplinari, d’acord amb el procediment establert en
aquesta llei o d’acord amb el que estableixin els estatuts o reglaments del club
esportiu o de l’associació esportiva o de la federació corresponent.
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Article 161. Principis generals en el procediment en matèria disciplinària
Els estatuts o reglaments del club esportiu i de les entitats esportives de les Illes
Balears han d’ajustar-se als principis generals dels procediments disciplinaris, de
manera que regulin i respectin el tràmit d’audiència de les persones interessades,
respectin el dret de la presumpta persona infractora a conèixer, abans que finalitzi el
tràmit d’audiència, l’acusació que s’ha formulat en contra seva, i respectin el dret de
les persones interessades en l’expedient a formular les al·legacions que creguin
pertinents, a recusar l’instructor o la instructora i el secretari o la secretària de
l’expedient per causa legítima, si són nomenats, i a proposar les proves que tendeixin a
demostrar les al·legacions i que guardin relació amb el que és objecte d’enjudiciament.
SECCIÓ 2a
PROCEDIMENT D’URGÈNCIA

Article 162. Àmbit d’aplicació
1. Els procediments disciplinaris iniciats per infraccions susceptibles de ser
qualificats d’infracció lleu o greu, quan requereixin la intervenció immediata dels
òrgans disciplinaris per raó del desenvolupament normal del joc, la prova o la
competició o sigui necessària i justificada una intervenció ràpida dels comitès
jurisdiccionals, poden tramitar-se pel procediment d’urgència que estableixin els
reglaments de les diferents federacions o, si no, pel procediment d’urgència que regula
aquesta llei.
2. El procediment d’urgència que estableixin les diferents federacions per imposar
les sancions a què fa referència l’apartat anterior ha de regular, en qualsevol cas, la
forma i els terminis preclusius per al compliment del tràmit d’audiència i reconèixer el
dret de la persona infractora a conèixer, abans que caduqui el tràmit d’audiència,
l’acusació que s’hagi formulat en contra seva, com també el dret a fer les al·legacions
que consideri pertinents, a recusar els i les membres del comitè o òrgan disciplinari
que tingui atribuïda la potestat sancionadora i a proposar proves que tendeixin a
demostrar els fets en què la persona infractora basi la seva defensa.
Article 163. Iniciació
1. El procediment d’urgència s’inicia mitjançant l’acta del partit, la prova o la
competició que reflecteixi els fets que puguin donar lloc a la sanció, que han de signar
l’àrbitre o l’àrbitra o qui estigui oficialment encarregat d’estendre-la i els competidors i
les competidores o els seus representants, si es tracta d’esports de competició
individual, o els representants dels clubs esportius o els seus delegats i delegades, si es
tracta de competició per equips.
2. El procediment d’urgència també pot iniciar-se mitjançant una denúncia de la
part interessada prevista a l’acta del partit o realitzada posteriorment, sempre que la
denúncia es registri a les oficines de la federació corresponent dins del segon dia hàbil
següent al dia en què hagi tingut lloc el partit, la prova o la competició.
3. En el supòsit que els fets que puguin donar lloc a sanció no estiguin reflectits a
l’acta del partit, de la prova o de la competició, sinó mitjançant un annex o document
similar, en el qual no hi hagi constància que la persona infractora en coneix el
contingut, el procediment s’inicia en el moment en què tingui entrada a la federació
corresponent l’annex de l’acta del partit o el document en què quedin reflectits els fets
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objecte d’enjudiciament. Els annexos de les actes dels i de les àrbitres tenen el mateix
valor probatori i la mateixa presumpció de veracitat que les actes.
Article 164. Audiència, al·legacions i prova
1. Una vegada iniciat el procediment per la denúncia de la part interessada o com a
conseqüència d’un annex de l’acta del partit o document similar, s’ha de traslladar
immediatament la denúncia, l’annex o el document a les persones interessades.
2. Les persones interessades, en el termini de dos dies hàbils següents al dia que
se’ls lliura l’acta del partit, de la prova o de la competició, en el cas especificat a
l’article 163.1, o en el termini de dos dies hàbils següents al dia en què s’hagi notificat
la denúncia, l’annex o el document similar, a què fa referència l’article 163, punts 2 i 3,
poden formular, verbalment o per escrit, les al·legacions o manifestacions que, en
relació amb els fets imputats en l’acta, la denúncia o l’annex o document similar,
considerin convenients al seu dret i poden, dins del mateix termini, proposar o aportar
també, si s’escau, les proves pertinents per demostrar les seves al·legacions, si tenen
relació amb els fet imputats.
3. Si les persones interessades proposen alguna prova per a la pràctica de la qual es
requereix l’ajuda de l’òrgan competent per resoldre l’expedient, aquest, abans de
dictar la resolució pertinent, si estima procedent la pràctica de la prova, ha d’ordenar
que es practiqui, ha de disposar el que sigui necessari perquè es dugui a terme el més
aviat possible, com a màxim dins el termini de tres dies hàbils comptadors a partir del
dia en què s’hagi acordat dur-la a terme, i ha de notificar a les persones interessades el
lloc i el moment en el qual es practicarà, si la prova requereix la seva presència.
Article 165. Resolució i notificació
1. Si no es practiquen proves o una vegada practicades, les admeses, o ha
transcorregut el termini establert per practicar-les, l’òrgan competent, en el termini
màxim de cinc dies, ha de dictar la resolució en la qual, de forma succinta, han
d’indicar-se els fets imputats, els preceptes infringits i els que habiliten la sanció que
s’imposi. Si les persones interessades han sol·licitat la pràctica de proves i l’òrgan ho
considera improcedent, han d’indicar-s’hi els motius de la denegació de les proves.
2. La resolució a què fa referència l’apartat anterior ha de notificar-se a les
persones interessades, amb indicació dels recursos que puguin formular-s’hi en contra,
del termini per interposar-los i de l’òrgan davant el qual s’han d’interposar.
SECCIÓ 3a
PROCEDIMENT ORDINARI

Article 166. Àmbit d’aplicació
Excepte en els casos tipificats als articles 162 i següents, per enjudiciar les
infraccions, ha de procedir-se d’acord amb el que s’estableix per al procediment
ordinari que es regula a continuació.
Article 167. Iniciació
1. El procediment per enjudiciar les infraccions s’inicia amb l’acord de l’òrgan
competent, d’acord amb el que disposa l’article 138 d’aquesta llei, d’ofici, per la
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denúncia de la part interessada o a requeriment de la direcció general competent en
matèria esportiva o del Tribunal Balear de l’Esport.
2. Les denúncies han de contenir la identitat de la persona o de les persones que les
presentin, la relació dels fets que puguin constituir infracció i la data en què es varen
cometre, i, sempre que sigui possible, la identificació de les possibles persones
responsables.
Article 168. Actuacions prèvies
L’òrgan competent, abans d’acordar l’inici del procediment, pot ordenar, amb
caràcter previ, les investigacions i les actuacions necessàries per determinar si hi
concorren circumstàncies que justifiquin l’expedient, especialment pel que fa a
determinar els fets susceptibles de motivar la incoació de l’expedient, a identificar la
persona o les persones que puguin resultar responsables dels fets, i a la resta de
circumstàncies.
Article 169. Resolució d’inici
1. L’òrgan competent, després de rebre la denúncia o el requeriment per incoar un
expedient i una vegada practicades les actuacions prèvies que consideri pertinents, ha
de dictar la resolució d’inici de l’expedient si entén que els fets que es denuncien
poden constituir infracció. En cas contrari, ha de dictar la resolució oportuna en què
s’acordi la improcedència d’iniciar l’expedient, que s’ha de notificar a qui ha presentat
la denúncia o el requeriment per iniciar aquest expedient.
2. No pot interposar-se recurs contra la resolució que acordi l’inici de l’expedient.
Contra la que acordi la improcedència de l’inici pot interposar-se recurs davant l’òrgan
superior, en el termini de tres dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la notificació.
3. La resolució en què s’acordi l’inici del procediment ha de contenir el
nomenament de l’instructor o de la instructora que ha d’encarregar-se de tramitar
l’expedient, i el del secretari o de la secretària que ha d’assistir l’instructor o la
instructora en la tramitació, a més d’una relació succinta dels fets que motiven l’inici
de l’expedient, la possible qualificació, la identificació de les persones presumptament
responsables i les sancions que podrien correspondre’ls, sense perjudici del que resulti
de la instrucció de l’expedient.
Article 170. Abstenció i recusació
A l’instructor o a la instructora i al secretari o a la secretària els són d’aplicació les
causes d’abstenció i recusació que estableix la legislació de l’Estat per al procediment
administratiu comú. Les persones interessades poden exercir el dret de recusació en el
termini de tres dies hàbils a comptar des de l’endemà que s’hagi notificat la resolució
d’inici de l’expedient davant el mateix òrgan que l’hagi dictada, el qual ha de resoldre
sobre la recusació en el termini dels tres dies hàbils següents.
Article 171. Pràctica de la prova
1. En la resolució que acordi l’inici del procediment, ha de concedir-se a les
persones interessades un termini de sis dies hàbils, a comptar des l’endemà de la
notificació, perquè puguin proposar per escrit la pràctica de totes les diligències de
prova que puguin conduir a aclarir els fets i a l’enjudiciament adequat.
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2. Una vegada transcorregut el termini establert a l’apartat anterior, l’instructor o
la instructora, mitjançant la resolució corresponent, pot ordenar la pràctica de les
proves que, proposades o no per les persones interessades, siguin rellevants per al
procediment i la resolució. Per aquest motiu, a la mateixa resolució, l’instructor o la
instructora ha d’obrir a prova l’expedient durant un termini no superior a vint dies
hàbils ni inferior a cinc, i ho ha de comunicar a les persones interessades, a les quals
se’ls han de notificar la resolució, el lloc, el moment i la forma de practicar cada prova.
3. Contra la resolució de l’instructor o de la instructora que denegui la pràctica
d’una prova que hagin proposat les persones interessades, aquestes poden recórrer a
l’òrgan competent per resoldre l’expedient en el termini de tres dies hàbils, a comptar
des de l’endemà que s’hagi notificat la resolució. L’òrgan competent, dins els cinc dies
hàbils següents, ha de resoldre sobre l’admissió o el rebuig de la prova proposada i, en
cas que l’admeti, ha de resoldre el que sigui procedent per a la pràctica corresponent.
Article 172. Proposta de l’òrgan instructor
1. Una vegada transcorregut el termini fixat per practicar les proves, l’instructor o la
instructora, en el termini de deu dies hàbils comptadors des l’endemà d’acabar el
termini de pràctica de les proves, ha de proposar el sobreseïment i l’arxiu de
l’expedient si considera que no hi ha motius per formular cap plec de càrrecs, o, en cas
contrari, ha de formular un plec de càrrecs, on han de reflectir-se els fets imputats, les
circumstàncies concurrents i les infraccions corresponents que puguin constituir motiu
de sanció, juntament amb la proposta de resolució.
2. La proposta de sobreseïment i arxiu de l’expedient o, si s’escau, el plec de càrrecs
i la proposta de resolució han de notificar-se a les persones interessades perquè, en el
termini de deu dies hàbils a comptar des de la notificació, puguin examinar l’expedient
i presentar per escrit les al·legacions que considerin convenients en defensa dels seus
drets o interessos.
3. Una vegada transcorregut aquest termini, l’instructor o la instructora ha d’elevar
l’expedient a l’òrgan competent perquè el resolgui, el qual ha de mantenir o reformar
la proposta de resolució ateses les al·legacions que formulin les persones interessades,
per a la deliberació i la decisió de l’expedient.
Article 173. Resolució
La resolució de l’òrgan competent posa fi a l’expedient i ha de dictar-se en el
termini màxim de deu dies hàbils comptadors des de l’endemà que l’expedient s’hagi
elevat a l’òrgan competent.
SECCIÓ 4a
PROCEDIMENT JURISDICCIONAL
EN L’ÀMBIT COMPETITIU

Article 174. Procediment simplificat
Tots els expedients que s’incoïn d’ofici o a instància de part en matèria pròpia de la
jurisdicció i que afectin qüestions relatives a l’organització de la competició, poden
tramitar-se mitjançant un procediment simplificat, en el qual s’han de tenir en compte,
com a mínim, les fases procedimentals següents:
a) Incoació i notificació suficient, que permeti a les parts interessades i a les que es
considerin afectades per la decisió final acreditar-ne la recepció.
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b) Termini d’al·legacions, proposició de prova i pràctica d’aquesta.
c) Resolució final i comunicació en els termes especificats abans a les parts que hi
intervenen, amb especificació dels recursos pertinents, del termini per
interposar-los i de l’òrgan davant el qual s’han d’interposar.

CAPÍTOL VIII
QÜESTIONS GENERALS QUE AFECTEN
ELS PROCEDIMENTS DISCIPLINARIS

Article 175. Mesures provisionals
Una vegada iniciat qualsevol procediment, l’òrgan competent per incoar-lo pot
adoptar, amb subjecció al principi de proporcionalitat, les mesures provisionals que
siguin pertinents per assegurar l’eficàcia de la resolució que es dicti.
Article 176. Acord d’adopció de mesures provisionals
1. L’adopció de mesures provisionals pot produir-se en qualsevol moment del
procediment, d’ofici o a petició raonada de l’instructor o de la instructora, mitjançant
acord motivat, que ha de notificar-se a les persones interessades.
2. Contra l’acord d’adopció de qualsevol mesura provisional, pot interposar-se
recurs davant l’òrgan competent per resoldre el recurs, en el termini de tres dies
hàbils, comptadors des de l’endemà que es notifiqui l’acord en el qual s’adopti la
mesura.
Article 177. Règim de recursos
Contra les resolucions dictades en els procediments als quals es refereix aquest
títol, pot interposar-se recurs davant l’òrgan competent per resoldre’l, en el termini de
tres dies hàbils, comptadors des de l’endemà d’haver-se notificat la resolució.
Article 178. Trasllat del recurs
Una vegada interposat el recurs, l’òrgan competent per resoldre’l ha de traslladar-lo
immediatament a les altres persones interessades perquè, si s’escau, puguin
impugnar-lo en el termini de dos dies hàbils.
Article 179. Pràctica de la prova del recurs
Si en el recurs o la impugnació es demana la pràctica de proves indegudament
denegades per l’òrgan que hagi dictat la resolució impugnada o es demana la pràctica
de proves de les quals la part que les proposi no n’hagi pogut tenir notícia abans de
dictar-se la resolució impugnada, l’òrgan competent, abans de resoldre el recurs, ha de
pronunciar-se sobre la pràctica de la prova sol·licitada i, en cas que acordi de practicarla, ha d’adoptar les mesures que siguin necessàries perquè es practiqui en el termini
màxim de sis dies hàbils, amb intervenció de les parts, si la prova ho requereix.
Article 180. Resolució del recurs
Una vegada transcorregut el termini establert a l’article 179, si no s’ha sol·licitat cap
prova o, si s’escau, no s’ha practicat la que ha estat admesa o ha transcorregut el
termini sense que s’hagi practicat, l’òrgan competent per resoldre el recurs ha de
dictar la resolució oportuna en el termini màxim de deu dies, que s’ha de notificar a les
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persones interessades, a les quals s’han d’indicar els recursos que puguin interposar-se
en contra, el termini per interposar-los i l’òrgan davant el qual s’han d’interposar.
Article 181. Efectes de l’absència de resolució expressa
En cas que hagi transcorregut el termini establert a l’article anterior sense que
s’hagi dictat resolució expressa, s’entén que el recurs ha estat desestimat i es
deixa expedita la via contenciosa administrativa.

CAPÍTOL IX
RECURSOS

Article 182. Òrgans competents
Es pot interposar recurs contra els actes i les resolucions que, d’acord amb el que
estableix l’article 139 d’aquesta llei, adoptin els òrgans competents dels clubs, de les
associacions i de les federacions esportives de les Illes Balears si s’han exhaurit,
respectivament, la via associativa i la federativa, segons el règim següent:
a) Si són resolucions definitives dictades per l’òrgan competent dels clubs esportius
en matèria disciplinària esportiva, s’ha d’interposar davant el comitè d’apel·lació
de la federació balear corresponent a l’activitat esportiva principal de l’entitat si
es tracta de clubs esportius federats, o directament davant el Tribunal Balear de
l’Esport si estan constituïts com a clubs esportius de lleure, en el termini dels
deu dies hàbils següents al de la notificació de la resolució objecte de recurs.
b) Si són decisions adoptades pels òrgans electorals dels clubs esportius, s’ha
d’interposar davant el comitè d’apel·lació de la federació balear corresponent a
l’activitat esportiva principal de l’entitat si es tracta de clubs esportius federats,
o directament davant el Tribunal Balear de l’Esport si estan constituïts com a
clubs esportius, en el termini dels tres dies hàbils des que s’hagi notificat l’acord
objecte de recurs o des que s’entengui desestimada tàcitament la reclamació
perquè no s’ha dictat cap resolució expressa en el termini establert.
c) Si són decisions adoptades pels òrgans electorals de les federacions i les
agrupacions esportives de les Illes Balears, s’ha d’interposar davant el Tribunal
Balear de l’Esport, en el termini de tres dies hàbils des que s’hagi notificat
l’acord objecte de recurs o des que la reclamació s’entengui desestimada
tàcitament perquè no s’ha dictat cap resolució expressa en el termini establert.
d) Si són resolucions dictades pels comitès d’apel·lació de les federacions
esportives de les Illes Balears, en l’àmbit de la seva competència revisora en
matèria electoral, disciplinària esportiva i competitiva, s’ha d’interposar davant
el Tribunal Balear de l’Esport, en el termini dels deu dies hàbils des de la
notificació de l’acord objecte de recurs o des que el recurs inicial s’hagi
d’entendre desestimat tàcitament perquè no s’ha dictat cap resolució expressa
dins del termini establert.
e) Si són resolucions definitives adoptades pels òrgans competents de les entitats
esportives de les Illes Balears en matèria disciplinària associativa, o qualsevol
altra decisió que emani dels òrgans de govern i representació, s’ha d’interposar
davant l’autoritat judicial, sense perjudici del que estableix l’article 191
d’aquesta llei, per a la resolució extrajudicial dels conflictes en l’esport.
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Article 183. Executivitat de les resolucions
Les decisions que acordin amb caràcter immediat els jutges i les jutgesses o els i les
àrbitres durant el desenvolupament d’un partit referides a les infraccions de les regles
del joc i la conducta esportiva són immediatament executives, sense perjudici que,
d’acord amb les característiques pròpies de cada modalitat esportiva, els reglaments
federatius estableixin un sistema posterior de reclamacions, fonamentades en
l’existència d’un error material manifest.

CAPÍTOL X
TRIBUNAL BALEAR DE L’ESPORT28

Article 184. Concepte
1. El Tribunal Balear de l’Esport és l’òrgan suprem jurisdiccional esportiu en els
àmbits electoral, competitiu i disciplinari a les Illes Balears, que, amb el suport
material, de personal i pressupostari de l’Administració de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, actua amb total autonomia i independència i decideix, en última
instància en via administrativa, sobre les qüestions electorals, competitives i
disciplinàries esportives de la seva competència establertes en aquesta llei i en les
disposicions reglamentàries que la despleguin.
2. Les resolucions del Tribunal Balear de l’Esport poden ser objecte de recurs
davant l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.
Article 185. Composició
1. El Tribunal Balear de l’Esport és integrat per nou membres i un secretari o una
secretària amb veu i sense vot, tots llicenciats en dret i, preferentment, amb
experiència en matèria esportiva.
2. Els càrrecs són honorífics, si bé els i les membres del Tribunal tenen dret a rebre
les dietes d’assistència a les reunions, les de desplaçament i una compensació per cada
ponència assignada, que ha de fixar Govern de les Illes Balears.
Article 186. Nomenament dels i de les membres29
Els i les membres del Tribunal Balear de l’Esport són nomenats i nomenades pel
conseller o la consellera competent en matèria esportiva:
a) Tres, a proposta de la direcció general competent en matèria d’esports.
b) Tres, a proposta de l’Assemblea Balear de l’Esport.
c) La resta, a proposta de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de les Illes Balears.
Article 187. Elecció del president o de la presidenta i del vicepresident o de la
vicepresidenta i nomenament del secretari o de la secretària
1. Una vegada designats els i les membres del Tribunal Balear de l’Esport, han
d’elegir d’entre ells un president o una presidenta i un vicepresident o una

28

El Tribunal Balear de l’Esport es va constituir en data 8 de setembre de 2010.
Vid. Resolució del conseller de Turisme i Esports, de 13 d’octubre de 2014, per la qual es disposa el
cessament dels membres del Tribunal Balear de l’Esport i el nomenament dels membres del Tribunal
Balear de l’Esport (BOIB núm. 143, de 18 d’octubre de 2014).
29
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vicepresidenta, que ha de ratificar l’administració esportiva de la comunitat autònoma
de les Illes Balears.
2. El secretari o la secretària del Tribunal Balear de l’Esport ha de ser designat o
designada per la direcció general competent en matèria d’esports entre el personal de
l’administració autonòmica i ha de ser llicenciat o llicenciada en dret.
Article 188. Durada del mandat i causes de suspensió i destitució
1. Els i les membres del Tribunal Balear de l’Esport tenen un mandat de quatre anys
renovables i cessen en el càrrec quan finalitza el termini per al qual han estat designats
i designades, una vegada que s’han designat els nous membres.
2. En cas que els i les membres del Tribunal deixin d’assistir a les reunions per causa
no justificada per un període superior a tres mesos, incorrin en actuacions irregulars
manifestes o els sigui d’aplicació alguna de les causes que n’impedeixen l’exercici de
funcions públiques, el o la titular de la conselleria competent en matèria d’esports els
pot substituir, suspendre o destituir mitjançant una resolució motivada.
Article 189. Vacants
1. En cas de vacant d’un o d’una membre titular del Tribunal Balear de l’Esport,
aquesta es cobreix de la mateixa forma en què es va designar el o la membre vacant. Si
es tracta del president o la presidenta o del vicepresident o la vicepresidenta, una
vegada coberta la vacant, el Tribunal els ha d’elegir perquè els pugui ratificar el o la
titular de la direcció general competent en matèria d’esports.
2. Si queden vacants alhora la presidència i la vicepresidència del Tribunal Balear de
l’Esport, mentre no se’n produeixi la substitució, ocupa la presidència el o la vocal de
més edat, i la vicepresidència, el segon o la segona vocal de més edat.
Article 190. Funcionament
El Tribunal Balear de l’Esport funciona en ple o en comissió permanent.
Article 191. Funcions
1. El Tribunal Balear de l’Esport també pot actuar per resoldre de forma
inapel·lable, mitjançant l’arbitratge, les qüestions dispositives que li sotmetin, de comú
acord, les persones interessades. L’arbitratge pot ser d’equitat o de dret, i les persones
interessades poden sotmetre a la decisió del Tribunal qüestions litigioses perquè les
resolgui complint els principis d’igualtat i contradicció, i qüestions dubtoses perquè les
decideixi amb caràcter vinculant.
2. El Tribunal Balear de l’Esport pot emetre, amb caràcter no vinculant, notes o
informes jurídics sobre qualsevol qüestió que li consultin les persones físiques o
jurídiques, o l’administració.
3. Així mateix, el Tribunal Balear de l’Esport pot actuar per la via de la mediació
entre les parts en totes aquelles qüestions vinculades amb el món de l’esport que li
siguin sotmeses per convenció voluntària entre les parts i que no afectin qüestions de
tipus disciplinari ni de dopatge esportiu.
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Article 192. Aprovació de preus públics30
El conseller o la consellera competent en matèria d’esports ha d’aprovar els preus
públics que hagi de percebre el Tribunal Balear de l’Esport pels serveis d’arbitratge, de
consultes instades per persones físiques o jurídiques diferents de l’administració i de
mediació.
Article 193. Desenvolupament reglamentari31
Les funcions dels i de les membres del Tribunal Balear de l’Esport, les normes de
procediment, les competències i atribucions del ple i de la comissió permanent del
Tribunal, així com també el règim d’incompatibilitats, s’han de regular per reglament.
El ple del Tribunal ha d’aprovar el reglament que s’ha de publicar adequadament.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Disposició addicional. Preus públics
En el termini de tres mesos comptadors des de l’entrada en vigor d’aquesta llei
s’han d’aprovar els preus públics als quals fa referència l’article 192 anterior.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Disposició transitòria primera. Vigència temporal de la normativa vigent
En la mesura que no es promulguin les disposicions de caràcter general a les quals
fa referència la disposició final primera d’aquesta llei, continuen en vigor les normes
reglamentàries existents, mentre no s’hi oposin.
Disposició transitòria segona. Adaptació de la normativa de les entitats esportives
Les disposicions estatutàries i reglamentàries de les entitats esportives incloses en
aquesta llei s’han d’adaptar al que s’hi disposa en els terminis que es determinin a les
normes que la despleguin.
Disposició transitòria tercera. Dret transitori
Els procediments sancionadors i disciplinaris iniciats a l’empara de la legislació
anterior s’han de continuar tramitant d’acord amb aquesta fins que es resolguin
definitivament, excepte que la persona o l’entitat objecte d’aquests sol·liciti que es
tramitin d’acord amb la nova llei perquè la considera més favorable.

30

L’Acord del Consell de Govern, de 21 de gener de 2011, pel qual es fixa la compensació per cada
ponència assignada als membres del Tribunal Balear de l’Esport, estableix una compensació econòmica
per l’elaboració i la redacció de cada ponència assignada a un membre del Tribunal esmentat per un
import de 140 euros, amb efectes retroactius a la data de constitució del Tribunal Balear de l’Esport, el
dia 8 de setembre de 2010.
31
Vid. Resolució del conseller de Presidència, de 24 de gener de 2011, per la qual es disposa la
publicació del Reglament de règim intern del Tribunal Balear de l’Esport (BOIB núm. 21, de 10 de febrer
de 2011).
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Disposició transitòria quarta. Assumpció de competències per part de l’Assemblea
Balear de l’Esport
Totes les competències que la Llei 3/1995, de 21 de febrer, de l’esport balear, va
atribuir a la Unió de Federacions Balears les ha d’assumir l’Assemblea Balear de
l’Esport des del moment mateix de la seva constitució.
Disposició transitòria cinquena. Funcionament del Comitè Balear de Disciplina
Esportiva
Mentre no es constitueixi el Tribunal Balear del l’Esport n’ha d’exercir les funcions
el Comitè Balear de Disciplina Esportiva.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Disposició derogatòria única. Normativa derogada
1. Queda derogada la Llei 3/1995, de 21 de febrer, de l’esport balear.
2. Així mateix queden derogades totes les normes de rang igual o inferior en el que
contradiguin aquesta llei o s’hi oposin.

DISPOSICIONS FINALS
Disposició final primera. Desenvolupament de la llei
S’autoritza el Govern de les Illes Balears perquè dicti les disposicions reglamentàries
necessàries per desplegar i aplicar aquesta llei.
Disposició final segona. Entrada en vigor
Aquesta llei entrarà en vigor als vint dies d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears.
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DECRET 33/2004, DE 2 D’ABRIL, PEL QUAL ES REGULEN
LES FEDERACIONS ESPORTIVES DE LES ILLES BALEARS32
(BOIB núm. 47, de 3 d’abril de 2004)

D’acord amb el que estableix la disposició final primera de la Llei 3/1995, de 21 de
febrer, de l’esport balear, per la qual s’autoritza el Govern de les Illes Balears a dictar les
disposicions reglamentàries necessàries per al desenvolupament i aplicació d’aquesta Llei,
es va dictar el Decret 59/1996, regulador de les federacions esportives de les Illes Balears.
Amb el pas del temps, el Govern de les Illes Balears s’ha trobat amb la necessitat
d’elaborar un nou text que reguli aquestes entitats esportives, mantenint-hi el contingut
dels articles de la normativa vigent fins ara que, per la seva utilitat pràctica, es consideren
indispensables, i incorporant-hi així mateix diferents novetats, que poden articular-se en
diferents categories, segons la matèria a la qual es refereixen.
La nova regulació persegueix aprofundir en la tasca d’impuls i foment de l’esport que la
Llei 3/1995 de l’esport balear atribueix a l’Administració pública, i també millorar i adequar
la regulació de l’activitat federativa a les Illes Balears, amb la finalitat de millorar-ne
l’eficàcia en la necessària col·laboració que hi ha d’haver entre les federacions i
l’Administració per poder dur a terme la finalitat bàsica de foment de l’esport i de la seva
pràctica adequada.
Per tal de concretar a la realitat pràctica aquests objectius s’han adoptat les mesures
concretes en els àmbits o sectors que s’exposen a continuació.
Pel que fa als processos electorals relatius a les assemblees i als membres de les juntes
directives de les federacions esportives, s’han introduït nous criteris per distribuir els
assembleistes per illes i per estaments. Així mateix, s’ha eliminat el percentatge del grau
d’implantació de la modalitat esportiva en cada estament i, en el seu lloc s’assenyala, com
a concepte d’implantació, l’existència d’activitat federada insular. Alhora, s’ha establert un
nou mecanisme per designar la junta directiva. Per una altra part, s’ha concretat el
procediment i la documentació necessària perquè, un cop que la Direcció General
d’Esports l’hagi examinat i l’hagi ratificat, puguin iniciar-se els processos electorals
federatius. A més, s’ha creat un nou sistema d’elecció i composició de la junta electoral i
de la mesa electoral.
També s’han introduït petites variacions en els requisits establerts per accedir als
estaments de jutges, àrbitres i entrenadors.
S’aprofundeix en la regulació del sistema de vot per correu amb la finalitat de garantir
una major transparència en els resultats electorals, i es preveu el supòsit en què es
produeixi un empat entre dos o més candidats.
Per altra banda, en relació amb la pràctica esportiva es pretén donar un nou sentit
al concepte d’esport, ampliant-lo a la vessant de simple pràctica esportiva regulada
reglamentàriament.
32

Aquest Decret ha estat modificat expressament pel Decret 86/2008, d’1 d’agost (§3) i pel Decret
33/2014, d’1 d’agost (§5). Així mateix, cal tenir en compte que està afectat pel que disposa la Llei
14/2006, de 17 d’octubre (§1), que dedica el capítol IV a la regulació de les federacions esportives.
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Igualment, es regula la responsabilitat dels propietaris d’animals que participen en
proves federatives i es crea la llicència temporal amb la finalitat de donar-li utilitat
pràctica envers les proves federatives de caràcter no oficial.
Pel que fa a l’activitat federativa, un altre aspecte de novetat en relació amb el
capítol I i amb el nombre de clubs i de practicants amb llicència necessaris per fundar
una federació esportiva, és que aquest nombre es redueix considerablement en relació
amb el que fins ara estava establert, amb la finalitat de salvaguardar l’esperit de
l’article 8.4 de la Llei 3/1995, de 21 de febrer, de l’esport balear, atès que correspon a
l’Administració esportiva del Govern de les Illes Balears, entre d’altres funcions,
assistir, impulsar, aprovar i inscriure les federacions, associacions i agrupacions
esportives.
Així mateix, s’introdueixen variacions en la tramitació de les llicències esportives ja
que s’hi permet la col·laboració de tercers, amb la finalitat de fer-la més pràctica i
eficaç en el tràfic jurídic.
Una altra modificació ha estat l’increment de la potestat disciplinària federativa dins
l’àmbit de la seva modalitat esportiva.
Una altra innovació ha estat la reestructuració del sistema relatiu a la regulació de
la composició, el funcionament i les funcions de la junta directiva i dels seus membres.
Per acabar, amb la finalitat de dotar d’una major claredat la regulació anterior i
d’adaptar-la a la nova situació jurídica, s’ha modificat la sistemàtica relativa als articles
que regulen els processos electorals, la composició, el funcionament i les funcions de
la junta directiva i dels seus membres, i també la denominació d’alguns òrgans i
entitats oficials.
Finalment, s’estableix que les federacions disposen fins dia 25 de desembre de 2004
per adaptar els seus estatuts al contingut d’aquest Decret.
Amb l’aplicació de totes aquestes mesures, s’aconseguirà fomentar l’esport i la
pràctica esportiva d’acord amb els principis inspiradors de la Carta Europea de l’Esport.
Per altra banda, es democratitzarà el funcionament de les federacions i es donarà
impuls a aquestes institucions com a entitats col·laboradores en la tasca d’aconseguir
l’objectiu primer.
Atès això, d’acord amb el Consell Consultiu, a proposta de la consellera de
Presidència i Esports, i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de dia 2
d’abril de 2004,

DECRET
CAPÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Concepte
1. Les federacions esportives de les Illes Balears són entitats privades sense ànim de
lucre, amb personalitat jurídica pròpia i capacitat d’obrar.
2. Les federacions esportives de les Illes Balears estan constituïdes per clubs
esportius, esportistes, tècnics, jutges i àrbitres, i estan dedicades a la pràctica i a la
promoció de cadascun dels esports específics.
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3. Les federacions esportives de les Illes Balears, a més de les funcions pròpies de
gestió i coordinació de la pràctica dels esports o de les modalitats específiques,
exerceixen per delegació les funcions que els encomana l’Administració pública
esportiva de les Illes Balears.
4. Les federacions esportives de les Illes Balears tenen prioritat en l’obtenció de
recursos en els plans i programes d’aplicació a l’activitat esportiva de les
administracions locals i autonòmiques.
Article 2. Règim jurídic
1. Les federacions esportives de les Illes Balears es regeixen per la Llei 3/1995, de
21 de febrer, de l’esport balear, per aquest Decret i les disposicions que el despleguen,
pels seus estatuts i pels reglaments específics.33
2. Només es pot reconèixer una federació esportiva per a cada esport, l’àmbit
d’actuació de la qual s’estén a la totalitat del territori de la comunitat autònoma de les
Illes Balears.
3. Les federacions esportives de les Illes Balears han d’estar legalment constituïdes i
s’han d’estructurar i funcionar d’acord amb els principis de representació democràtica
dels seus membres, i actuar d’acord amb els principis de coordinació, eficàcia i
col·laboració.
4. Totes les federacions esportives de les Illes Balears han d’estar inscrites en el
Registre d’Associacions Esportives de la comunitat autònoma de les Illes Balears i tenir
la seu social en el territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears.34
5. En tots els documents o en les activitats d’una federació esportiva de les Illes
Balears, s’hi ha de fer constar el reconeixement de l’Administració esportiva del
Govern de les Illes Balears.
6. Les normes i els reglaments de les federacions esportives espanyoles són
aplicables a les federacions de les Illes Balears i, si escau, als seus clubs i a les seves
entitats afiliades, en matèria competitiva disciplinària, quan participen en
competicions oficials d’àmbit estatal.
7. La conselleria competent en matèria esportiva pot reconèixer, dins l’àmbit
territorial de les Illes Balears, la federació constituïda per entitats esportives integrades
únicament per esportistes amb les discapacitats següents:
a) Físiques.
b) Psíquiques.
c) Sensorials.
Article 3. Funcions35
Sense perjudici de coordinar-se amb la direcció general competent en matèria
esportiva, corresponen a les federacions esportives de les Illes Balears les funcions
següents:
a) Planificar, promoure, dirigir, regular, coordinar i organitzar les activitats pròpies
de les seves modalitats, disciplines i especialitats esportives a les Illes Balears, i
encarregar-se’n de la tutela.
33

La remissió s’ha d’entendre realitzada a la Llei 14/2006, de 17 d’octubre (§1), concretament, vid.
article 66.
34
Vid. Decret 33/2014, d’1 d’agost (§5).
35
Vid. articles 52 i 53 de la Llei 14/2006, de 17 d’octubre (§1).
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b) Qualificar les competicions esportives oficials de les Illes Balears.
c) Organitzar les competicions de caràcter internacional, nacional o autonòmic que
tenguin lloc a les Illes Balears, i/o encarregar-se’n de la tutela.
d) Prevenir, controlar i sancionar l’ús de substàncies i grups farmacològics no
admesos per a l’exercici de determinades activitats esportives i adoptar mesures
anàlogues respecte a la utilització de mitjans inadequats en relació amb
aquestes activitats. En aquest sentit, les federacions respectives han de
col·laborar amb els òrgans competents de l’Administració autonòmica.
e) Exercir la potestat disciplinària sobre totes les persones físiques i/o jurídiques
que configuren l’ens federatiu i les diferents associacions vinculades amb el seu
esport.
f) Sotmetre a tràmit de la direcció general competent en matèria esportiva la
incorporació d’una disciplina o especialitat esportiva en la federació
corresponent.
g) Promoure el foment i l’organització de competicions i altres activitats
esportives, encarregar-se de l’elecció dels esportistes i dels tècnics que han de
formar part de les seleccions balears de l’esport corresponent, i de la preparació
necessària.
h) Impulsar, planificar i controlar, en coordinació amb la direcció general
competent en matèria esportiva, l’esport d’elit i d’alt nivell i vetllar per la
formació integral i la millora esportiva continuada dels esportistes.
i) Crear escoles dins la federació balear per a la formació dels tècnics i/o comitès
tècnics que els agrupin, i també òrgans específics per als clubs que participin en
competicions federades amb esportistes professionals.
j) Lliurar les llicències esportives per poder participar en activitats o competicions
oficials dins l’àmbit de les Illes Balears, les quals també habiliten per a les
activitats o competicions d’àmbit estatal quan es compleixen els requisits
establerts legalment.
k) Vetllar pel compliment i la interpretació correctes de les reglamentacions i
normes tècniques vigents que regulen les característiques de les instal·lacions,
els elements esportius i d’altres qüestions que afectin les competicions
federades.
l) En general, disposar el que convingui per millorar la pràctica de les modalitats o
disciplines esportives previstes.
Article 4. Denominació
Derogat36
Article 5. Esport. Disciplines, especialitats o modalitats esportives
1. S’entén per esport, a l’efecte d’aquest Decret, l’activitat bàsicament física, lliure i
voluntària, practicada individualment o col·lectivament a manera de competició o
simple pràctica esportiva, sota una normativa reglamentària emanada dels òrgans
federatius autonòmics, estatals o internacionals.

36

Article derogat pel Decret 33/2014, d’1 d’agost (§5).
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2. Es consideren disciplines esportives degudament reconegudes les que
actualment tenen assumides les federacions esportives de les Illes Balears legalment
inscrites en el Registre d’Associacions Esportives de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.
3. Per reconèixer una nova modalitat o disciplina esportiva és necessària
l’existència prèvia d’una pràctica habitual de l’activitat, i cal l’informe favorable previ
dels tècnics de l’Administració esportiva de les Illes Balears.
4. En el cas d’un nou esport, el seu reconeixement com a tal es produeix una
vegada que la nova federació balear, d’acord amb els requisits establerts
reglamentàriament, s’ha inscrit en el Registre d’Associacions Esportives de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.37
Article 6. Classes i grups de federacions esportives
1. Les federacions esportives de les Illes Balears es classifiquen en els grups
següents:
a) Federacions amb una única disciplina esportiva.
b) Federacions que reuneixen diverses disciplines, modalitats o especialitats
derivades o connexes a l’esport.
2. Aquests grups de federacions, pel que fa a la participació dels esportistes en la
competició, poden ser de caràcter individual o col·lectiu o per equips.
Article 7. Les competicions
1. S’entén per competició esportiva, en general i a l’efecte d’aquest Decret, la
prova o el conjunt de proves que organitza habitualment una associació esportiva
legalment reconeguda d’acord amb un conjunt de regles o normes concretes
emanades dels òrgans esportius competents i acceptades i que els participants
accepten lliurement.
2. Les competicions esportives es classifiquen en:
a) Competicions de caràcter oficial.
b) Competicions de caràcter no oficial.
3. Són competicions de caràcter oficial les que promouen, organitzen o tutelen les
federacions esportives de les Illes Balears. Aquestes competicions poden ser d’àmbit
internacional, estatal, entre autonomies, balear, comarcal, local o de clubs, amb
participació d’esportistes amb llicència federativa.
4. Són competicions no oficials les que promou i/o organitza qualsevol associació
esportiva, les quals tenen caràcter d’homologades si prèviament han estat acceptades
per la federació esportiva corresponent. La normativa específica regula aquestes
competicions.
Article 8. Les llicències38
1. Tots els esportistes han de disposar d’una llicència per poder participar en les
competicions de caràcter oficial, que ha d’expedir la federació balear corresponent. El
document acreditatiu d’estar en possessió d’aquesta llicència administrativa pot
lliurar-se directament o en col·laboració amb altres entitats.

37
38

Vid. article 31 del Decret 33/2014, d’1 d’agost (§5).
Vid. capítol III del títol IV (articles 35 a 38) de la Llei 14/2006, de 17 d’octubre (§1).
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2. Les llicències han de contenir els conceptes econòmics mínims següents:
a) Assegurança obligatòria.
b) Quota corresponent a les federacions esportives de les Illes Balears.
Les llicències federatives de les Illes Balears que estiguin habilitades per
participar en activitats o competicions esportives oficials d’àmbit estatal han
d’incorporar la quota corresponent a la federació espanyola, si s’escau. Aquesta
llicència és única i ha d’incorporar l’anotació de l’habilitació de la federació
espanyola corresponent.
3. Per poder lliurar les llicències o per autoritzar la participació en competicions
esportives oficials de les Illes Balears, les federacions esportives poden exigir com a
requisit previ i imprescindible que l’esportista se sotmeti a un reconeixement mèdic
d’aptitud per practicar la modalitat o la disciplina esportiva corresponent.
4. Tots els esportistes amb llicència per participar en competicions esportives
oficials de les Illes Balears estan obligats a sotmetre’s als controls d’antidopatge
establerts durant les competicions o, d’acord amb aquestes, a petició de les
federacions esportives de les Illes Balears.
Els animals que participen en alguna competició esportiva poden ser sotmesos als
controls d’antidopatge corresponents. Els propietaris legals dels animals són els
responsables davant la federació i els estaments superiors respecte a l’aportació de les
proves necessàries i els certificats per a la correcta participació en competicions
oficials, i també del compliment de restriccions que puguin dictar les autoritats
autonòmiques, nacionals o internacionals amb motiu d’epidèmies o altres malalties
contagioses.
5. Els esportistes que participen en proves no oficials poden sol·licitar a les
federacions una llicència temporal o d’escola acompanyada de l’assegurança de
cobertura mèdica corresponent, sempre que la federació balear corresponent
reconegui aquesta modalitat.

CAPÍTOL II
CONSTITUCIÓ, RECONEIXEMENT I EXTINCIÓ

Article 9. Constitució39
La constitució d’una federació esportiva de les Illes Balears requereix l’acompliment
de les condicions següents:
a) L’existència i la pràctica habitual competitiva prèvies d’un esport específic que
no hagi assumit cap federació balear reconeguda.
b) Derogada40
c) La sol·licitud de reconeixement dirigida a la conselleria competent en la matèria
en el termini de dos mesos des que s’atorga l’acta fundacional.
d) L’aprovació de la direcció general competent en matèria esportiva dels estatuts
provisionals.
e) El reconeixement i la inscripció en el Registre d’Associacions Esportives de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.

39
40

Vid. articles 55, 56, 60 i 62 de la Llei 14/2006, de 17 d’octubre (§1).
Lletra derogada pel Decret 33/2014, d’1 d’agost (§5).
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Article 10. Reconeixement41
1. El reconeixement d’una federació esportiva de les Illes Balears requereix la
resolució favorable de la conselleria competent en la matèria, la qual l’atorga o la
denega tenint en compte els criteris següents:
L’interès general esportiu de la modalitat. L’existència o no del referit interès
general haurà d’estar degudament motivat a la resolució corresponent.
L’existència d’una implantació real i suficient a la comunitat autònoma de les
Illes Balears. La concurrència o no de la implantació real i suficient a l’esmentat
àmbit es justificarà per mitjans documentals i/o estadístics o per uns altres que
serveixin a tal finalitat.
L’informe, si escau, de la federació esportiva balear o de l’espanyola de la qual
s’ha de segregar.
La viabilitat econòmica de la nova federació.
L’existència prèvia d’una federació internacional o espanyola, excepte en el cas
de les federacions d’esports autòctons de les Illes Balears.
2. La resolució de la conselleria competent en la matèria sobre el reconeixement i
l’autorització de la inscripció d’una federació esportiva balear s’ha de produir en el
termini de sis mesos comptadors des que s’hagi presentat la sol·licitud. Un cop
transcorregut aquest termini, s’entén acceptada i se n’ha d’autoritzar la inscripció en el
Registre d’Associacions Esportives de la comunitat autònoma de les Illes Balears. En
qualsevol cas, la resolució denegatòria ha de ser degudament motivada.
3. Les resolucions de la Conselleria competent en la matèria sobre el
reconeixement i la inscripció d’una nova federació esportiva balear exhaureixen la via
administrativa i deixen oberta la via contenciosa administrativa.
4. Derogat42
5. La conselleria competent en la matèria pot revocar de forma motivada el
reconeixement i la inscripció registral de les federacions esportives de les Illes Balears
en cas que desapareguin les condicions que varen donar lloc a reconèixer-la.
Contra la resolució de revocació, que exhaureix la via administrativa, pot interposarse recurs contenciós administratiu.
Article 11. Extinció43
1. Les federacions esportives de les Illes Balears es poden extingir per les causes
següents:
a) Per acord de l’assemblea general, el membres de la qual han de ser convocats a
aquest efecte, que ha d’adoptar una majoria de dos terços dels membres
assistents, sempre que aquests representin la majoria dels membres amb dret a
vot d’aquest òrgan.
b) Per resolució judicial.
c) Per la fusió o absorció en altres federacions esportives.
d) Per qualsevol altra causa prevista en els estatuts o en l’ordenament jurídic
vigent.
41

Vid. articles 54, 56, 60 i 62 de la Llei 14/2006, de 17 d’octubre (§1) i articles 15 i 31 del Decret
33/2014, d’1 d’agost (§5).
42
Apartat derogat pel Decret 33/2014, d’1 d’agost (§5).
43
Vid. articles 57 i 58 de la Llei 14/2006, de 17 d’octubre (§1) i capítol IX (article 22) del Decret 33/2014, d’1
d’agost (§5).
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2. L’extinció d’una federació esportiva balear per qualsevol causa comporta
cancel·lar-ne automàticament la inscripció en el Registre d’Associacions Esportives de
la comunitat autònoma de les Illes Balears, però no dels clubs que hi estan adscrits, els
quals, si escau, s’han d’adscriure a la federació espanyola corresponent.

CAPÍTOL III
NORMES ESTATUTÀRIES

Article 12. Estatuts
Els estatuts de les federacions esportives de les Illes Balears han de regular
necessàriament:
a) La denominació, el domicili social, la funció i les modalitats, si correspon, i les
especialitats esportives de les quals atén la promoció i el desenvolupament.
b) L’estructura orgànica general i territorial, amb especificació dels òrgans de
govern i representació que, almenys, són el president, la junta directiva i
l’assemblea general.
c) Els òrgans col·laboradors i tècnics i els membres afiliats que siguin persones
físiques o jurídiques.
d) La competència i la composició dels òrgans de govern i de representació.
e) Els drets i els deures bàsics dels membres de la federació.
f) Els sistemes de responsabilitat dels càrrecs federatius.
g) El règim d’adopció dels acords dels òrgans col·legiats i de recursos o
reclamacions contra aquests.
h) El règim econòmic i financer de la federació en el qual s’ha d’especificar el
caràcter, la procedència, l’administració i la finalitat de tots els seus recursos.
i) El règim disciplinari federatiu.
j) El règim documental de la federació que ha de contenir, almenys, un llibre de
registre dels membres afiliats a cada estament, un llibre d’actes, els llibres de
comptabilitat que exigeix l’ordenament jurídic general i un llibre de registre de
tots els clubs esportius afiliats amb l’anotació de les activitats esportives que
desenvolupa anualment cada un.
k) Les causes d’extinció o dissolució de la federació o de segregació d’alguna
especialitat de la modalitat esportiva bàsica d’aquesta.
l) El sistema de liquidació dels béns, dels drets o dels deutes.

CAPÍTOL IV
ÒRGANS DE LES FEDERACIONS I
PROCESSOS ELECTORALS
SECCIÓ 1a
ÒRGANS DE GOVERN, ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ I ALTRES ÒRGANS

Article 13. Classificació dels òrgans
Els òrgans de govern de les federacions esportives són l’assemblea general i la junta
directiva.
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Els òrgans de representació són el president, els vicepresidents i els delegats
insulars.
Així mateix, la normativa interna de les federacions podrà preveure l’existència
d’òrgans complementaris.
Subsecció 1a
Òrgans de govern

Article 14. Assemblea general44
L’assemblea general és l’òrgan superior de govern i de representació de la
federació, constituïda segons els criteris de representació democràtica i els seus acords
són vinculants per a tots els membres afiliats i adherits.
Article 15. Competències de l’assemblea general
Les competències de l’assemblea general, sense perjudici d’altres que puguin fixar
els estatuts, són, com a mínim, les següents:
a) Aprovar l’informe, o la memòria de les activitats de l’exercici anterior, que la
junta directiva ha de presentar.
b) Aprovar la liquidació de l’exercici econòmic vençut, amb el tancament del balanç
i el compte de resultats, i aprovar el pressupost per a l’exercici econòmic
següent.
c) Aprovar el Pla general d’actuació anual, els programes i les activitats esportives i
els seus objectius.
d) Resoldre les propostes que la junta directiva acordi sotmetre a l’assemblea.
e) Resoldre les propostes que les entitats afiliades presentin a l’assemblea, sempre
que tenguin el suport del 10% del total dels afiliats i es presentin per escrit en el
termini que fixin els estatuts.
f) Aprovar qualsevol modificació o reforma dels estatuts i dels reglaments.
g) Aprovar el vot de censura.
h) Fixar la quantia de la quota d’afiliació.
i) Establir les quotes extraordinàries.
j) Aprovar la compra, la venda o el gravamen dels béns o la concertació de
préstecs, el valor dels quals sobrepassi el 25% del pressupost anual de l’exercici.
k) Establir el règim disciplinari.
l) Proposar la incorporació o segregació d’alguna disciplina esportiva a la federació
o la seva fusió amb una altra federació.
m) Acordar la dissolució de la federació.
Article 16. Tipus de sessions de l’assemblea general
Les sessions de l’assemblea general poden ser ordinàries i extraordinàries.
1. Té la consideració d’ordinària la sessió que preceptivament han de dur a terme
les federacions de les Illes Balears un cop a l’any, per tal de conèixer i decidir qualsevol
matèria de la seva competència i com a mínim, sobre les indicades en els apartats a),
b) i c) de l’article anterior. La sessió ordinària ha de tenir lloc, necessàriament, durant
els tres mesos naturals següents a la finalització de la temporada segons els estatuts.

44

Vid. article 14 de la Llei 14/2006, de 17 d’octubre (§1).
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2. Tenen la consideració d’extraordinàries la resta de sessions a les quals es
convoquen els membres durant la temporada.
Article 17. Convocatòria
1. La convocatòria de les sessions s’ha de fer segons l’acord previ de la junta
directiva, a iniciativa del president o a petició dels membres afiliats que representin un
nombre no inferior al 25% del total dels membres de l’assemblea general. En aquest
últim supòsit, des del dia que la junta directiva rebi la sol·licitud i la convocatòria no
poden passar més de trenta dies.
2. Si no s’estableix la convocatòria de l’assemblea general, la direcció general
competent en matèria esportiva, a petició de la part interessada o d’ofici, ha de
requerir l’òrgan competent de la federació perquè la realitzi. Si així i tot, l’òrgan
competent no ho fa en un termini de quinze dies, la direcció general competent en
matèria esportiva en pot convocar directament els membres, tot això amb
independència de les responsabilitats disciplinàries que es puguin derivar dels
incompliments.
3. Entre la convocatòria i la data de la sessió han de transcórrer com a mínim trenta
dies naturals, excepte les sessions relatives als processos electorals, les quals s’han
d’atendre al que es disposi.
4. Les convocatòries s’han de dirigir per escrit a cada un dels membres i s’hi ha
d’indicar la data, l’hora, el lloc i l’ordre del dia, i s’han d’anunciar com a mínim, en una
publicació d’àmbit balear.
Article 18. Informació
1. Les informacions dels punts sobre els quals s’hagi de tractar a la sessió s’han de
posar a l’abast dels membres a la seu de la federació o a les delegacions territorials
amb una antelació de quinze dies naturals a la data de la sessió, termini que es pot
reduir a set dies naturals en el supòsits relatius a processos electorals de les
assemblees generals i les juntes directives de les federacions.
2. En cas de dubte, quan un membre de l’assemblea general necessiti més
informació, pot dirigir-se directament al president de la federació per sol·licitar-la-hi.
Sempre que sigui possible atendre aquesta sol·licitud, el president disposa de deu dies
per contestar, termini que és reduïble a la meitat en els supòsits relatius a processos
electorals de les assemblees generals i les juntes directives de les federacions. En cas
que no es pugui contestar, se n’ha de donar una resposta raonada.
Article 19. Constitució de les sessions de l’assemblea general
Les sessions de l’assemblea general es consideren vàlidament constituïdes en
primera convocatòria quan hi siguin presents la majoria dels seus membres. En segona
convocatòria, la sessió queda vàlidament constituïda sigui quin sigui el nombre
d’assistents.
Entre la primera i la segona convocatòria han de transcórrer, com a mínim, trenta
minuts.
Article 20. Acords de l’assemblea general
Els acords s’han d’adoptar per majoria dels membres presents en el moment de la
votació, excepte en els acords pels quals els estatuts prevegin una majoria qualificada,
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que, en cap cas, no pot ser inferior als dos terços dels vots dels membres presents a la
sessió de l’assemblea general.
En la mateixa sessió l’assemblea general n’ha d’aprovar l’acta, que ha d’estendre i
signar el secretari i el president l’ha de visar. El secretari n’ha de trametre una còpia a
la direcció general competent en matèria esportiva en un termini màxim de trenta
dies.
Article 21. Òrgans de govern
1. La junta directiva està composta per un mínim de 6 membres: un president, que
és el president de la federació balear, un secretari, un tresorer, el/s vicepresident/s i
el/s vocal/s, designats d’acord amb el que disposa l’article 42 d’aquest Decret.
2. El nombre total dels membres de la junta directiva no pot ser en cap cas superior
al nombre total dels membres de l’assemblea.
El secretari, que també ho és de la federació, i el tresorer hi tenen veu però no vot.
3. Totes les illes estan representades a la junta directiva.
4. Així mateix, hi han d’estar representades les disciplines esportives que tengui
reconegudes la federació, sense perjudici que aquesta estableixi en àmbit intern les
seccions, comissions o comitès tècnics corresponents per a cada una de les disciplines
reconegudes oficialment.
5. Tots els càrrecs són honorífics. Quan, amb caràcter excepcional, s’estableix una
compensació econòmica a un membre de la junta directiva per la seva dedicació
exclusiva, aquesta ha de ser acordada expressament en sessió de l’assemblea general, i
ha de constar de forma diferenciada en el pressupost. En cap cas la compensació
econòmica pot ser satisfeta amb càrrec a les subvencions públiques que rebi la
federació.
Article 22. La junta directiva45
1. La junta directiva es l’òrgan gestor i de govern de la federació, que té la funció de
promoure, dirigir i executar les activitats esportives de la federació i gestionar-ne el
funcionament d’acord amb l’objecte social i els acords de l’assemblea.
2. De manera especial, és competència de la junta directiva admetre afiliats o
adherits. No obstant això, els clubs inscrits amb caràcter provisional en el Registre
d’Associacions Esportives de la comunitat autònoma de les Illes Balears tenen la
consideració d’adherits. El temps que hagin restat inscrits provisionalment es computa
a efectes d’antiguitat una vegada que s’hagi inscrit definitivament.
3. Així mateix, són competències de la junta directiva, establir la convocatòria de
les assemblees generals i presentar davant de l’assemblea general ordinària, una
vegada finalitzat l’exercici, l’informe o la memòria de les activitats realitzades i la
liquidació de l’exercici econòmic vençut, amb el balanç, el compte dels resultats, el
pressupost i el pla general d’actuació per a l’exercici següent.
4. Les funcions que s’encomanin individualment als membres de la Junta Directiva
es determinen estatutàriament, i s’ha de respectar sempre el que estableix aquest
reglament.

45

Vid. article 64 de la Llei 14/2006, de 17 d’octubre (§1) i capítol VI (article 19) del Decret 33/2014, d’1
d’agost (§5).
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Article 23. Convocatòria i sessions de la junta directiva
1. Correspon al president establir i efectuar la convocatòria de les sessions de la
junta directiva. Com a mínim n’hi ha d’haver una per trimestre. Els membres de la
junta directiva, en nombre d’un terç, també tenen la facultat d’exigir-ne la
convocatòria i, en aquest cas, s’ha de realitzar dins dels cinc dies següents a la
sol·licitud, i la sessió ha de tenir lloc en un termini no superior a quinze dies. En el cas
que no es faci en aquest termini, pot establir i efectuar la convocatòria el membre de
més edat d’entre els sol·licitants de la junta directiva.
2. Per constituir les sessions de junta directiva, hi han d’assistir, almenys, la meitat
dels membres que en formen part i els acords s’han d’adoptar per majoria simple dels
assistents, excepte en el cas que els estatuts fixin majories qualificades per a decisions
concretes. El vot de qualitat del president resol els empats.
3. Els membres de la junta directiva poden exigir que es faci constar en acta el vot
que emetin contra una decisió o un acord i, també, la seva explicació de manera breu.
Article 24. Cessament46
1. El cessament dels presidents i dels membres de les juntes directives de les
federacions de les Illes Balears es produeix per les causes que estableixen els seus
estatuts i, en tot cas, per les següents:
a) Quan finalitza la durada del mandat natural per al qual foren elegits.
b) Per la pèrdua de qualsevol de les condicions necessàries per ser elegits.
c) Per mort o incapacitat.
d) Per decisió disciplinària executiva que inhabiliti per ocupar càrrecs dels òrgans
de govern o representació de la federació. En aquest cas, independentment dels
temps pel qual s’ha estat inhabilitat no es pot ocupar de nou el càrrec de
president fins que no finalitzi la legislatura.
e) Per aprovació d’un vot de censura.
f) Per dimissió.
2. La dimissió dels membres de la junta directiva ha de ser per escrit i ha d’anar
adreçada al president.
Article 25. Vot de censura
1. Perquè es pugui sol·licitar un vot de censura contra qualsevol membre de la junta
directiva d’una federació esportiva, es necessita un escrit motivat amb les signatures i
els requisits necessaris per identificar els autors de la sol·licitud, els quals han d’arribar
almenys al 25% dels membres de l’assemblea general, i la proposta d’un candidat
alternatiu.
2. Un cop presentada la sol·licitud davant el secretari de la federació esportiva, s’ha
de constituir, en el termini dels deu dies següents, una mesa de cinc persones formada
per: dos membres de la junta directiva designats per aquesta, els dos primers
membres que signen la sol·licitud i un delegat designat per la direcció general
competent en matèria esportiva, qui actuarà com a president.
3. Després que la mesa hagi comprovat l’adequació de la sol·licitud als requisits
esmentats en el punt 1, i en un termini de cinc dies, la junta directiva ha de convocar
els membres de l’assemblea general perquè es celebri la sessió en un termini no
46

Vid. capítol VI (article 19) del Decret 33/2014, d’1 d’agost (§5).
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inferior a deu dies ni superior a vint dies naturals, comptadors des de l’endemà de la
convocatòria, per tal de dur a terme la votació, prèviament a la qual s’han de tenir en
compte les al·legacions que presentin els sol·licitants del vot de censura i dels
censurats.
4. Aquesta mesa ha de controlar la votació i ha de resoldre tots els incidents i les
reclamacions que es puguin produir tenint en compte que els acords són
immediatament executius i sense que s’interrompi ni pugui suspendre’s per aquesta
causa la votació. Un cop finalitzada la votació la mesa ha de realitzar l’escrutini. Contra
la resolució final de la mesa es poden interposar els recursos corresponents.
5. El vot de censura només es pot acordar mitjançant el vot favorable de dos terços
dels membres de l’assemblea general.
6. Un cop s’acordi el vot de censura el president, la junta directiva o els membres
que afecta han de cessar en el càrrec immediatament, i les persones proposades
queden automàticament investides en el seu càrrec.
7. En cas que la junta directiva no nomeni els membres de la mesa o no convoqui
els membres a la sessió de l’assemblea general, la direcció general competent en
matèria esportiva, a petició dels dos primers signants de la sol·licitud, pot requerir la
junta directiva perquè ho dugui a terme. El fet que la junta no ho faci en el termini que
se li ha indicat faculta la direcció general competent amb matèria esportiva perquè
nomeni discrecionalment els membres de la mesa que faltin o, si cal, convoqui
directament els membres de l’assemblea general amb la finalitat de realitzar la
votació, sense perjudici de les responsabilitats disciplinàries que hi siguin d’aplicació.
8. Només es poden proposar dos vots de censura en el temps reglamentari
d’activitat dels membres d’una junta directiva i ha de transcórrer necessàriament, com
a mínim, un any entre la primera i la segona de les propostes.
Subsecció 2a
Òrgans de representació

Article 26. El president47
El president exerceix la representació legal de la federació, disposa i efectua les
convocatòries de l’assemblea general i la junta directiva i en presideix les sessions, i
també executa els acords que s’hi adoptin.
El mandat del president és de 4 anys. Començarà i finalitzarà amb els jocs olímpics
d’estiu.
El president, o la persona que el substitueix, dirigeix els debats, concedeix o retira
els torns de paraula, fixa la durada màxima de les intervencions, ordena les votacions i
disposa tot el que contribueix al bon ordre de la votació. Si es produeixen
circumstàncies que alteren de manera greu l’ordre o impossibiliten la continuïtat de la
sessió, el president la pot suspendre. En aquest cas, ha de prevenir i comunicar als
membres la data de reanudació de la sessió que ha de tenir lloc en un termini no
superior a quinze dies.
Article 27. El vicepresident
El vicepresident substitueix el president en cas d’absència, vacant o malaltia. Si n’hi
ha més d’un, la substitució es fa per ordre de nomenament, i en cas d’impossibilitat del
47

Vid. article 65 de la Llei 14/2006, de 17 d’octubre (§1).
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vicepresident o dels vicepresidents per ocupar aquest càrrec, el substitueix el membre
de la junta directiva de més edat, o bé el que designen els estatuts. Aquesta
substitució no pot tenir mai una durada superior a 12 mesos.
Article 28. Delegacions insulars
1. Les federacions esportives poden descentralitzar el seu funcionament a les illes
en les quals es consideri necessari, mitjançant la designació de delegats insulars, que
ha de dur a terme el president de la federació, d’acord amb el que estableixin els seus
estatuts.
Els delegats insulars exerceixen, a tots els efectes, la representació de la federació
en l’àmbit territorial corresponent, i presideixen la delegació insular corresponent.
2. Les delegacions insulars es regulen pels estatuts de cada federació.
Les juntes insulars es consideren en tot cas delegacions de la federació balear, estan
sotmeses a la seva tutela i disciplina, i no gaudeixen de personalitat jurídica pròpia o
diferent de la federació corresponent.
Subsecció 3a
Altres òrgans

Article 29. Altres òrgans
1. Els estatuts federatius poden preveure l’existència de tants òrgans
complementaris com es cregui convenient per al bon funcionament de la federació, i
també de comitès per al funcionament dels col·lectius i estaments que hi estan
integrats.
El president de la federació ha de nomenar el comitè disciplinari, segons els estatuts
de la federació.
Almenys, com a comitès complementaris mínims, hi ha d’haver el comitè de jutges i
el de tècnics.
El president de la federació ha de proposar tres persones per ocupar el càrrec de
president de cada comitè. Els membres de cada comitè, que han de complir els
requisits que estableix l’article 30.6 d’aquest Decret, han d’elegir-ne el president
d’entre els seus membres.
2. De totes les sessions dels comitès de les federacions, el secretari n’ha d’estendre
acta, amb indicació dels assistents, dels acords adoptats, del resultat de les votacions i,
si es dóna el cas, dels vots particulars contraris a l’acord adoptat, i també de qualsevol
circumstància que es consideri d’interès.
Els vots contraris a l’acord adoptat, el qual ha de constar en l’acta corresponent,
eximeixen de les responsabilitats que se’n puguin derivar.
SECCIÓ 2a
PROCESSOS ELECTORALS FEDERATIUS48

(...)

48

Articles 30 a 53 derogats pel Decret 86/2008, de 1 d’agost (§3).
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CAPÍTOL V
RÈGIM ECONÒMIC I ADMINISTRATIU49

Article 54. Sistema econòmic
El sistema econòmic de les federacions és el de pressupost i de patrimoni propis i
s’han d’aplicar les normes econòmiques que estableixen aquesta disposició i el Pla
general de comptabilitat i també els principis comptables necessaris per reflectir una
imatge fidel de l’entitat. Així mateix, s’ha de dur al dia, com a mínim, un llibre diari,
l’inventari, els balanços i els comptes anuals.
Article 55. Comptes anuals
1. La junta directiva de cada federació ha de formular en els tres primers mesos de
la temporada i presentar a l’assemblea general en el termini establert en els seus
estatuts, els comptes anuals que han de comprendre el balanç, el compte d’ingressos i
despeses, el pressupost per a la temporada següent i la memòria de l’exercici que es
tanca.
2. Els comptes anuals i els pressuposts s’han de presentar en el domicili social
almenys quinze dies abans que tingui lloc la sessió de l’assembla general a disposició
de les persones o entitats amb dret a vot, les quals poden sol·licitar-ne un còpia que
se’ls ha de lliurar abans que es reuneixi aquest òrgan.
Article 56. El balanç
1. El balanç de situació ha de comprendre els béns i els drets, i també els fons
propis i les obligacions concretes.
2. No es poden compensar les partides entre l’actiu i el passiu ni entre els ingressos
i les despeses.
3. Els elements de l’actiu immobilitzat i del circulant la utilització dels quals tingui
un límit temporal han d’amortitzar-se proporcionalment al temps en què estigui
prevista la utilització.
4. L’import de les amortitzacions realitzades ha de constar en el balanç, i també els
compromisos d’inversió o d’aportació que s’hagin de realitzar en altres exercicis.
Article 57. Els comptes de resultats
En els comptes de resultats s’han de reflectir detalladament i separadament les
subvencions rebudes per a les despeses corrents i per a les inversions materials
concretes, que han de constar en un compte de passiu que s’ha d’amortitzar d’acord
amb el pla establert.
Article 58. La memòria
La memòria ha d’analitzar fidelment l’activitat econòmica de la federació,
l’adequada actuació pressupostària, el compliment dels objectius i els projectes que
s’han de desenvolupar, i ha d’informar separadament sobre els aspectes següents:
1. Diferenciació dels ingressos i les aportacions segons la seva procedència que pot
ser del tipus següent:
a) Subvencions públiques.
b) Subvencions, aportacions o donatius privats.
49

Vid. articles 68, 69 i 77 de la Llei 14/2006, de 17 d’octubre (§1).
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c) Vendes d’actius.
d) Ingressos procedents de competicions organitzades.
e) Ingressos per serveis prestats per la federació, permisos, llicències i d’altres.
f) Ingressos financers
2. També s’hi ha de fer constar la finalitat de la totalitat dels recursos, i s’han de
distingir com a mínim els grups de cost o d’inversió següents:
a) Administració de la federació.
b) Direcció i serveis de la directiva incloent-hi els viatges.
c) Competicions.
d) Ajuts a clubs i d’altres entitats.
e) Ajuts per a actes esportius.
f) Construccions i altre actiu immobilitzat.
g) Formació d’esportistes i tècnics.
h) Esport d’elit i professional.
i) Àrbitres.
j) Òrgans jurisdiccionals.
3. També ha d’informar sobre:
a) L’import de les obligacions de pagament que s’han de satisfer en altres
exercicis no prevists en el balanç.
b) L’import de les garanties i els avals compromesos.
4. La liquidació del pressupost, que ha d’explicar les variacions en relació amb el
pressupost aprovat en la sessió anterior de l’assemblea general.
Article 59. Disposició econòmica
1. La junta directiva de la federació té les facultats de disposició econòmica dintre
dels límits prevists en el pressupost o dels altres ingressos que han obtingut en
l’exercici. La junta directiva pot decidir el traspàs de les partides mitjançant l’adopció
d’un acord que consti en acta.
2. La junta directiva pot transmetre o realitzar la venda de béns immobles o
sol·licitar préstecs. Quan la quantia excedeixi del 25% del pressupost anual o del 25%
del patrimoni que consti en el balanç, a més de l’acord de l’assemblea és
imprescindible que l’operació disposi de l’informe favorable de la direcció general
competent en matèria esportiva.
3. Mentre no s’aprovi el pressupost de l’exercici, s’ha d’aplicar amb caràcter
provisional la part proporcional de les xifres considerades com a despeses que
l’assemblea general aprovi com a pressupost per a l’any anterior, i s’ha d’actualitzar
segons la variació de l’IPC d’aquell exercici.
Article 60. Venda d’instal·lacions
El producte obtingut de la venda d’instal·lacions esportives o dels terrenys en què
es trobin s’ha d’invertir íntegrament en l’adquisició, la construcció o la millora dels
béns de la mateixa aplicació, excepte que, amb l’informe previ de la direcció general
competent en matèria esportiva, se n’autoritzi una altra finalitat.
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Article 61. Responsabilitats de la junta directiva
Els membres de la junta directiva responen mancomunadament dels actes que
hagin autoritzat en contra del que preveuen els articles anteriors, excepte en el cas
dels membres que hagin votat en contra de l’acord i així ho hagin fet constar en l’acta.
Article 62. Infracció de les normes econòmiques
En cas d’infracció de les normes reglamentàries econòmiques que regulen les
federacions esportives de les Illes Balears, la direcció general competent en matèria
esportiva ha de requerir d’ofici o a instància de qualsevol membre de l’assemblea
general la correcció de les irregularitats o dels incompliments detectats.

CAPÍTOL VI
LA UNIÓ DE FEDERACIONS ESPORTIVES BALEARS (UFEB)50

Article 63. Definició
1. La Unió de Federacions Esportives Balears (UFEB) és una associació esportiva
sense ànim de lucre, d’utilitat pública, que constitueix l’ens privat representatiu del
conjunt de les federacions esportives de les Illes Balears legalment constituïdes i
inscrites en el Registre d’Associacions Esportives de les Illes Balears.
2. Perquè es pugui constituir és necessari disposar de l’acord d’inscripció d’un
mínim del 60% de les federacions reconegudes a les Illes Balears. Aquest acord
d’inscripció l’ha d’adoptar la junta directiva de cada federació.
3. La Unió de Federacions Esportives Balears (UFEB) disposa de personalitat i
capacitat jurídica plena per acomplir dels seus objectius i defensar els seus interessos
en el marc esportiu legal vigent a les Illes Balears.
4. La Unió de Federacions Esportives Balears (UFEB) es regeix pel que disposa la Llei
3/1995, del 21 de febrer, de l’esport balear, per les disposicions reglamentàries que la
desenvolupen i pels seus estatuts.
Article 64. Objectius i funcions
1. Els objectius de la Unió de Federacions Esportives Balears (UFEB) són l’estudi i la
proposta d’accions comunes per a la millora i el desenvolupament de l’esport a les Illes
Balears, l’assessorament a l’Administració esportiva del Govern de les Illes Balears,
l’estímul i la coordinació de la projecció exterior de l’esport a les Illes Balears i la
vigilància pel respecte i la pràctica dels principis olímpics. La Unió de Federacions
Esportives Balears (UFEB) és també l’òrgan de debat i solució dels problemes o
qüestions interfederatives que se li plantegin o que li correspongui resoldre.
2. Per tal de garantir l’acompliment dels seus objectius, la Unió de Federacions
Esportives Balears (UFEB) assumeix, entre d’altres, les funcions següents:
a) La promoció, la defensa i la representació del conjunt de l’esport federat a les
Illes Balears.
b) La col·laboració amb totes les entitats i els organismes públics i privats per al
desenvolupament i la millora de l’esport a les Illes Balears.

50

Totes les competències de l’extinta Unió de Federacions Esportives Balears (UFEB) han estat assumides
per l’Assemblea Balear de l’Esport, en virtut de la DT 4a de la Llei 14/2006, de 17 d’octubre (§1).
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c) L’assessorament a la direcció general competent en matèria esportiva en les
qüestions que corresponguin, si escau.
d) La proposta de les iniciatives que consideri oportunes per a la millora de la
política esportiva a les Illes Balears.
e) L’establiment de relacions amb organismes esportius de configuració similar a la
UFEB d’altres comunitats o països que agrupin les federacions del seu territori.
f) Qualsevol altra funció que aquest Decret o d’altres disposicions legals li
confereixin.
Article 65. Òrgans de govern
1. Els òrgans de govern i de representació de la UFEB són l’Assemblea General, el
Consell Directiu i el president.
2. L’Assemblea General és l’òrgan superior de govern de la Unió de Federacions
Esportives Balears i està constituïda pels presidents de totes les federacions esportives
de les Illes Balears, degudament reconegudes i inscrites en el Registre d’Associacions
Esportives de les Illes Balears que hagin pres l’acord d’inscripció i cadascun té dret a un
vot, sempre que acompleixin el que estableixen els estatuts de la UFEB.
3. La composició del Consell Directiu és la que estableixin els seus estatuts. És
l’òrgan executiu d’administració i gestió de les activitats pròpies de la UFEB, en
compliment dels objectius estatutaris i dels acords que adopta l’Assemblea General.
El president i la resta dels membres del Consell els elegeix l’Assemblea General
d’entre els seus membres o d’entre els membres de les diferents assemblees generals
de les federacions que estiguin inscrites a l’UFEB. Tots el càrrecs s’elegeixen per
l’assemblea mitjançant sufragi lliure, directe, igual i secret entre tots el membres
d’aquesta, per majoria de vots.
El procediment electoral ha d’estar regulat pels estatuts de la UFEB dintre dels
límits que estableix aquest Decret.
4. El president de la UFEB exerceix la representació legal d’aquesta i presideix tots
els òrgans. El seu vot és decisiu en cas d’empat. Una vegada elegit ha de cessar en
qualsevol activitat directiva d’àmbit federatiu a les Illes Balears.

CAPÍTOL VII
LA POTESTAT SANCIONADORA FEDERATIVA51
SECCIÓ 1a
ÀMBITS DE LA POTESTAT SANCIONADORA:
COMPETITIU I DISCIPLINARI

Article 66. Objecte
1. La potestat sancionadora relativa a les matèries pròpies de la competició
esportiva, als efectes d’aquest Decret i quan es tracti d’activitats compreses en l’àmbit
d’actuació de les federacions esportives de les Illes Balears, ha de conèixer i resoldre
les qüestions de naturalesa competitiva que es plantegin en relació o com a
conseqüència de la practica de l’esport regulat per les normes d’aplicació en
cadascuna de les federacions esportives.
51

Vid. títol XII (articles 133 a 193) de la Llei 14/2006, de 17 d’octubre (§1).
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2. La potestat sancionadora competitiva confereix als titulars legítims la possibilitat
de resoldre totes les qüestions que es plantegin en relació amb l’aplicació de les
normes reglamentàries esportives establertes per regular la competició de caràcter
federat.
Article 67. Competència
1. La competència atribuïda a la potestat disciplinària esportiva, als efectes
d’aquest Decret i quan es tracti d’activitats o competicions compreses a l’àmbit
d’actuació de les federacions esportives de les Illes Balears, ha de conèixer les
infraccions de les regles de joc, prova o competició, de la conducta esportiva o de les
normes de conducta associativa tipificades amb caràcter general a la Llei 3/1995, de 21
de febrer, de l’esport balear, i a les disposicions estatut àries o reglamentàries
específiques de cada una de les federacions esportives de les Illes Balears.
2. Les infraccions, vist el supòsit regulat per la norma infringida, es classifiquen en:
a) Són infraccions de les regles de joc les accions o omissions que, durant el
transcurs d’un partit, d’una prova o d’una competició de caràcter federatiu,
vulneren les normes reglamentàries que regulen la pràctica d’un esport o
especialitat esportiva concreta.
b) Són infraccions de la conducta esportiva les accions o omissions contràries al
que disposen les normes generals o específiques de disciplina i convivència que
es cometen en el transcurs d’un partit, una prova o d’una competició de
caràcter federatiu o fora d’aquestes.
c) Són infraccions de les normes de conducta associativa les accions o omissions
que comporten l’incompliment de les prescripcions estatutàries o
reglamentàries de les federacions esportives de les Illes Balears.
Article 68. Disciplina esportiva52
En relació amb la disciplina esportiva, les disposicions estatutàries o reglamentàries
de les federacions esportives de les Illes Balears han de preveure inexcusablement i
sempre d’acord amb el que disposa la Llei 3/1995, de 21 de febrer, de l’esport balear,53
les qüestions següents:
a) La tramitació dels procediments disciplinaris i la imposició de les sancions que
corresponguin, si escau, garantint sempre el tràmit d’audiència de la persona
interessada.
b) La determinació de les causes de modificació de la responsabilitat i els requisits
d’extinció i de prescripció d’aquesta.
c) L’observació dels principis inherents a tot el dret sancionador relatiu a la
prohibició d’imposar una doble sanció pels mateixos fets i de sancionar per
infraccions tipificades amb posterioritat al moment en què s’han comès i a
l’aplicació dels efectes retroactius favorables.
d) Un sistema de recursos contra les sancions imposades.

52
53

Vid. article 67 de la Llei 14/2006, de 17 d’octubre (§1).
La remissió s’ha d’entendre feta a la Llei 14/2006, de 17 d’octubre (§1).
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SECCIÓ 2a
ELS ÒRGANS SANCIONADORS

Article 69. Potestat sancionadora, competitiva i disciplinària
L’exercici de la potestat sancionadora, competitiva i disciplinària, correspon:
a) Als jutges o àrbitres durant el desenvolupament del joc o de la competició amb
subjecció a les regles establertes a les disposicions de cada modalitat esportiva,
o a les específiques aprovades per a la competició de què es tracti.
b) Al comitè de competició esportiva de cada federació, òrgan col·legiat constituït
per un nombre de membres no inferior a tres ni superior a cinc, un dels quals ha
de ser llicenciat en Dret, assistits per un secretari amb veu i sense vot, d’entre
els membres del qual cal nomenar un president. Aquest òrgan convocat en la
forma i amb la periodicitat que s’estableix per via reglamentària, ha de resoldre
d’ofici o a instància de part, i per majoria, els assumptes de la seva competència
en matèria competitiva i disciplinària esportiva. El seu mandat és d’un màxim de
quatre anys.
Mitjançant previsió estatutària pot substituir-se aquest òrgan pluripersonal per
la designació d’un jutge únic, el qual, així mateix, cal que sigui llicenciat en Dret,
amb experiència en matèria juridicoesportiva, assistit per un secretari amb veu i
sense vot.
c) Al comitè d’apel·lació de cada federació, òrgan col·legiat constituït per un
nombre de membres no inferior a tres ni superior a set, un dels quals ha de ser
preferentment llicenciat en dret, d’entre els membres del qual cal nomenar un
president i un secretari.
Aquest òrgan, els membres del qual s’han de convocar cada vegada que sigui
necessari, ha de resoldre en segona instància i per majoria, els recursos
interposats contra els acords del Comitè de Competició, o si escau, del jutge
únic, contra els acords definitius adoptats en matèria disciplinària esportiva pels
òrgans competents dels clubs esportius afiliats i contra les decisions dictades
pels òrgans electorals de les esmentades entitats federades.
d) Al Comitè Balear de Disciplina Esportiva com a òrgan suprafederatiu.54
SECCIÓ 3a
ELS PROCEDIMENTS SANCIONADORS

Article 70. Els procediments sancionadors
1. Per enjudiciar i resoldre qualsevol qüestió sotmesa en primera instància a la
competència dels òrgans sancionadors federatius és preceptiva la instrucció d’un
expedient tramitat segons el procediment que s’estableix en els respectius estatuts o
reglaments de les federacions esportives balears, els quals han de tenir en compte les
consideracions mínimes següents.
2. Tots els expedients incoats d’ofici o a instància de part en matèria pròpia de
l’organització sancionadora competitiva s’han de tramitar amb l’observança de les
fases de procediment següents:
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Actualment, Tribunal Balear de l’Esport. Vid. article 182, capítol X del títol XII (articles 184 a 193) i DT
5a de la Llei 14/2006, de 17 d’octubre (§1).
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a) Resolució inicial i notificació fefaent d’aquesta a les parts interessades i les que
es consideren afectades per la decisió final.
b) Termini d’al·legacions, proposició de prova i pràctica d’aquesta.
c) Resolució final i comunicació fefaent a les parts afectades, amb especificació
dels recursos escaients.
3. Els procediments que regulen les actuacions disciplinàries de la primera instància
federativa es regeixen per les normes següents:
3.1Els jutges o àrbitres exerceixen la potestat disciplinària pel que fa a les
infraccions de les regles de joc o de conducta esportiva durant el
desenvolupament d’un joc o d’una competició, i de manera immediata.
3.2El comitè de competició federatiu ha d’enjudiciar i resoldre les qüestions
disciplinàries de la seva competència mitjançant la tramitació d’un procediment
ordinari establert per via estatutària o reglamentària, el qual s’ha d’ajustar als
criteris i les regles de la legislació general en matèria sancionadora, i, com a
mínim, respectar els principis informadors següents:
a) El procediment s’ha d’iniciar per acord de l’òrgan competent d’ofici, ja sigui a
iniciativa de l’òrgan mateix, o en virtut de denúncia motivada, a instància de
la part interessada o a requeriment de l’Administració esportiva del Govern
de les Illes Balears.
La transcripció que realitza el jutge o àrbitre en l’acta oficial del joc o partit, o
en el seu annex, de fets que puguin ser susceptibles de ser qualificats com a
infraccions a la conducta esportiva, té la consideració de denúncia de part als
efectes impulsors d’incoar d’ofici un expedient ordinari.
b) La provisió per la qual s’acordi iniciar un expedient disciplinari ha de contenir
la relació de fets imputats, el nomenament d’un instructor i d’un secretari, i
el termini establert per a la proposició i pràctica de la prova que es consideri
necessària, i s’ha de notificar a la persona interessada de forma fefaent.
c) Una vegada practicada la prova admesa, l’instructor ha de formular una
proposta de resolució, la qual, juntament amb el plec de càrrec oportú, s’ha
de notificar als interessats perquè puguin examinar l’expedient i presentar
per escrit les al·legacions que considerin convenients.
d) Transcorregut el termini concedit per aquest tràmit, l’instructor ha d’elevar
l’expedient a l’òrgan disciplinari federatiu corresponent perquè deliberi i
prengui una decisió en la primera reunió que dugui a terme, la qual s’ha de
notificar als interessats amb l’especificació dels recursos escaients.
3.3En el supòsit d’haver-se produït incidències amb motiu o com a conseqüència de
la celebració d’un joc, prova o partit que puguin ser qualificades com a
constitutives d’una infracció lleu o greu contra la conducta esportiva i necessitin
d’un acord immediat del comitè de disciplina, l’expedient preceptiu
extraordinari d’urgència ha d’assegurar, com a mínim, la fase de procediment
d’audiència a la persona interessada.
A aquests efectes, les normes reglamentàries federatives han de preveure un
procediment abreujat que garanteixi el compliment d’aquest tràmit, tenint en
compte que, en qualsevol cas, el presumpte infractor té dret a conèixer, abans
que caduqui aquest termini del procediment, la imputació que s’hi ha formulat
en contra, a efectuar al·legacions i a la proposició de prova, i es pot establir en
via reglamentària la consideració que l’expedient s’entén iniciat des del
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moment en què arriba a coneixement de l’interessat l’acusació plantejada,
mitjançant el lliurament de l’acta oficial de l’encontre o prova o la notificació, si
escau, de l’informe complementari arbitral relatiu a la infracció imputada.
SECCIÓ 4a
ELS RECURSOS

Article 71. Els recursos55
1. Les decisions que acordin amb caire immediat els jutges o àrbitres durant el
desenvolupament d’un joc o partit referides a les infraccions de les regles de joc i de la
conducta esportiva són inapel·lables, sense perjudici que segons les característiques
pròpies de cada modalitat esportiva els reglaments federatius puguin preveure un sistema
posterior de reclamacions, fonamentades en l’existència d’un error material manifest.
2. Contra els acords que dicta en primera instància el comitè de competició pot
interposar-se, en el termini màxim de tres dies hàbils següents a la notificació de l’acte
impugnat, recurs davant el comitè d’apel·lació federatiu.
3. Els acords definitius que adopten en matèria disciplinària esportiva els òrgans
competents dels clubs esportius afiliats a una federació, quan l’acord exhaureixi la via
associativa i en aquesta s’hagi imposat una sanció qualificada de greu o molt greu,
poden ser reconeguts davant el comitè d’apel·lació federatiu en el termini de quinze
dies hàbils comptadors des del moment en què s’ha notificat a la persona interessada.
4. Contra els acords dels òrgans electorals dels clubs afiliats pot interposar-se
recurs davant el comitè d’apel·lació de la federació balear de l’activitat esportiva
principal del club, en un termini de tres dies hàbils comptadors des del moment en què
s’ha adoptat.
5. Els acords del comitè d’apel·lació exhaureixen la via federativa i en contra pot
formular-se recurs davant el Comitè Balear de Disciplina Esportiva,56 en el termini de
quinze dies hàbils comptadors des que s’ha notificat l’acord impugnat, excepte en els
supòsits en els quals en la resolució impugnada s’hagi imposat sanció per un falta
qualificada lleu.
6. Qualsevol altre acord adoptat en via federativa el coneixement del qual no es
trobi expressament atribuït a la competència dels òrgans sancionadors federatius pot
ser impugnat davant l’autoritat judicial en el termini de quaranta dies següents a la
data en què s’hagi adoptat.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Disposició transitòria primera
Derogada57
Disposició transitòria segona
Derogada58
55

Vid. article 182 de la Llei 14/2006, de 17 d’octubre (§1).
Ídem nota 54.
57
Disposició derogada pel Decret 86/2008, d’1 d’agost (§3).
58
Ídem nota anterior.
56
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DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queden derogats el Decret 59/1996, de 23 de maig, regulador de les federacions
esportives de les Illes Balears, i el Decret 188/1999, de 27 d’agost, modificador de
l’anterior, així també totes les disposicions de rang igual o inferior que s’oposin al que
disposa aquest Decret.

DISPOSICIONS FINALS
Disposició final primera
Es faculta el titular de la conselleria competent en matèria esportiva perquè dicti les
disposicions necessàries per al desenvolupament d’aquest Decret.
Disposició final segona
Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà que s’hagi publicat en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears.
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DECRET 86/2008, D’1 D’AGOST, PEL QUAL
ES DESPLEGUEN I ES REGULEN ELS PROCESSOS ELECTORALS
DE LES FEDERACIONS ESPORTIVES DE LES ILLES BALEARS
(BOIB núm. 111, de 9 d’agost de 2008;
correcció d’errades BOIB núm. 143, de 9 d’octubre de 2008)

L’article 33.1 de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears, estableix
que correspon als consellers, com a membres del Govern, desenvolupar l’acció de govern
en la seva àrea de responsabilitat.
L’article 9 de la Llei 14/2006, de 17 d’octubre, de l’esport de les Illes Balears (d’ara
endavant Llei 14/2006) estableix que a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears li
correspon l’exercici de les competències que determina aquesta Llei i la coordinació amb
les administracions esportives estatals.
L’article 66 de la Llei 14/2006 disposa que la constitució, el règim jurídic, les activitats i
el funcionament de les federacions esportives s’han de regir per les disposicions d’aquesta
Llei, per les normes reglamentàries que els siguin d’aplicació i pels seus estatuts i
reglaments interns.
Així mateix, l’article 62 de la Llei 14/2006 estableix que en les federacions esportives de
les Illes Balears hi ha d’haver, com a mínim: un òrgan de govern, denominat assemblea
general; un òrgan de gestió i administració, que pot ser de caràcter unipersonal i que
coincideixi amb l’òrgan de representació, o col·legiat, cas en què es denomina junta
directiva, i un òrgan de representació, la titularitat del qual exerceix el president o la
presidenta de la federació. D’altra banda, l’article 65.3 de la Llei 14/2006 determina que
l’assemblea general elegeix el president o la presidenta d’entre els seus membres per
sufragi lliure, secret i directe.
La disposició final primera de la Llei 14/2006 autoritza el Govern de les Illes Balears
perquè dicti les disposicions reglamentàries necessàries per desplegar i aplicar aquesta
Llei.
Atès que el Decret 33/2004, de 2 d’abril, regulador de les federacions esportives de les
Illes Balears estableix que els processos electorals federatius han de tenir lloc cada quatre
anys i que enguany es compleixen aquests respecte de les eleccions anteriors, és necessari
donar una nova regulació a aquesta matèria adaptant-la a la nova Llei 14/2006 per tal que
les federacions esportives reconegudes i inscrites en el Registre d’Entitats Esportives de les
Illes Balears puguin dur a terme aquestes eleccions en el termini establert, amb
independència del desplegament reglamentari posterior que reguli aquestes entitats.
Les novetats que introdueix la Llei 14/2006 —d’una banda, la incidència particular que
es fa en el fet insular, que afecta de manera important tots els sectors esportius i que
exigeix una sensibilitat especial de tota la societat, i de l’altra, la novetat que suposa la
regulació de les entitats esportives que permeten la participació de les entitats lucratives,
autèntics motors de futur en el món de l’esport— provoquen la necessitat de donar una
nova regulació als processos electorals federatius.
Aquesta nova regulació donada per la Llei 14/2006 atorga més autonomia a les
federacions en el sentit que els permet acollir-se al sistema electoral que decideixin les
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respectives assemblees generals d’entre els que s’assenyalen al llarg de la Llei i que
consisteixen en dues opcions. Denominam opció 1 el sistema de representació atribuït als
clubs i a altres entitats privades entre les finalitats de les quals s’inclogui el foment i la
pràctica de l’activitat física i esportiva i que estan representats pel president o per la
presidenta dels clubs respectius o per la persona que la junta directiva de les entitats
privades hagi designat. Denominam opció 2 aquella que consisteix en un sistema de
representació integrat pels estaments següents: clubs esportius i seccions esportives de
les entitats no esportives de cada federació inscrits en el Registre d’Entitats Esportives,
esportistes, tècnics, jutges o àrbitres i altres col·lectius interessats en l’àmbit esportiu,
d’acord amb les previsions dels estatuts de cada federació.
Perquè la regulació dels processos electorals quedi prou entenedora, s’ha decidit dividir
aquest decret en quatre capítols. El primer regula aspectes de caràcter general i aplicables
a tots els processos electorals, sigui quina sigui la fórmula triada per cada una de les
federacions. En aquest apartat cal destacar com a novetat introduïda per la Llei 14/2006 la
facultat que tenen les assemblees de les federacions de decidir si la presidència ha
d’assumir les funcions de gestió i administració, o bé si s’ha de designar una junta directiva
i si aquesta ha de ser designada pel president o per la presidenta o bé per l’assemblea
general. El capítol segon regula els processos electorals de l’opció 1. El capítol tercer fa
referència als processos electorals de l’opció 2. Finalment, el darrer i quart capítol s’ocupa
de les situacions en les quals s’aprecia inactivitat de les federacions en matèria electoral o
d’aquells supòsits en els quals les actuacions dutes a terme son nul·les.
Tanquen aquest projecte de decret: una disposició addicional que regula situacions
excepcionals relatives a la impossibilitat de dur a terme els processos electorals a causa
d’un funcionament intern deficient dels òrgans de govern, de gestió, d’administració i de
representació de les federacions; dues disposicions transitòries, la primera en relació amb
els processos electorals del període 2008-2012, i la segona sobre l’assumpció, per part del
Comitè Balear de Disciplina Esportiva, de les funcions en matèria de recursos electorals del
Tribunal Balear de l’Esport, mentre aquest no es constitueixi; una disposició derogatòria, i
dues disposicions finals, la primera que faculta la persona titular de la conselleria
competent en matèria d’esports per dictar les disposicions necessàries per desplegar
aquest Decret, i la segona que fa referència a l’entrada en vigor d’aquest Decret.
Per tot això, a proposta del conseller d’Esports i Joventut, després d’haver consultat les
entitats representatives del sector afectat, un cop complert el tràmit de sol·licitar l’informe
preceptiu al Consell Consultiu, i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de
dia 1 de d’agost de 2008,

DECRET
CAPÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Convocatòria d’eleccions
1. Les federacions esportives de les Illes Balears han de convocar eleccions o
promoure’n la convocatòria per constituir les assemblees generals i elegir els
presidents respectius i, si escau, els òrgans de govern, d’acord amb el que disposen
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l’article 62 de la Llei 14/2006, de 17 d’octubre, de l’esport de les Illes Balears, aquest
Decret i els estatus respectius de les federacions esportives.
2. La convocatòria dels processos electorals de les federacions esportives ha de
tenir lloc cada quatre anys i ha de coincidir amb l’any olímpic (Jocs Olímpics d’estiu).
Article 2. Òrgans de les federacions esportives
Les federacions esportives han de tenir, com a mínim, els òrgans següents:
a) Un òrgan de govern, denominat assemblea general.
b) Un òrgan de gestió i administració, que pot ser de caràcter unipersonal i que
coincideixi amb l’òrgan de representació, o col·legiat, cas en què es denomina
junta directiva.
c) Un òrgan de representació, la titularitat del qual exerceix el president o la
presidenta de la federació.
Article 3. Assemblea general59
1. L’assemblea general és el màxim òrgan de govern d’una federació esportiva, i els
acords d’aquesta vinculen tots els membres.
2. Correspon un vot a cada membre de l’assemblea general. Si un membre de
l’assemblea deixa de ser-ho, no podrà ser substituït per un altre. Si l’assemblea perd
mes del 50% dels membres, s’ha de tornar a iniciar el procés electoral.
Article 4. Sistemes de representació
Els estatuts de cada federació esportiva han d’optar per un dels dos sistemes de
representació que tot seguit es descriuen.
a) Opció 1: clubs esportius i altres entitats privades entre les finalitats socials de les
quals s’inclogui el foment i la pràctica de l’activitat física i esportiva,
representats pel president o per la presidenta o per la persona que la junta
directiva d’aquelles hagi designat.
b) Opció 2: diferents estaments esportius, representats mitjançant l’elecció per
sufragi lliure, igual, directe i secret dels components federats de tots els
estaments de la modalitat esportiva i entre aquests i, si escau, de les diferents
disciplines esportives.
Article 5. Configuració de l’assemblea general
Cada federació esportiva ha de determinar el sistema de representació pel qual
opta, d’acord amb la regulació continguda en aquest Decret.
Article 6. Proporcionalitat per illes en la composició de l’assemblea general
La distribució dels membres de l’assemblea general per illes s’ha d’establir en funció
del nombre de clubs esportius i entitats privades entre les finalitats socials de les quals
s’inclogui el foment i la pràctica de l’activitat física i esportiva, adscrits a cada federació
i que compleixin els requisits que s’exposen a continuació. Els clubs esportius:
a) han d’estar inscrits en el Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears amb
una antiguitat mínima d’un any, comptador des de l’entrada en vigor d’aquest
Decret,
59

Vid. article 63 de la Llei 14/2006, de 17 d’octubre (§1) i article 14 del Decret 33/2014, d’1 d’agost (§5).
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b) han d’estar adaptats a la normativa vigent en matèria esportiva, i
c) han d’haver participat en alguna competició oficial durant el darrer any.
S’entén per participació —a l’efecte d’aquest article— l’organització per part d’un
club o la contribució conjunta amb altres clubs al desenvolupament de l’organització
d’una competició oficial, o bé que l’esportista hagi pres part en una competició oficial.
Article 7. Competències de l’assemblea general en els processos electorals
Són competències de l’assemblea general, en relació amb els processos electorals
federatius i sens perjudici del desplegament reglamentari posterior en matèria de
federacions esportives, les següents:
a) Aprovar la convocatòria d’eleccions, el reglament, el calendari, les paperetes i
els sobres, com també el cens electoral.
b) Decidir si el president o la presidenta ha d’assumir totes les funcions de gestió i
administració, com a òrgan unipersonal, o si aquestes funcions s’han
d’encomanar a una junta directiva.
c) Determinar si la competència per designar la junta directiva correspon al
president o a la presidenta o a l’assemblea general.
d) Elegir el president o la presidenta de la federació d’entre els membres per
sufragi lliure, secret i directe.
e) Elegir, d’entre els membres, els components que han de formar part de la junta
directiva, en el cas que la federació prevegi expressament aquesta forma
d’elecció. També ha de determinar el nombre mínim i el màxim d’integrants,
que no pot ser inferior a cinc ni superior a vint-i-nou, i dels càrrecs que s’hi ha
d’ocupar. Els membres de la junta directiva, en el supòsit que aquesta la designi
el president o la presidenta, poden tenir o no la condició d’assembleistes.
Article 8. Documentació electoral
1. Les federacions esportives de les Illes Balears han d’elaborar un reglament
electoral, un calendari, un cens i un model de paperetes i de sobres.
Aquesta documentació s’ha de sotmetre a l’aprovació de l’assemblea general
respectiva abans de l’inici del procés electoral corresponent.
2. La junta electoral ha d’elaborar una papereta per votar, que és l’única vàlida per
emetre el vot, que ha de contenir el nom i els llinatges del candidat o de la candidata i
el club esportiu o entitat privada que representa, i un sobre. La papereta i el sobre han
de portar el segell original de la federació corresponent.
Article 9. La junta electoral
1. L’òrgan de gestió i administració de la federació ha de designar la junta electoral
per sorteig d’entre els membres de l’assemblea general, la qual ha d’estar formada per
tres membres titulars i tres suplents. S’ha de procurar que almenys un dels membres
de la junta electoral sigui llicenciat en dret.
2. Els components de la junta electoral han de prendre possessió del càrrec i l’han
de constituir formalment en el termini que fixi l’òrgan de gestió i administració. En
l’acte de constitució han d’elegir el president o la presidenta i el secretari o la
secretària, càrrec que ha d’estendre acta de totes les sessions i dels acords que
prengui la junta electoral amb el vistiplau del president o de la presidenta. La junta
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electoral així constituïda ha de mantenir el mandat i les funcions fins que acabi el
procés electoral.
3. El càrrec de membre de la junta electoral és obligatori i incompatible amb la
condició de candidat o candidata o de familiar de candidat o candidata, tant per
afinitat com per consanguinitat fins a un tercer grau, i amb la de membre de la junta
directiva. Si es produeix aquesta incompatibilitat o concorre en l’electe o electa alguna
circumstància plenament justificativa de la impossibilitat d’exercir el càrrec, l’ha de
substituir la persona suplent elegida.
Article 10. Funcions de la junta electoral
La junta electoral té les funcions següents:
a) Conèixer i resoldre les reclamacions que presentin els membres de l’assemblea
general respecte a les llistes electorals d’electors i elegibles.
b) Admetre o refusar les candidatures i proclamar-les.
c) Decidir, a instància de qualsevol membre de l’assemblea o candidat o candidata
o per iniciativa pròpia, sobre qualsevol incident que sorgeixi en el curs del
procés electoral que pugui constituir una infracció o desviació de la normativa
electoral o que pugui afectar els principis de publicitat, d’igualtat d’oportunitats,
de llibertat, de no-discriminació i de secret de vot, que han de ser presents en
tot el procés electoral.
d) Publicar els resultats de les eleccions i dur a terme les comunicacions que
legalment s’estableixin.
e) En general, conèixer i resoldre les reclamacions que presentin els membres de
l’assemblea general o els candidats en qualsevol fase del procés electoral.
Article 11. Mesa electoral
1. Les meses electorals han d’estar compostes per un president o una presidenta,
un secretari o una secretària i un vocal o una vocal titulars i tres suplents, designats pel
president o per la presidenta de la junta electoral, d’entre els assembleistes. El càrrec
de membre d’una mesa electoral és obligatori i incompatible amb la condició de
candidat o candidata o familiar de candidat o candidata, tant per afinitat com per
consanguinitat fins a un tercer grau, i amb la de membre de la junta directiva. Si es
produeix aquesta incompatibilitat o concorre en l’electe o electa alguna circumstància
plenament justificativa de la impossibilitat d’exercir el càrrec, l’ha de substituir la
persona suplent elegida.
2. Com a mínim hi ha d’haver una mesa electoral a cada una de les illes on l’esport
es trobi implantat, d’acord amb els criteris regulats en el reglament electoral aprovat
de cada federació. Si en alguna de les illes sorgeixen problemes per constituir la mesa
electoral per coincidència entre els membres que la conformen i els que integren el
cens electoral, aquestes persones han de sol·licitar el vot anticipat d’acord amb el que
disposa l’article 17.4 d’aquest Decret.
Article 12. Reclamacions davant la Junta Electoral Federativa
Totes les reclamacions davant la junta electoral s’han de fer en un termini màxim de
tres dies després que s’hagi produït el fet objecte d’impugnació, i la resolució de la
junta, que és executiva, s’ha de dictar dins els tres dies següents, comptadors a partir
de l’endemà de la presentació de la reclamació.
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Article 13. Recursos contra els acords de les juntes electorals
Contra els acords de les juntes electorals de les federacions es pot interposar un
recurs davant el Tribunal Balear de l’Esport en un termini de tres dies, comptadors a
partir de l’endemà de la recepció de la notificació de la resolució de la junta federativa.
La resolució esmentada exhaureix la via administrativa.
Article 14. Procediment electoral
Simultàniament a la convocatòria d’eleccions, la junta directiva s’ha de dissoldre i
s’ha de constituir en junta gestora, la qual només pot realitzar actes de mera
administració i gestió. Si algun membre de la junta gestora presenta la seva
candidatura a la presidència o a qualsevol altre dels càrrecs que integren la junta
directiva de la federació —en el supòsit que l’assemblea general hagi d’elegir també la
junta directiva, d’acord amb l’opció que la federació hagi triat—, prèviament n’ha de
comunicar la renúncia per escrit a la junta gestora.
Article 15. Termini del procediment electoral
1. Les federacions esportives de les Illes Balears han de convocar els processos
electorals, en tot cas, abans del 30 de setembre de l’any electoral.
2. Per dur a terme els processos electorals s’estableix un termini màxim de sis
mesos, d’acord amb el calendari electoral aprovat per cada federació.
Article 16. Cens electoral
1. El cens electoral s’ha d’elaborar d’acord amb el sistema de representació que
hagi triat cada federació.
2. El cens s’ha d’exposar a la seu de la federació, a tots els locals socials de què
disposi, a les delegacions insulars, si n’hi ha, a la pàgina web federativa i també al
tauler d’anuncis de la direcció general competent en matèria esportiva, i s’ha de
concedir un termini de tres dies per a possibles reclamacions, les quals ha de resoldre
la junta electoral federativa en el termini de tres dies. Un cop resoltes les reclamacions
formulades o transcorregut el termini per presentar-les sense que se n’hagi presentat
cap, el cens esdevé ferm i no s’hi pot presentar cap tipus d’impugnació durant la resta
del procés electoral.
3. El cens electoral ha d’estar distribuït per illes. El criteri de distribució és el de
veïnatge administratiu.
Article 17. El vot
1. El vot és lliure, personal, directe i secret.
2. La junta electoral ha d’elaborar una papereta per votar, que és l’única vàlida per
emetre el vot, que ha de contenir el nom i els llinatges del candidat o de la candidata i
el club esportiu o entitat privada que representa, i un sobre. La papereta i el sobre han
de portar el segell original de la federació corresponent.
3. No s’admet el vot per delegació.
4. Poden sol·licitar el vot anticipat les persones físiques que actuïn amb
representació acreditada —mitjançant la presentació del poder notarial corresponent
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atorgat a aquest efecte— dels clubs esportius o entitats privades que tinguin dret a
vot. El procediment de vot anticipat s’inicia mitjançant la presentació de la sol·licitud
corresponent, que ha d’efectuar la persona interessada. La sol·licitud s’ha de presentar
davant la Direcció General d’Esports del Govern de les Illes Balears o davant els
corresponents departaments d’esports del consells insulars. Ala sol·licitud, signada per
la persona interessada, s’hi ha d’adjuntar la documentació següent:
DNI original en vigor i còpia per acarar.
Llicència federativa en vigor i de l’any o la temporada anterior, original i còpia.
Manifestació degudament acreditada del motiu de la sol·licitud.
El termini per presentar la sol·licitud s’exhaureix vint-i-cinc dies abans de la data
fixada per a la votació en el calendari electoral federatiu ratificat per la Direcció
General d’Esports. L’horari de presentació d’aquestes sol·licituds és de 9 h a 12 h del
matí, de dilluns a divendres. En el termini de deu dies, la Direcció General d’Esports ha
d’examinar i comprovar la documentació presentada. Si es considera correctament
formalitzada la sol·licitud, la Direcció General d’Esports ho ha de comunicar tant a la
persona interessada com a la junta electoral federativa corresponent. En el supòsit que
la sol·licitud presenti deficiències, s’ha de requerir la persona interessada perquè les
esmeni, i aquesta disposa de tres dies per atendre el requeriment. Si transcorre aquest
termini sense que la persona interessada esmeni les deficiències requerides, es té per
desistida la seva sol·licitud.
5. Un cop confirmada la sol·licitud de vot anticipat a la persona interessada,
aquesta l’ha de presentar davant la Direcció General d’Esports, amb el sobre i la
papereta corresponent al seu vot, abans del cinquè dia anterior al previst per a
l’elecció.
6. La Direcció General d’Esports ha de trametre tots els vots rebuts i la
documentació adjunta a la junta electoral federativa corresponent, abans de les 14
hores del dia hàbil immediatament anterior al dia previst per a les eleccions.
7. Un cop finalitzada la votació ordinària, el president o la presidenta de la mesa
electoral ha de comprovar amb el cens corresponent que la relació d’electors que han
votat personalment no coincideix amb cap dels vots emesos anticipadament i
comunicats per la Direcció General d’Esports. En haver realitzat aquestes
comprovacions, el president o la presidenta de la mesa electoral ha d’introduir els vots
anticipats, un per un, a l’urna. Si es comprova que un mateix elector o una mateixa
electora ha votat anticipadament i en persona, es considera nul el vot anticipat.
Article 18. Admissió de candidatures
1. Les candidatures s’han de presentar a la seu de la federació, o a les seus de les
diferents delegacions insulars de les federacions, si n’hi ha, dirigides a la junta electoral
i amb els documents que acreditin que s’acompleixen els requisits dels articles 25 i 34
d’aquest Decret, d’acord amb el sistema de representació que hagi triat la federació.
2. Els candidats no han d’haver incorregut en cap sanció que els inhabiliti per
exercir un càrrec federatiu, malgrat que no s’hagi executat la sanció.
3. La junta electoral ha d’acordar l’admissió o no de les candidatures en el termini
de tres dies hàbils des que es presentin. Contra l’acord de la junta electoral es pot
interposar un recurs davant el Tribunal Balear de l’Esport60 en el termini de tres dies
60

Vid. capítol IX del títol XII (articles 182 i 183) de la Llei 14/2006, de 17 d’octubre (§1).
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hàbils des que s’hagi notificat o des que la reclamació s’entengui tàcitament
desestimada per no haver-se dictat una resolució expressa en el termini establert.
Article 19. Requisits per ser candidat o candidata a president o presidenta de les
federacions61
Els requisits per poder ser candidat o candidata a president o presidenta de les
federacions esportives de les Illes Balears són:
a) Tenir el veïnatge administratiu a les Illes Balears.
b) Ser major d’edat.
c) Tenir la condició d’assembleista.
d) No haver incorregut en cap sanció imposada per l’òrgan competent que
l’inhabiliti per a aquest càrrec.
e) No ocupar càrrecs polítics lligats directament a l’esport en l’àmbit local, insular,
autonòmic, nacional o internacional.
f) Tenir ús ple dels drets civils.
Tot i que no tinguin la condició d’assembleista, en el cas que la federació triï l’opció
1 de l’article 4, els presidents i la resta de membres de la junta directiva de cada
federació es poden presentar a la reelecció, sempre que hagin ocupat, com a mínim
durant l’any anterior a la convocatòria d’eleccions, un càrrec en el si de la junta
directiva.
Article 20. Escrutini i proclamació de membres electes
1. Un cop finalitzada la jornada electoral, la mesa ha d’iniciar l’escrutini de tots els
vots emesos i ha de proclamar electes els candidats, d’acord amb el sistema de
representació triat i regulat a l’article 4 d’aquest Decret.
2. La junta electoral federativa ha de trametre a la direcció general competent en
matèria esportiva la relació d’assembleistes electes o nats, d’acord amb l’opció triada i
un cop resoltes les reclamacions possibles.
3. En el cas que no s’hagin presentat reclamacions davant la junta electoral
federativa o en cas que se n’hagin presentat i s’hagin desestimat, aquesta ha de
trametre a la direcció general competent en matèria d’esports un certificat del
secretari o de la secretària de la junta electoral federativa amb el vistiplau del
president o de la presidenta que acrediti la proclamació dels candidats.
4. La direcció general competent en matèria esportiva, un cop assabentada del
resultat de les reclamacions presentades davant la junta electoral federativa, en el
supòsit que se n’hagin presentat, o assabentada que no se n’ha presentat cap, ha de
ratificar el president electe o la presidenta electa. A partir de la notificació de la
ratificació, el president o la presidenta, o la junta electoral, si n’és el cas, disposa d’un
termini de deu dies naturals, comptadors des de l’endemà de la jornada electoral, per
comunicar a la direcció general competent en matèria esportiva la composició de la
junta directiva que hagi designat o que l’assemblea general hagi elegit. La direcció
general ha d’ordenar la inscripció dels presidents i de les juntes directives en el
Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears i la publicació d’aquests en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
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Vid. article 65 de la Llei 14/2006, de 17 d’octubre (§1) i articles 26 i 27 del Decret 33/2014, d’1 d’agost
(§5).
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Article 21. Candidatura única
Si només es presenta o resta vàlida una única candidatura, no s’ha de fer l’acte de la
votació i la junta electoral federativa n’ha de donar compte a la direcció general
competent en matèria esportiva perquè el director general o la directora general
proclami el nou president o la nova presidenta, o la junta directiva, si n’és el cas.
Article 22. Manca de candidats a la presidència
1. En cas que no es presenti cap candidat o candidata a president o presidenta, la
junta gestora, en el termini de tres mesos, ha de convocar noves eleccions.
2. Si en aquest cas tampoc no es presenten candidats, la junta gestora disposa
novament de tres mesos per establir la convocatòria. Si durant aquest període tampoc
no sorgeix cap candidat o candidata, esdevindrà president o presidenta aquella
persona que ho sigui del club, o de l’entitat privada, més antic (quant a inscripció) i
adaptat a la normativa vigent, o la persona que designi d’entre els membres de l’òrgan
directiu corresponent.

CAPÍTOL II
SISTEMA DE REPRESENTACIÓ PER CLUBS I
ALTRES ENTITATS PRIVADES

Article 23. Configuració de l’assemblea general
1. Tenen la condició d’assembleistes, en el supòsit del sistema de representació per
clubs i altres entitats privades entre les finalitats socials de les quals s’inclogui el
foment i la pràctica de l’activitat física i esportiva, el president o la presidenta, o la
persona que el club o l’entitat privada designi d’entre els membres de l’òrgan directiu
corresponent, la qual cosa s’ha d’acreditar mitjançant la presentació del poder notarial
corresponent a aquest efecte.
2. El nombre màxim de membres de l’assemblea general és igual al de clubs i
d’entitats privades que figurin en el cens electoral i el mínim és de 5 en el supòsit que
la federació esportiva corresponent tingui menys de 100 llicències vigents. Si té més de
100 llicències, el nombre mínim d’assembleistes és de 16.
Article 24. Procediment electoral
En el supòsit que la federació esportiva hagi triat el sistema de representació per
clubs i altres entitats privades entre les finalitats socials de les quals s’inclogui el
foment i la pràctica de l’activitat física i esportiva, la junta directiva de cada federació
ha d’elaborar tota la documentació electoral prevista en aquest Decret i ha de
convocar l’assemblea general per dur a terme l’elecció dels òrgans de govern.
Article 25. Electors i elegibles
1. Tots els assembleistes tenen la condició d’electors i elegibles, i ho són el
president o la presidenta, o la persona que el club o l’entitat privada entre les finalitats
socials de les quals s’inclogui el foment i la practica de l’activitat física i esportiva,
designi, la qual cosa s’ha d’acreditar mitjançant la presentació del poder notarial
corresponent a aquest efecte.
2. No són elegibles les persones que hagin estat condemnades o inhabilitades,
mitjançant una resolució administrativa o una sentència judicial fermes, per exercir
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càrrecs públics o federatius, encara que no s’hagin executat. Aquesta limitació no és
d’aplicació un cop complerta la sanció o la condemna.
Article 26. Cens electoral
Les federacions esportives que hagin triat el sistema de representació regulat en
aquest capítol han de confeccionar el cens electoral, en el qual ha de figurar el nom de
les persones físiques que representin cada un dels clubs o entitats privades.
Article 27. Presentació de candidatures
1. El termini per presentar candidatures s’obre el mateix dia que es fa la
convocatòria d’eleccions i es manté obert durant quinze dies naturals.
2. Les candidatures es poden presentar individualment per a cada càrrec o en llistes
tancades.
3. Les federacions esportives que hagin optat pel sistema de representació regulat
en aquest capítol han d’haver decidit prèviament si elegeixen únicament el president o
la presidenta o bé si elegeixen també la resta de càrrecs de la junta directiva, si n’hi ha.
Aquesta elecció l’han de fer els assembleistes entre aquests mateixos. En el primer cas,
únicament han de presentar candidatura els presidents o les persones que representin
els clubs esportius o les entitats privades, amb l’acreditació adient. En el segon cas, la
federació ha d’haver decidit prèviament si l’elecció de la junta directiva és
competència de la presidència o bé de l’assemblea general. Un cop decidit això, també
se n’ha d’especificar el sistema d’elecció: o bé per presentació de candidatures
individuals per a cada càrrec, o bé per llista tancada.
Article 28. Admissió de candidatures
Les candidatures han d’estar avalades per un mínim del 25% d’assembleistes en
aquells casos en què la federació hagi optat pel sistema de representació regulat en
aquest capítol. Els assembleistes només poden avalar una sola candidatura.
Article 29. Escrutini i proclamació de membres electes
1. S’ha de proclamar president electe o presidenta electa la candidatura que
hagi obtingut més vots vàlids. Si es produeix un empat entre dues o més
candidatures, cal fer una nova votació entre els empatats el setè dia següent, als
mateixos llocs, hora i condicions. En el supòsit que es repeteixi l’empat, s’ha de
proclamar la candidatura que representi el club amb data d’inscripció més antiga.
2. Un cop transcorregut el termini de presentació d’impugnacions contra el
desenvolupament del procés electoral o, si se n’han presentat, un cop resoltes
aquestes per la junta electoral federativa en primera instància o pel Tribunal
Balear de l’Esport 62 en segona instància, el president o la presidenta o el secretari
o la secretària de la junta electoral han de presentar a la Direcció General
d’Esports una còpia acarada de l’acta de proclamació de la candidatura electa, així
com a l’Assemblea Balear de l’Esport i a la federació espanyola corresponent.
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Vid. capítol X del títol XII (articles 184 a 193) de la Llei 14/2006, de 17 d’octubre (§1).
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CAPÍTOL III
SISTEMA DE REPRESENTACIÓ PER ESTAMENTS

Article 30. Estaments amb representació a l’assemblea general
Són estaments amb representació a l’assemblea general de les federacions
esportives que hagin optat pel sistema de representació regulat en aquest capítol, els
següents:
a) Els clubs esportius, les seccions de clubs esportius i les seccions esportives de les
entitats no esportives de cada federació inscrits en el Registre d’Entitats
Esportives de les Illes Balears.
b) Els esportistes.
c) Els tècnics.
d) Els jutges o els àrbitres.
e) Altres col·lectius interessats en l’àmbit esportiu d’acord amb les previsions dels
estatuts de cada federació.
Article 31. Configuració de l’assemblea general
1. Tenen la condició d’assembleistes, en el supòsit del sistema de representació
regulat en aquest capítol, les persones representants de cada un dels diferents
estaments esportius, regulats en l’article anterior, elegits per sufragi lliure, igual,
directe i secret pels components federats de tots els estaments de la modalitat
esportiva i entre aquests i, si escau, de les diferents disciplines esportives.
2. El nombre màxim de membres de l’assemblea general és de 80 i el mínim és de 5
en el supòsit que la federació esportiva corresponent tingui menys de 100 llicències
vigents. Si té més de 100 llicències, el nombre mínim d’assembleistes és de 16.
Article 32. Proporcionalitat dels estaments en la composició de l’assemblea general
1. La representació dels diferents estaments a l’assemblea general s’ha d’ajustar a
les proporcions que s’indiquen a continuació.
a) Clubs esportius: entre el 40% i el 60%.
b) Esportistes: entre el 25% i el 40%.
c) Tècnics: entre el 10% i el 15%.
d) Jutges o àrbitres: entre el 5% i el 10%.
e) Altres col·lectius interessats: fins al 5%, si n’és el cas.
2. Quan, d’acord amb les peculiaritats d’una federació esportiva de les Illes Balears,
no hi hagi algun dels estaments esportius, la totalitat d’aquesta representació s’ha
d’atribuir proporcionalment a la resta i el repartiment s’ha de fer de manera que no se
superi el percentatge màxim establert.
3. Els percentatges resultants no poden superar el màxim total dels membres que
integren l’assemblea.
4. Els percentatges resultants iguals o inferiors a 0,50% no computen i acreixen
l’estament immediatament anterior d’acord amb l’ordre establert en l’apartat 1
d’aquest article. Els que superin el 0,60% s’entendran com una persona representant,
sempre que no se superi el màxim de membres de l’assemblea.
5. Si el càlcul del percentatge resulta igual o inferior a 0,50%, s’ha de prendre el
nombre sencer inferior, i si resulta superior a 0,50%, s’ha de prendre el nombre sencer
immediatament superior. Tots els càlculs s’han de fer amb dos decimals.
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Article 33. Procediment electoral
1. Correspon al conseller o a la consellera competent en matèria esportiva
convocar els processos electorals, regular-los i determinar el període perquè es duguin
a terme mitjançant una resolució que s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
2. El president o la presidenta de la federació ha de presentar als membres de
l’assemblea general, convocats a aquest efecte, el reglament, el cens, el model de
paperetes i sobres i el calendari electoral previst en l’article 8 d’aquest Decret, per tal
que aquest òrgan l’aprovi. En aquesta sessió s’ha d’aprovar la convocatòria
d’eleccions.
3. Una vegada aprovada tota la documentació electoral s’ha de trametre aquesta i
l’acta de la sessió, per duplicat, a la direcció general competent en matèria esportiva
perquè pugui examinar-la i ratificar-la. No es poden iniciar els processos electorals fins
que la direcció general competent en matèria esportiva no ratifiqui i segelli el
reglament, el calendari i el cens electoral referit a l’estament de clubs, per a la qual
cosa disposa d’un termini de vint dies. En el cas que s’hi apreciïn deficiències s’ha de
concedir a la junta directiva un termini de quinze dies per esmenar-les.
Article 34. Electors i elegibles
1. Tenen la condició d’electors i elegibles les persones representants de cada un
dels estaments esportius, regulats a l’article 30 d’aquest Decret, elegits per sufragi
lliure, igual, directe i secret pels components federats de tots els estaments de la
modalitat esportiva i entre aquests i, si escau, de les diferents disciplines esportives.
No obstant això, els estaments d’esportistes, de jutges o àrbitres, de tècnics, i d’altres
col·lectius interessats han de complir, a més del requisit de la majoria d’edat, els que
s’exposen a continuació.
Esportistes: tenir llicència en vigor i que l’hagin obtinguda, com a mínim, l’any
anterior.
Jutges o àrbitres: tenir la condició reconeguda per la federació respectiva, sigui
quina sigui la seva categoria, amb llicència vigent, obtinguda com a mínim l’any
anterior.
Tècnics: disposar de la titulació de qualsevol categoria i de llicència en vigor,
obtingudes com a mínim l’any anterior.
Altres col·lectius interessats: disposar de llicència federativa, obtinguda com a
mínim l’any anterior.
2. El vot de les persones que pertanyen a aquests estaments és personal,
indelegable i intransferible.
3. L’estament de clubs esportius, ha de complir, a més, els requisits següents:
Estar degudament inscrit en el Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears
amb una antiguitat mínima d’un any i adaptat a la legislació vigent.
Haver desenvolupat alguna activitat de competició o promoció de l’esport
durant l’any anterior, comptador des de l’entrada en vigor d’aquest Decret.
4. La representació dels clubs i de les seccions esportives de les entitats no
esportives correspon al president o a la presidenta o a la persona que aquestes
entitats designin d’entre els membres de l’òrgan directiu corresponent, mitjançant
poder notarial a aquest efecte.
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5. No són elegibles les persones que hagin estat condemnades o inhabilitades,
mitjançant una resolució administrativa o una sentència judicial fermes, per exercir
càrrecs públics o federatius, malgrat no s’hagin executat. Aquesta limitació no és
d’aplicació un cop complerta la sanció o la condemna.
Article 35. Cens electoral
Les federacions esportives han de confeccionar el cens electoral. Aquest ha d’estar
dividit per estaments i ha de contenir les dades següents de cada integrant: nom,
llinatges, edat, DNI i número de llicència. Respecte de l’estament de clubs, hi ha de
figurar el nom del club, el número de registre i el domicili, i el nom i el DNI de la
persona que el presideixi o representi.
Article 36. Presentació de candidatures
1. El termini per presentar candidatures s’obre el mateix dia que es fa la
convocatòria d’eleccions i es manté obert quinze dies naturals.
2. Les candidatures es poden presentar individualment per a cada càrrec o en llistes
tancades.
3. Les federacions esportives regulades en aquest capítol han de realitzar les
eleccions en dues sessions: la primera per a la designació d’assembleistes i la segona
perquè aquests elegeixin el president o la presidenta de la federació d’entre els
assembleistes. Igualment, s’ha d’haver decidit prèviament si l’òrgan de representació
ha de ser unipersonal o col·legiat. L’elecció s’ha de fer d’acord amb allò que s’ha
establert en l’article 17.2 d’aquest Decret.
Article 37. Admissió de candidatures
Les candidatures que es presentin han d’estar avalades per un mínim del 10% de
l’estament corresponent o bé per 50 membres de l’estament en qüestió.
Article 38. Paperetes electorals i emissió del vot
1. Les federacions esportives han de confeccionar la documentació electoral
d’acord amb el que disposa l’article 8 d’aquest Decret. Les paperetes han d’anar
encapçalades amb el segell original de la federació i amb la denominació de l’estament
en qüestió, i han de contenir el nom i els llinatges dels candidats a l’assemblea general
proclamats com a tals. Igualment, el sobre, a més del segell original de la federació,
també ha de portar l’estament en qüestió.
2. Els candidats que pertanyen a dos o més estaments i que compleixen les
condicions exigides per a això únicament poden presentar candidatura en
representació d’un sol estament i exercir el seu dret de vot, únicament, en relació amb
l’estament en què figuren com a candidats.
3. Els votants que no són candidats i que pertanyen a dos o més estaments
únicament poden atorgar el seu vot a un d’aquests. La mesa electoral, en el moment
de la votació, ha de comprovar aquest fet. Si malgrat això la persona votant vota a
favor de dos o més estaments, tots els vots emesos per aquest es consideraran nuls.
4. Igualment, poden sol·licitar el sistema de vot anticipat regulat a l’article 17.4
d’aquest Decret, les persones físiques federades que pertanyin als estaments
d’esportistes, de tècnics, de jutges o d’àrbitres i si escau, d’altres col·lectius, amb dret
a vot.
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Article 39. Escrutini i proclamació de membres electes
1. Els candidats més votats en la primera sessió de l’assemblea general es
proclamaran assembleistes fins que ocupin el total de les places que corresponen a
cada estament. Si es produeix un empat entre dues o més candidatures, preval la
designació del candidat o de la candidata amb llicència federativa més antiga.
2. A la segona sessió de l’assemblea s’ha de proclamar president electe o
presidenta electa el candidat o la candidata que hagi obtingut més vots vàlids d’entre
els assembleistes. Si la federació ha decidit la designació de la junta directiva per part
del president o de la presidenta s’acaba l’elecció. A partir d’aquest moment, el
president o la presidenta disposa d’un termini de deu dies naturals per designar els
membres de la junta directiva i assignar-los el càrrec, de la qual cosa n’ha de fer
publicitat mitjançant el tauler d’anuncis de la federació o de la pàgina web, si en té.
Així mateix, un cop designats els membres de la junta directiva, el president o la
presidenta n’ha de comunicar la composició al Registre d’Entitats Esportives de les Illes
Balears, a l’Assemblea Balear de l’Esport i a la federació espanyola corresponent.
3. Així mateix, i en el supòsit que la federació hagi optat perquè l’assemblea general
elegeixi la junta directiva, també s’han de proclamar la resta dels càrrecs d’aquesta, si
es tracta d’una llista oberta. Si es presenta una llista tancada, s’ha de proclamar electa
la candidatura completa que hagi obtingut la majoria de vots. En ambdós casos, la
junta electoral ha de presentar una còpia acarada de l’acta de proclamació de la
candidatura electa al Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears, així com a
l’Assemblea Balear de l’Esport i a la federació espanyola corresponent, en el termini de
deu dies naturals comptadors des de l’endemà de la jornada electoral.

CAPÍTOL IV
MANCA DE CONVOCATÒRIA O NUL·LITAT
D’ACTUACIONS DEL PROCÉS ELECTORAL

Article 40. Manca de convocatòria o nul·litat d’actuacions del procés electoral
1. En el supòsit de manca de convocatòria d’eleccions en el termini previst en
l’article 15 d’aquest Decret o de nul·litat d’actuacions del procés electoral, la direcció
general en matèria esportiva nomenarà una junta gestora formada pels cinc presidents
o les persones que aquests designin —d’entre els membres de l’òrgan directiu
corresponent— dels cinc clubs més antics (quant a inscripció) i adaptats a la normativa
vigent.
2. En el supòsit que la federació no arribi al nombre mínim de clubs establerts en el
punt anterior, la composició de la junta gestora s’ha de fer de manera proporcional al
nombre de clubs que integren el cens electoral.
3. La junta gestora ha de designar una junta electoral d’entre tots els clubs que
integren la federació, sempre que aquests estiguin inscrits i adaptats a la normativa
vigent.
4. En el cas que la junta gestora no pugui convocar l’assemblea general de les
federacions i que aquest fet impossibiliti dur a terme el procés electoral, la direcció
general competent en matèria esportiva haurà de revisar i ratificar la documentació
electoral aportada per la junta gestora.
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DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA
En supòsits excepcionals, deguts a un funcionament intern deficient dels òrgans
de govern, de gestió, d’administració i de representació de les federacions o a una
deixadesa de funcions per part d’aquests, que impedeixin el desenvolupament
normal dels processos electorals, i amb l’objecte d’aconseguir el compliment efectiu
d’aquests, la direcció general competent en matèria esportiva pot determinar que
les eleccions es duguin a terme pel sistema descrit en l’article 4 a) d’aquest Decret
(opció 1).

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Disposició transitòria primera
Per a la convocatòria d’eleccions corresponent al període 2008-2012, les
federacions esportives de les Illes Balears actualment inscrites en el Registre d’Entitats
Esportives de les Illes Balears han d’adaptar el seu règim electoral a les prescripcions
d’aquest Decret, mitjançant un acord de l’assemblea general pres en una sessió que ha
de tenir lloc en el termini de tres mesos des que es publiqui en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears. Per acreditar que la federació adequa el règim electoral a aquest Decret,
és suficient presentar l’original i una còpia acarada de l’acta de l’assemblea general en
la qual s’ha adoptat aquesta decisió. El termini de presentació d’aquest document
davant la Direcció General d’Esports és, com a màxim, de quinze dies des que l’acord
s’hagi adoptat.
Per dur a terme els processos electorals s’estableix un termini màxim de sis mesos.
Els calendaris electorals aprovats per cada federació s’han d’ajustar al termini
esmentat.
Disposició transitòria segona
Mentre no es constitueixi el Tribunal Balear de l’Esport,63 n’ha d’exercir les funcions
el Comitè Balear de Disciplina Esportiva, el qual ha d’assumir també, a més de les que
té reconegudes, les de resolució de recursos en matèria electoral.
El termini per resoldre els recursos presentats davant aquest òrgan és de set dies
hàbils, comptadors des de l’endemà de la presentació del recurs. La resolució que
emeti aquest òrgan exhaureix la via administrativa.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA ÚNICA
Queden derogats els articles 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 i 53 de la secció segona, del capítol IV i també les
disposicions transitòries primera i segona del Decret 33/2004, de 2 d’abril, regulador
de les federacions esportives de les Illes Balears, així com totes les disposicions de rang
igual o inferior que s’oposin al que disposa aquest Decret.

63

El Tribunal Balear de l’Esport es va constituir en data 8 de setembre de 2010.
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DISPOSICIONS FINALS
Disposició final primera
Es faculta el titular de la conselleria competent en matèria esportiva per dictar les
disposicions necessàries per desplegar aquest Decret.
Disposició final segona
Aquest Decret comença a vigir l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears.
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DECRET 147/1997, DE 21 DE NOVEMBRE, PEL QUAL
ES REGULEN LA CONSTITUCIÓ I EL FUNCIONAMENT
DELS CLUBS ESPORTIUS EN L’ÀMBIT
DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
DE LES ILLES BALEARS64
(BOCAIB núm. 151, de 6 de desembre de 1997;
correcció d’errades BOCAIB núm. 13, de 27 de gener de 1998)

L’aprovació pel Parlament de les Illes Balears de la Llei 3/1995, de 21 de febrer, de
l’esport balear, ha estat un fet fonamental per a l’organització d’un aspecte tan
important i necessari en el desenvolupament harmònic i integral de l’ésser humà com
és l’activitat esportiva.
La Llei marca les directrius fonamentals, que s’han de completar amb diversos
reglaments que realitzin el desenvolupament preceptiu de les línies mestres definides
per la Llei. Aquest Decret és la continuació del procés iniciat amb el Decret relatiu a les
federacions, eixos vertebradors de l’esport a la nostra Comunitat, i defineix el
funcionament dels clubs esportius, que en són els vertaders pilars, amb la finalitat
d’ordenar-ne el funcionament perquè sigui més clar i transparent i, a la vegada,
garantir la participació democràtica dels socis.
La regulació que s’ha realitzat de tot el procés electoral, a més de garantir els
principis democràtics, reconeix les facultats d’autoorganització dels diversos clubs,
respecta la personalitat dels diferents models que hi ha a la nostra Comunitat que són
producte de la història, i té en compte les diverses modalitats esportives que hi ha.
Igualment, els drets i els deures dels socis queden clarament definits i defensats en
aquest Decret, el qual es converteix en el marc jurídic adequat per garantir que tots els
ciutadans de les Balears que vulguin accedir a les competicions esportives a través dels
clubs puguin fer-ho amb el màxim de garanties que la nostra convivència democràtica
requereix.
Per això, a proposta del conseller d’Educació, Cultura i Esports del Govern Balear,
d’acord amb el Consell Consultiu, i havent-ho considerat el Consell de Govern, en
sessió de 21 de novembre de 1997,

64

Aquest Decret ha estat modificat pel Decret 214/1999, d'1 d'octubre (BOCAIB núm. 128, de 12
d’octubre de 1999) i pel Decret 33/2014, d’1 d’agost (§5).
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DECRET
CAPÍTOL I
65
ELS CLUBS ESPORTIUS

Article 166
1. Són clubs esportius les associacions privades, amb personalitat jurídica i
capacitat d’obrar, que tenen per finalitat exclusiva el foment i la pràctica de l’esport i la
participació en competicions esportives oficials sense ànim de lucre.
2. També tindran la consideració de clubs esportius les entitats públiques o
privades amb personalitat jurídica i capacitat d’obrar, o les seccions que s’hi trobin
integrades, les quals desenvolupin activitats físiques esportives, sense ànim de lucre,
de caràcter accessori a la finalitat principal, sempre que participin en competicions
oficials i estiguin inscrits en el Registre d’Associacions Esportives de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, el qual n’informarà la federació corresponent.
3. Els clubs esportius estaran formats per persones físiques, jurídiques o per
persones físiques i jurídiques, i hauran d’estar inscrits en el Registre d’Associacions
Esportives de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears amb adscripció a la federació
balear corresponent.
En el cas de persones jurídiques, hauran de certificar la seva condició amb
l’escriptura de constitució, raó social, CIF i domicili social i adjuntar-hi la còpia de
l’acord social en el qual es manifesta la voluntat de constituir el club.
Article 2
1. Els clubs esportius es regeixen, pel que fa a les qüestions relatives a la
constitució, la inscripció, la modificació, l’extinció, l’organització i el funcionament, per
la Llei 3/1995, de 21 de febrer, de l’esport balear, per les normes d’aquest Decret i
d’altres disposicions de desenvolupament de la Llei, pels estatuts i els reglaments
específics i pels acords vàlidament adoptats per l’assemblea general i d’altres òrgans.
2. També seran d’aplicació als clubs, els estatuts, els reglaments i les disposicions
de la federació balear de la modalitat esportiva a la qual estiguin adscrits.
3. Pel que fa a la participació dels clubs esportius en les competicions, els seran
d’aplicació els reglaments i les disposicions de competició de les federacions en les
quals s’hagi inscrit amb aquesta finalitat.

CAPÍTOL II
LA CONSTITUCIÓ I LA INSCRIPCIÓ DELS CLUBS67

Article 3
La constitució dels clubs esportius i el contingut dels estatuts es regiran pels
principis d’igualtat, representativitat, coordinació i eficàcia, i la seva organització
interna serà democràtica.

65

Vid. Llei 14/2006, de 17 d’octubre (§1).
Vid. article 31 del Decret 33/2014, d’1 d’agost (§5).
67
Vid. capítols IV i V (articles 12 a 18) del Decret 33/2014, d’1 d’agost (§5).
66
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Article 4
Derogat68
CAPÍTOL III
ELS ESTATUTS DELS CLUBS ESPORTIUS69

Article 5
Els estatuts dels clubs regularan com a mínim el següent:
a) La denominació, el símbol o el logotip que hagi d’utilitzar, l’objectiu i el domicili
social del club.
b) Els requisits i el procediment per a l’adquisició i pèrdua de la condició de soci.
c) Els drets i els deures bàsics dels socis.
d) Els òrgans de govern i representació i el règim d’elecció.
e) El règim de responsabilitat dels directius i socis. En qualsevol cas, els directius
han de respondre sempre davant el club, els socis i/o tercers per causa de culpa
o negligència greu.
f) El règim disciplinari federatiu.
g) El règim economicofinancer i patrimonial.
h) El procediment de reforma dels estatuts.
i) El règim i les causes de dissolució del club i de la suspensió de les activitats.
j) El sistema d’elecció i de renovació dels càrrecs directius.
k) L’alta dels esportistes en la federació corresponent i l’assegurança de tots amb
cobertura esportiva.
l) La concertació d’una assegurança de règim civil, per cobrir els practicants i les
activitats dels esportistes dins les instal·lacions del club.
A més, hauran d’indicar la modalitat esportiva a la qual el club està adscrit amb
caràcter principal, les seccions esportives que té i les federacions a les quals està
adscrit.
Article 6
Derogat70
Article 7
Els estatuts han de garantir la igualtat de tots els socis dels clubs en drets i deures i
no poden implicar o provocar discriminacions per raó de naixement, raça, sexe, religió,
opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.
Article 8
Per procedir a la modificació, la reforma o la derogació dels estatuts d’un club
esportiu, s’haurà de convocar, a aquest efecte, una reunió extraordinària de
l’assemblea general, notificada per escrit i amb justificant de recepció a tots els
membres de l’assemblea, o publicada en els mitjans de comunicació de l’àmbit de la
68

Article derogat pel Decret 33/2014, d’1 d’agost (§5).
Vid. article 44.3 de la Llei 14/2006, de 17 d’octubre (§1) i capítol V (article 18) del Decret 33/2014, d’1
d’agost (§5).
70
Ídem nota 68.
69

111

§4
CAIB, la qual haurà de prendre l’acord per majoria absoluta dels membres en la
primera convocatòria o per majoria dels presents, en segona convocatòria.
Les modificacions estatutàries s’han de comunicar, en un termini màxim d’un mes,
al Registre d’Associacions Esportives de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i
trametre’n còpia a la federació corresponent.

CAPÍTOL IV
ELS SOCIS DELS CLUBS ESPORTIUS

Article 9
1. Podran tenir la condició de soci d’un club esportiu les persones físiques i les
jurídiques.
2. La condició de soci s’ha de sol licitar mitjançant un escrit adreçat a la junta
directiva, en el qual constin el nom, els llinatges, el DNI i el domicili.
3. En el cas de les persones jurídiques, se sol licitarà mitjançant un escrit adreçat a
la junta directiva, en el qual constin el nom social, el CIF, el domicili social, i també s’hi
ha d’adjuntar la certificació de l’acord de l’òrgan competent de l’entitat on s’autoritzi
l’esmentada petició.
4. La junta directiva ha de decidir sobre la procedència o la denegació de l’admissió.
Les decisions adoptades s’han de donar a conèixer en la següent reunió de l’assemblea
general per ratificar-les. Això no obstant, totes les persones admeses per la junta
directiva han de ser socis amb tots els efectes fins al moment de la reunió de
l’assemblea, que serà la que indicarà de manera definitiva si aquesta condició es
manté.
Article 10
1. L’assemblea general, a proposta de la junta directiva, podrà atorgar la distinció
de soci d’honor a les persones que hagin destacat per la seva labor i el suport al club.
2. Els drets i deures dels socis d’honor es regularan estatutàriament.
Article 11
Els socis dels clubs esportius tenen reconeguts estatutàriament, com a mínim, els
drets següents:
a) La participació activa en la consecució dels objectius del club, sempre d’acord
amb el que estableixen la Llei de l’esport, aquest Decret i els seus estatuts.
b) La separació lliure del club.
c) La participació en les activitats del club i l’examen de la documentació, després
de la petició raonada a la junta directiva, la qual no s’hi podrà negar.
d) ’expressió lliure de les seves opinions en el si del club.
e) El dret al sufragi actiu i passiu als òrgans de representació i govern del club,
sempre que siguin majors d’edat i tenguin plena capacitat d’obrar en el cas de
les persones físiques.
f) Els membres del club menors d’edat tenen dret a ser escoltats en les sessions
dels òrgans representatius d’acord amb el que es disposa en aquest Decret i en
els estatuts de cada club.
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Article 12
Els socis dels clubs esportius estan obligats, estatutàriament, a:
1. Acatar totes les disposicions de la legislació vigent, d’aquest Decret i dels
estatuts del seu club esportiu.
2. Acomplir tots els acords que adopti l’assemblea general, la junta directiva o els
membres d’aquesta en l’exercici de les seves funcions, per a la bona gestió del
club.
3. Contribuir al funcionament correcte del club, acomplir-ne els objectius, vetllar
pel bon nom i satisfer les quotes o contribucions econòmiques que
estatutàriament es determinin i siguin aprovades per l’assemblea general.
Article 13
La condició de soci d’un club esportiu es pot perdre per qualsevol de les causes
següents:
1. Per dimissió, incapacitat o defunció.
2. Per acord de la junta directiva i per l’incompliment greu dels deures que es
relacionen en l’article anterior, després de l’audiència a l’interessat i seguint el
procediment sancionador que es regula en aquest Decret.
3. Per dissolució del club, sigui per desaparició o per la integració en una altra
entitat.

CAPÍTOL V
ELS ÒRGANS DE GOVERN,
REPRESENTACIÓ I ADMINISTRACIÓ71

Article 14
En tots els clubs esportius hi ha d’haver els òrgans següents:
a) Un òrgan de govern, denominat assemblea general.
b) Un òrgan d’administració col·legiat, que es denominarà junta directiva.
c) Un òrgan de representació el titular del qual serà el president del club, qui en
presidirà, igualment, la junta directiva.
Article 15
1. Els acords dels òrgans dels clubs s’han d’adoptar per majoria simple, excepte en
el supòsit que les disposicions legals o estatutàries prevegin majories qualificades.
2. Els vots contraris i les abstencions, si la votació s’efectua en el si de qualsevol
òrgan col·legiat, eximiran de les responsabilitats que es puguin derivar dels acords
adoptats pels òrgans col·legiats del club.
3. Està expressament prohibida la delegació de vot en el si de qualsevol òrgan
col·legiat.

71

Vid. article 31 del Decret 33/2014, d’1 d’agost (§5).
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CAPÍTOL VI
L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA

Article 16
L’assemblea general és l’òrgan superior de govern del club i estarà integrada per
tots els socis que estiguin al corrent de les obligacions amb el club. Les reunions seran
ordinàries i extraordinàries.
Article 17
L’assemblea general es reunirà en sessió ordinària almenys un cop l’any, en
finalitzar la temporada esportiva, per tractar les qüestions següents:
a) Aprovació, si s’escau, de la memòria de l’exercici anterior.
b) Liquidació del pressupost de l’exercici anterior, balanç econòmic, inventari,
rendició i aprovació de comptes.
c) Projecte d’activitats per a l’exercici següent.
d) Establiment de les quotes i contribucions econòmiques dels socis.
e) Projecte de pressupost de l’exercici següent.
f) Propostes formulades per la junta directiva o pels socis sempre que siguin
avalades per un 5% d’aquests.
g) Les propostes d’expulsió o sanció dels socis.
Article 18
L’assemblea general es reunirà en sessió extraordinària per tractar d’altres
assumptes de la seva competència i, en concret, sempre que tractin els punts
següents:
a) Elecció de president i junta directiva.
b) Modificació d’estatuts.
c) Concertació de préstecs.
d) Alienació i gravamen del patrimoni del club.
e) Emissió de títols o participacions transmissibles representatius de deute o de la
part alíquota patrimonial del club.
f) Aprovació de la moció de censura al president i, si s’escau, a la junta directiva.
g) Acord de dissolució i liquidació del club.
Article 19
L’assemblea general ordinària serà convocada pel president del club a iniciativa
pròpia, o a petició de la majoria simple dels membres de la Junta Directiva, o,
d’almenys, del 10% dels socis.
Cas que el president incompleixi l’obligació establerta en el paràgraf anterior,
transcorregut un mes de la data d’adopció de l’acord de convocatòria, la Junta
Directiva o qualsevol col lectiu de socis que en representi almenys un 10% del total
podrà realitzar la convocatòria.
Article 20
Correspondrà al president del club, a iniciativa pròpia o a sol licitud de dos terços de
la junta directiva o d’un 20% del total de socis, la convocatòria d’assemblea general
extraordinària.
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Article 21
La convocatòria de l’assemblea general, tant ordinària com extraordinària,
juntament amb l’ordre del dia dels assumptes que s’hi han de tractar i la
documentació, s’ha de comunicar als socis, d’acord amb el que preveuen, a aquest
efecte, els estatuts del club i, en tot cas, almenys amb set dies d’antelació, excepte en
els supòsits d’urgència que es preveuen en els estatuts.
Article 22
1. L’assemblea general, ordinària o extraordinària, quedarà vàlidament constituïda
quan hi concorrin, en primera convocatòria, almenys el 50% dels membres. En segona
convocatòria, que es realitzarà almenys una hora més tard, serà vàlida sigui quin sigui
el nombre de membres assistents, sempre que hi assisteixi el president o la persona en
la qual delegui.
2. Les sessions de l’assemblea general ordinària estaran presidides pel president del
club.
3. Les sessions de l’assemblea general extraordinària en les quals es procedeixi a
l’elecció, substitució o censura del president o d’algun membre de la junta directiva
seran presidides per una mesa electoral, d’acord amb el que estableix el règim
electoral. En la resta de supòsits també serà presidida pel president del club.
Article 23
De les assemblees generals, ordinàries o extraordinàries, se n’haurà d’estendre
l’acta corresponent signada pel secretari, amb el vistiplau del president del club, de la
qual s’haurà de trametre una còpia a la federació corresponent. Se n’ha de trametre
una altra còpia a la Direcció General d’Esports del Govern Balear i a la comissió
responsable en matèria d’esports del consell insular de l’illa on tingui fixat el domicili
social, perquè en prengui coneixement i a l’efecte que correspongui. També s’hi han
de trametre còpies dels acords que afectin la modificació dels estatuts i el canvi o
modificació de la composició dels membres de la junta directiva.

CAPÍTOL VII
LA JUNTA DIRECTIVA DELS CLUBS ESPORTIUS72

Article 24
1. La junta directiva és l’òrgan de gestió ordinària del club.
2. La junta directiva ha de tenir un nombre de membres senar no inferior a cinc ni
superior a vint-i-un components.
3. La junta directiva estarà formada, almenys, pel president del club, un
vicepresident, un secretari, un tresorer i, com a mínim, un vocal per a cada una de les
seccions esportives de què disposi el club.
4. La composició i les modificacions posteriors de la junta directiva hauran de ser
comunicades al Registre d’Associacions Esportives de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, i l’entitat haurà de trametre una còpia d’aquesta comunicació a la
federació.
72

Vid. capítol VI (article 19) del Decret 33/2014, d’1 d’agost (§5).
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Article 25
1. Els membres de la Junta Directiva seran elegits per tots els socis amb dret a vot,
mitjançant sufragi personal, lliure, directe i secret. Si un club esportiu té més de dos
mil socis l’elecció es podrà realitzar mitjançant compromissaris.
2. El president i els membres de la junta directiva seran elegits per un període de
quatre anys. En qualsevol cas, continuaran en funcions fins a la presa de possessió dels
successors.
3. El càrrec de president o de membre de la junta directiva és incompatible amb
qualsevol càrrec de naturalesa igual en altres clubs o agrupacions de promoció
esportiva de la mateixa modalitat.
4. Tots els membres de la junta directiva podran ser reelegits totes les vegades que
s’hi presentin, llevat que els estatuts del club n’estableixin limitacions.
Article 26
1. La junta directiva té encomanades les funcions relatives a la gestió administrativa
i econòmica dels assumptes del club que haurà de desenvolupar d’acord amb les
directrius emanades de l’assemblea general. En tot cas, corresponen a la junta
directiva les atribucions següents:
a) Mantenir l’ordre i la disciplina en el club i en les competicions que s’organitzin.
b) Convocar l’assemblea general, a través del president o de la manera que
estableix aquest Decret, quan es consideri necessari.
c) Establir les condicions i normes d’admissió dels nous socis, i proposar a
l’assemblea general les quotes d’ingrés i les periòdiques que s’hagin de pagar.
d) Realitzar les propostes de resolució dels recursos interposats pels socis, redactar
o reformar els reglaments de règim intern i fixar les normes d’ús de les
instal·lacions i les taxes corresponents.
e) Nomenar les persones que hagin de dirigir les comissions que es creïn,
contractar el personal administratiu i organitzar les activitats del club.
f) Redactar l’inventari, el balanç i la memòria anuals i, en general, aplicar totes les
mesures esportives, econòmiques i administratives que siguin necessàries per
dur a terme les finalitats del club.
g) Assumir o acomplir els compromisos econòmics que no excedeixin del 20% del
pressupost del club, per a la qual cosa no és necessària la convocatòria de
l’assemblea extraordinària a aquest efecte.
h) Dur a terme totes les actuacions que siguin necessàries per al bon funcionament
del club.
i) Adoptar els acords que afectin l’article 13.2 d’aquest Decret.
2. Igualment, és obligació de la junta directiva del club esportiu dur en ordre, i al
dia, com a mínim, els llibres següents:
a) Llibre de registre dels socis.
b) Llibre d’actes.
c) Llibre diari de comptabilitat.
d) Si s’escau, llibre de registre de títols de deute o de la part alíquota patrimonial.
Aquesta documentació es podrà establir mitjançant suport informàtic.

116

§4
Article 27
1. La convocatòria de les sessions de la junta directiva correspon al president del
club o, si aquest no hi és, al vicepresident. La convocatòria ha d’anar acompanyada de
l’ordre del dia, on han de figurar els assumptes que s’hi han de tractar i de la
documentació relativa a aquests.
2. La convocatòria amb l’ordre del dia s’ha de notificar als membres de la junta
directiva d’acord amb el que es preveu en els estatuts del club, i amb almenys dos dies
d’antelació, excepte en els casos d’urgència que preveuen els estatuts.
3. Per unanimitat de tots els membres de la junta directiva, es poden introduir nous
punts en l’ordre del dia.
Article 28
1. La junta directiva restarà vàlidament constituïda quan hi concorrin, en primera
convocatòria, la meitat més un dels membres, i en segona convocatòria, amb la
presència d’almenys dos membres. En ambdós casos hi ha d’assistir el president o el
vicepresident.
2. La junta directiva restarà vàlidament constituïda quan hi siguin presents tots els
seus membres, encara que no se n’hagi fet convocatòria prèvia.
3. El president o el vicepresident del club presidiran les sessions de la junta
directiva i les dirigiran i coordinaran.
Article 29
1. La junta directiva ha de cessar per alguna de les causes següents:
a) Per dimissió, defunció o incapacitat del president, en el cas d’haver-se fet
l’elecció mitjançant llista tancada.
b) Per aprovació de la moció de censura contra el president, acordada
afirmativament per més del 50% dels membres o contra tota la junta en el cas
d’haver-la elegida pel sistema de llistes tancades.
c) Per expiració del mandat.
d) Per les causes que preveuen els estatuts.
e) En el cas del cessament individual dels membres de la junta directiva quan
n’afecti més d’un 50% dels membres.
2. Els membres de la junta directiva podran cessar individualment per qualsevol de
les causes següents:
a) Per dimissió, defunció o incapacitat.
b) Per aprovació de la moció de censura.
c) Per expiració del mandat.
d) Per les causes que preveuen els estatuts.
3. En el supòsit de cessament individual d’un o més membres de la junta directiva,
sense que aquest afecti més del 50% dels membres o el president, aquest podrà
nomenar els substituts que hauran de ser ratificats en la següent reunió de l’assemblea
general. La junta directiva continuarà en funcions mentre continuïn en els seus càrrecs
el president i més del 50% dels components.

117

§4
Article 30
Els socis podran exigir la responsabilitat del president, de la junta directiva o de
qualsevol dels seus membres en el cas que el règim electoral sigui pel sistema de llistes
obertes, mitjançant l’aprovació en assemblea general, per majoria absoluta, d’una
moció de censura que haurà de ser proposada, com a mínim, per un 15% dels socis, i
que haurà d’incloure un candidat al càrrec al qual s’ha presentat la moció de censura.
Article 31
La moció de censura s’ha de presentar a la seu del club mitjançant escrit adreçat a
la junta directiva, en el qual s’ha d’indicar la voluntat de proposar la moció de censura,
el candidat proposat i la relació dels socis amb dret a vot que donen suport a la moció,
amb nom, DNI, número de soci i signatura.
Article 32
1. La junta directiva, després de comprovar que la moció de censura reuneix els
requisits que s’assenyalen en l’article anterior, l’admetrà a tràmit i convocarà
l’assemblea general extraordinària en el termini d’un mes des de la data en què va ser
admesa.
2. En els set dies següents a l’admissió del tràmit de la moció de censura, podran
presentar-se mocions alternatives d’altres socis, que hauran de reunir els requisits
esmentats abans i sotmetre’ls als mateixos tràmits d’admissió.
3. Les mocions de censura podran ser retirades en qualsevol moment pels
proposants.
Article 33
La sessió de l’assemblea general extraordinària s’iniciarà amb l’elecció, a proposta
de la junta directiva, d’una mesa electoral que dirigirà els debats. El procediment
d’elecció de la mesa electoral ha de seguir el que estableixen els articles 59 i següents
d’aquest Decret.
Article 34
1. El debat s’iniciarà amb la defensa de la moció de censura que, amb el temps que
determini la mesa electoral, efectuï el candidat o un dels signants de la moció, a
l’efecte d’explicar el programa d’actuacions que pretén realitzar.
2. A continuació, i amb el mateix temps, podran intervenir-hi d’altres candidats, cas
que n’hi hagi. Ha de tancar el torn d’intervencions el censurat, per replicar. La mesa
electoral podrà fixar els torns d’intervencions que consideri necessaris.
3. Si s’ha presentat més d’una moció de censura, la junta directiva n’acordarà el
debat conjunt, començant per la presentada en primer lloc i continuant amb la resta,
d’acord amb l’ordre de presentació. Aquestes hauran de ser sotmeses a votació per
separat.
Article 35
L’aprovació d’una moció de censura requereix, en tot cas, el vot favorable de la
majoria dels socis, en règim de similitud al que s’estableix en l’article 8. Si s’aprova una
moció de censura, la resta no se sotmetrà a votació.
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Article 36
1. En cas d’aprovació de la moció de censura contra un càrrec de la junta directiva,
el candidat proposat serà nomenat per l’assemblea.
2. En cas d’aprovació de la moció de censura contra el president, la junta directiva
cessarà en les seves funcions. En el cas d’haver fet l’elecció mitjançant llista tancada, el
candidat que s’hi hagi inclòs serà nomenat president, cas en què nomenarà la junta
directiva, que haurà de ser ratificada en la següent reunió de l’assemblea general. Cas
de no ser ratificada es procedirà a l’elecció dels diversos membres, d’acord amb el que
estableix aquest Decret.
3. L’aprovació d’una moció de censura contra més del 50% dels membres de la
junta directiva provocarà el cessament de tots els membres d’aquesta.
Article 37
Si la moció de censura no s’aprova, els signants no en podran presentar d’altra
durant l’any en curs.
Article 38
1. En casos excepcionals, quan la junta directiva cessi en les seves funcions per
qualsevol de les causes que es relacionen en l’article 29.a, es constituirà una comissió
gestora formada per la resta de membres de la junta directiva o pels cinc socis amb
més antiguitat. Si no queda cap membre de la junta directiva, es procedirà a convocar
una assemblea general extraordinària en el termini màxim d’un mes, per fixar, d’acord
amb el que disposa aquest Decret, el procés electoral corresponent.
2. En el cas que no sigui possible, qualsevol col lectiu de socis que representi
almenys el 5% del total dels socis amb dret a vot, podrà realitzar la convocatòria per
iniciar el procediment electoral corresponent.

CAPÍTOL VIII
EL PRESIDENT

Article 39
1. El president és l’òrgan executiu del club, en té la representació legal, en presideix
els òrgans de govern i d’administració, en les reunions disposa de vot de qualitat en els
supòsits d’empat, està obligat a executar els acords adoptats vàlidament i a notificar a
la federació respectiva i a la Direcció General d’Esports les modificacions que es
produeixen en els òrgans de govern i els canvis de seu social.
2. Si ho estableixen els estatuts, i amb l’aprovació de l’assemblea general, el
president podrà assumir les funcions de la junta directiva.
3. En el supòsit que preveu el punt anterior, el president podrà crear els òrgans
d’assessorament i suport que consideri convenients per al desenvolupament de les
funcions de gestió, excepte per prohibició legal o estatutària.
Article 40
Els socis han d’elegir el president en assemblea general, cada quatre anys, en una
sessió en la qual podran participar tots els socis mitjançant sufragi lliure, personal,
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directe i secret. Això no obstant, en els clubs que tinguin més de 2 000 socis podrà
realitzar-se’n l’elecció mitjançant compromissaris.
Article 41
El president ha de cessar per alguna de les causes següents:
a) Per dimissió, defunció o incapacitat.
b) Per aprovació d’una moció de censura contra ell o en què es reprovi més del
50% dels membres de la junta directiva.
c) Per cessament de la junta directiva de la qual forma part.
d) Per les causes que preveuen els estatuts.
Article 42
1. L’assemblea general podrà exigir la responsabilitat del president mitjançant
l’adopció d’una moció de censura que haurà de ser avalada per la majoria dels socis en
la sessió convocada a aquest efecte, i amb els mateixos criteris que estableix l’article 8.
2. La sessió haurà de ser sol licitada per almenys un 10% dels membres de
l’assemblea general.
3. L’aprovació de la moció de censura causarà el cessament del president i també
de la resta dels membres de la junta directiva, en el cas d’haver-se desenvolupat
l’elecció mitjançant el sistema de llista tancada.

CAPÍTOL IX
LA VICEPRESIDÈNCIA

Article 43
1. La junta directiva ha de tenir, com a mínim, un vicepresident, i com a màxim,
tres.
2. Correspon al vicepresident o vicepresidents assumir les funcions que els
encomani el president i substituir a aquest en cas d’absència, malaltia, cessament o
dimissió.

CAPÍTOL X
LA SECRETARIA DEL CLUB

Article 44
El secretari és el responsable directe de l’administració del club, al qual corresponen
les funcions següents:
a) L’execució, sota la direcció del president, dels acords, directrius i decisions
adoptats per la junta directiva i l’assemblea general, de les quals redactarà les
actes de les reunions, amb el vistiplau del president, que es consignaran en el
llibre d’actes, per a la qual cosa pot tenir un secretari d’actes, qui assistirà a les
reunions sense veu ni vot.
b) La direcció de tots els serveis del club i la direcció delegada del seu personal.
c) La custòdia de l’arxiu de la documentació i la custòdia i l’actualització del llibre
de registre de socis i del llibre d’actes.
d) La realització de l’inventari del club.
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CAPÍTOL XI
LA TRESORERIA DEL CLUB

Article 45
El tresorer de la junta directiva és el dipositari del club, ha de signar els rebuts i
autoritzar-ne els pagaments, amb el vistiplau del president. Per dur a terme les seves
funcions podrà ser auxiliat pel personal administratiu del club.
Article 46
És obligació del tresorer i, subsidiàriament, de la junta directiva formalitzar durant
el primer mes de cada any un balanç de situació i dels comptes d’ingressos i despeses,
que es comunicaran a tots els socis, a través del mitjà que la junta directiva consideri
més adient. A més, haurà de dur en ordre i al dia el llibre diari de comptabilitat i, si
s’escau, el llibre de registre de títols de deute o de la part alíquota patrimonial dels
membres de la junta directiva.

CAPÍTOL XII
EL RÈGIM ELECTORAL

Article 47
1. L’assemblea general ha d’elegir cada quatre anys les persones que han de
realitzar les funcions de direcció com a membres de la junta directiva, d’acord amb el
que disposen els estatuts del club.
2. Els estatuts del club podran fixar el procediment d’elecció, d’acord amb el que
estableix aquest Decret.
3. Tots els socis amb dret a vot podran participar en l’elecció dels càrrecs de la
junta directiva. L’elecció respectarà en tot moment els principis democràtics, i ha de
ser lliure, directa i secreta.
Article 48
En els clubs en què el nombre de socis amb dret a vot sigui superior a 2 000,
l’assemblea general podrà conformar-se mitjançant compromissaris elegits d’acord
amb el procediment que es determini estatutàriament, respectant els principis
democràtics.
Article 49
El procés electoral dels clubs esportius es regularà pel que es disposa en aquest
Decret i en els estatuts i reglaments específics.
Article 50
Per procedir a l’elecció dels diferents càrrecs del club és necessari un acord de la
junta directiva convocada a aquest efecte, amb l’ordre del dia següent:
a) Aprovar el calendari electoral, amb la convocatòria i l’ordre del dia de
l’assemblea general extraordinària.
b) Designar la comissió electoral.
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Article 51
El termini mínim entre la data de convocatòria i la realització de l’elecció és d’un
mes.
Article 52
L’acord de convocatòria haurà d’assenyalar la data, l’hora i el lloc de realització de
l’assemblea general extraordinària, en primera i segona convocatòries.

CAPÍTOL XIII
LA COMISSIÓ ELECTORAL

Article 53
1. Aprovat el calendari electoral, la junta directiva nomenarà una comissió
electoral, composta d’almenys tres membres, la qual tindrà la finalitat d’impulsar,
coordinar i dirigir totes les activitats relacionades amb la realització de l’assemblea. La
junta directiva posarà a disposició d’aquesta comissió els mitjans humans i materials
necessaris per al desenvolupament de les tasques.
2. Els membres de la comissió electoral seran designats pel procediment que
estableixen els estatuts. Si no n’estableixen, podran ser designats per sorteig d’entre
els socis amb dret a vot, els quals no poden ser mai candidats. També s’haurà de
preveure un suplent per a cada membre designat.
3. En casos excepcionals, per acord de la junta directiva i sempre que ho prevegin
els estatuts, es podrà nomenar una persona, denominada responsable electoral, que
assumirà totes les funcions que corresponguin a la comissió electoral. El responsable
electoral haurà d’aplicar íntegrament el règim previst per la comissió electoral.
4. En els clubs que tinguin més de 500 socis, serà obligatòria la constitució d’una
comissió electoral col·legiada.
Article 54
La comissió electoral adoptarà els acords per majoria i aixecarà l’acta corresponent
de les reunions.
Article 55
La comissió electoral haurà d’assumir, com a mínim, les funcions següents:
a) Aprovar el cens d’electors.
b) Proclamar i publicar les candidatures presentades.
c) Proposar a l’assemblea la mesa electoral.
d) Conèixer i resoldre les impugnacions, reclamacions i peticions que es presentin
relatives al procés electoral.
Article 56
A les sessions de la comissió electoral podran assistir-hi, amb veu i sense vot, un
delegat nomenat per la Direcció General d’Esports del Govern Balear, i un altre del
consell insular on el club tingui el domicili social.
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Article 57
La durada de l’exercici de les funcions de la comissió electoral finalitza quan
s’aprova en l’assemblea general la mesa electoral.

CAPÍTOL XIV
EL PROCÉS ELECTORAL

Article 58
Els estatuts de cada club han d’establir el procediment electoral que considerin
adient, per a la qual cosa poden optar pel procediment de llistes obertes o pel de
llistes tancades. En ambdós casos s’han de regir pel que estableix aquest article:
a) En el procediment de llista tancada s’elegirà qui ha de tenir les funcions de
direcció mitjançant un sistema de vot majoritari a una sola volta, s’elegiran en
una llista el president, el vicepresident o vicepresidents, si n’hi ha més d’un, amb
indicació del nombre, el secretari, el tresorer, els vocals, i, com a mínim, tres
suplents.
b) En el procediment de llistes obertes, cada càrrec de la junta directiva s’elegirà
per separat. Si hi ha més d’un vicepresident, per determinar-ne l’ordre, l’elecció
dels vicepresidents es farà en bloc, i cada membre de l’assemblea podrà elegir
tants candidats com nombre de vicepresidències hi ha. Poden ser vicepresidents
els candidats que hagin rebut més vots. Aquest procediment regeix també per
als vocals. Per ser elegits és necessària la majoria simple.
En cas d’empat, es realitzarà una altra votació entre els empatats, i, si continua
l’empat, en resultarà elegit el de més antiguitat en el club. En cas que es
presenti un sol candidat per a un càrrec, no serà necessària la realització
d’elecció.
Article 59
El termini de presentació de candidatures s’obrirà en el mateix moment d’aprovar
la realització de l’assemblea general i es mantindrà obert fins a les 72 hores prèvies a la
reunió de l’assemblea general.
Article 60
S’admeten les candidatures que siguin avalades per almenys un 5% dels socis. Cada
soci únicament podrà avalar una candidatura. En cas de constar l’aval d’un soci en més
d’una candidatura, aquest no es tindrà en compte en cap.
Article 61
a) La comissió electoral, dins de les 24 hores següents al seu nomenament,
exposarà en el tauler d’anuncis del club la relació dels seus membres i el cens electoral.
b) En el termini de les 24 hores després de la finalització del període de presentació
de candidatures, la Comissió Electoral presentarà un escrit que s’exposarà, igualment,
en el tauler d’anuncis del club, en el qual hauran de constar:
1. Les candidatures vàlidament presentades i la seva proclamació, com també els
programes electorals de cada candidatura proclamada.
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2. L’òrgan o òrgans als quals fa referència l’elecció i el nombre i la naturalesa dels
llocs als quals afecta, en el supòsit que l’elecció es realitzi pel procediment de
llistes obertes.
3. La relació de candidats presentats dins del termini legal, amb indicació de
l’òrgan i lloc a què opten i la candidatura a la qual pertanyen, en el supòsit que
l’elecció es faci pel procediment de llistes obertes.
Article 62
1. S’admet el vot per correu, sempre que en el sobre consti el remitent, i dins
d’aquest, una sol licitud d’exercir el dret a vot, la signatura del votant, la fotocòpia del
carnet de soci, fotocòpia del NIF i un altre sobre tancat amb la papereta del vot,
sempre que arribi abans de començar l’escrutini.
2. El vot per correu ha d’arribar en un sobre certificat a la seu del club.
3. La papereta estarà datada d’acord amb el calendari electoral que s’estableix i
amb imprès normalitzat.
Article 63
1. Abans d’iniciar-se la votació, el president de la comissió electoral proposarà a
l’assemblea la constitució de la mesa electoral, la qual ha d’estar formada per un
nombre senar de membres, amb un president, un secretari i un vocal, com a mínim. La
proposta de composició de mesa es farà en una votació ordinària, i és suficient la
majoria simple. De no acceptar-se la proposta, s’obrirà un termini de 30 minuts, durant
el qual els socis assistents a l’assemblea general podran presentar candidatures
completes per a la mesa electoral, avalades, com a mínim, pel 15% del total dels socis.
Els socis no poden avalar més d’una candidatura.
2. La mesa electoral durà terme, des del moment de la seva constitució, la direcció
del club, ha de complir i fer complir la Llei de l’esport, aquest Decret i els estatuts. La
mesa electoral ha d’interpretar, en els casos de dubte, el que estableixen els estatuts.
3. La mesa ha de dirigir, impulsar, ordenar i moderar els debats, ha de vetllar, en
tot moment, per la bona marxa de l’assemblea i de les votacions, ha de comprovar la
condició de soci de qui vol emetre el vot i ha de resoldre els dubtes que es presentin
sobre l’acreditació d’aquesta condició, sobre la validesa dels vots emesos o sobre
qualsevol altre assumpte relatiu al procés de votació.
4. Una vegada finalitzada la votació, la mesa electoral procedirà a introduir els vots
per correu en l’urna. A continuació, realitzarà l’escrutini dels vots, anunciarà els
resultats i proclamarà la candidatura que hagi obtingut més vots.
5. Els acords en el si de la mesa electoral s’efectuaran per majoria simple dels
membres presents. En cas d’empat, el president té vot de qualitat.
Article 64
1. Correspon al president, en nom de la mesa electoral, obrir, dirigir, suspendre i
aixecar la sessió, autoritzar l’ús de la paraula i, d’acord amb les peticions d’intervenció,
fixar-ne el nombre i la durada. També, abans de cada votació, exposarà amb claredat
els termes de la proposta sotmesa a votació.
2. El president podrà cridar a l’ordre i, si s’escau, retirar la paraula si les
intervencions s’allarguen excessivament, es desvien de l’objecte del debat, emeten
expressions ofensives per al club, els membres o qualsevol institució, entitat o
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persona, o que, de qualsevol altra manera, alterin l’ordre i obstaculitzin el bon
desenvolupament de l’assemblea.
Article 65
1. El secretari de la mesa ha d’aixecar acta de la sessió, i recollir el resum de les
intervencions, els acords adoptats i les votacions produïdes, i indicar-ne els resultats.
2. En cas d’absència del president, el secretari n’ha d’exercir les funcions amb les
mateixes atribucions.
3. L’acta ha d’estar aprovada per la mesa electoral, i un cop finalitzada l’assemblea
l’han de signar tots els components. L’original de l’acta ha de restar en els arxius del
club i se n’han de fer tres còpies, que s’han de trametre a la federació de la modalitat
esportiva a la que estiguin adscrits amb caràcter principal, a la Direcció General
d’Esports del Govern Balear i a la comissió d’esports del consell insular de l’illa en la
qual tingui el seu domicili social.
4. Els vocals han de contribuir a la bona marxa de la sessió, i han d’ajudar el
president i el secretari en el desenvolupament de les seves funcions.
Article 66
Tenen veu, però no vot, en la mesa electoral, els interventors de cada candidatura,
del Govern Balear, i del consell insular corresponent al territori en què el club té fixat
el domicili social.

CAPÍTOL XV
ELS RECURSOS

Article 67
Tots els actes dels òrgans col·legiats o unipersonals del club es poden recórrer,
d’acord amb el que estableix aquest Decret pel que fa als socis.
Article 68
Els òrgans col·legiats o unipersonals del club poden rectificar els seus actes en
qualsevol moment, d’ofici o a instància de qualsevol soci, sempre que aquesta
revocació no sigui contrària a l’ordenament jurídic o als estatuts del club.
Article 69
1. Abans d’acudir als recursos que estableix la Llei, els socis hauran de presentar
recursos o reclamacions davant la junta directiva del club, dins del termini d’un mes.
2. En el recurs han de figurar el nom, llinatges i número de soci que el presenta, a
més, ha d’indicar l’acte que es recorre i justificar la raó de la impugnació.
Article 70
1. La junta directiva del club és l’òrgan competent per estudiar i proposar la
resolució dels recursos interposats pels socis davant el club. Podrà utilitzar els mitjans
necessaris per realitzar les comprovacions que consideri adients, i sol licitar, si s’escau,
als socis, els aclariments i la documentació que sigui necessària i recaptar-ne
l’assistència tècnica i material.
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2. Si en el recurs es detecten errors materials que es puguin resoldre, s’ha de
demanar al soci que, en un termini de 3 dies hàbils, repari la falta o presenti la
documentació preceptiva, i li han d’indicar que, cas de no fer-ho, s’entendrà que ha
desistit de la petició, i s’arxivarà el recurs sense cap més tràmit.
3. En haver rebut la documentació i la informació que hagin sol licitat al soci o a
terceres persones i en haver resolt els errors, la junta directiva, en un termini no
superior als 10 dies hàbils, ha d’emetre la corresponent proposta de resolució amb
l’antelació suficient per poder-la incloure l’assumpte en l’ordre del dia de la següent
assemblea general. La interposició de qualsevol recurs no suspèn l’execució de l’acte
impugnat.
4. En l’assemblea general, la junta directiva informarà sobre tots els recursos
presentats i sobre les propostes de resolució. Les propostes de resolució se sotmetran
a votació, i serà suficient la majoria simple per aprovar-les.
5. Els socis que hagin interposat recurs davant la junta directiva podran intervenirhi en el punt de l’ordre del dia que tracti sobre el seu recurs, durant el temps
estatutàriament fixat.
Article 71
1. Els actes que emanen dels processos electorals podran ser recorreguts pels socis.
2. La comissió electoral ha de conèixer de les reclamacions que es puguin produir
en el transcurs o com a conseqüència del procés electoral del club.
3. La mesa electoral haurà de conèixer de les reclamacions que es puguin produir
en el transcurs de l’assemblea general extraordinària.
4. Les decisions que adoptin la mesa electoral o la comissió electoral poden ser
recorregudes pels socis en el termini d’un mes davant la junta directiva de la federació
de la modalitat esportiva a la qual estiguin adscrits amb caràcter principal o de l’òrgan
en el qual aquesta tingui delegada aquesta funció.
5. Això no obstant, els estatuts del club podran indicar la possibilitat d’acudir a
d’altres procediments d’impugnació o reclamació, inclosos l’arbitratge, la conciliació o
la mediació.
6. En tot cas, els recursos hauran de respectar els principis, garanties i els terminis
que la Llei reconeix a tots els ciutadans.

CAPÍTOL XVI
RÈGIM ECONÒMIC DEL CLUB73

Article 72
1. Els clubs esportius constituïts a l’empara d’aquest Decret s’hauran de sotmetre al
règim de pressupost i patrimoni propis i a les normes econòmiques que estableixen
aquestes disposicions i les del Pla general de comptabilitat, com també als principis
comptables necessaris per reflectir una imatge fidel de l’entitat.
2. Així mateix, hauran de dur al dia, com a mínim, un llibre diari de comptabilitat,
l’inventari, els balanços i els comptes anuals, i, si s’escau, el llibre registre de títols de
deute o de la part alíquota patrimonial dels membres de la junta directiva.
73

Vid. article 77 de la Llei 14/2006, de 17 d’octubre (§1).
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Article 73
1. Tots els ingressos del club, inclosos els beneficis obtinguts en manifestacions
esportives, s’hauran d’aplicar íntegrament al desenvolupament de l’objecte social.
2. Sota cap concepte, els clubs poden efectuar un repartiment de beneficis entre
els socis.
Article 74
1. Els clubs podran gravar i alienar els seus béns immobles, demanar un préstec de
diners i emetre títols transmissibles representatius de deute o de la part alíquota
patrimonial sempre que acompleixin tots els requisits següents:
a) Que les operacions siguin autoritzades per dos terços dels membres presents en
l’assemblea general extraordinària.
b) Que els actes esmentats no comprometin de manera irreversible el patrimoni de
l’entitat o l’activitat esportiva que constitueix el seu objecte social. Per justificar
correctament aquest requisit pot exigir-se el corresponent dictamen econòmic
actuarial, sempre que el sol liciti, almenys, el 5% dels socis.
2. La junta directiva del Club podrà assumir o acomplir els compromisos econòmics
mentre la quantia no excedeixi del 20% del pressupost del club, per a la qual cosa no
és necessària la convocatòria d’assemblea general extraordinària.
Article 75
1. Els títols de deute o de part alíquota patrimonial que els clubs emetin seran
nominatius.
2. Els títols s’han d’inscriure en un llibre que ha de dur a aquest efecte el club, en el
qual s’anotaran les transferències successives.
3. En tots els títols han de constar el valor nominal, la data d’emissió i, si s’escau,
l’interès i el termini d’amortització.
4. En cap cas, no poden autoritzar-se emissions de títols alliberats.
5. La Direcció General d’Esports del Govern Balear supervisarà les condicions
d’emissió de títols de deute o de part alíquota patrimonial abans que els aprovi
l’assemblea general. Si, examinades les condicions d’emissió, s’hi constata infracció de
la legalitat vigent, la Direcció General d’Esports tornarà la proposta d’emissió al club.
Un cop resolta la infracció, haurà de presentar-se una altra vegada a l’esmentada
Direcció General perquè l’examini.
Article 76
1. Els títols de deute només podran ser subscrits pels socis del club, i el fet de
posseir-los no representa tenir cap dret especial damunt d’aquests, excepte pel que fa
a la percepció dels interessos que estableix la legislació vigent.
2. Els títols de part alíquota patrimonial només podran ser subscrits pels socis del
club.
3. Quan l’adquisició de la condició de soci se supediti a la possessió dels esmentats
títols, els clubs no podran ser declarats d’utilitat pública.
En cap cas, els títols no donen dret a la percepció de dividends o beneficis.
4. Els títols de deute o de part alíquota patrimonial seran transferibles en les
condicions que en cada cas estableixi l’assemblea general.
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CAPÍTOL XVII74
EL REGISTRE

(...)

CAPÍTOL XVIII
PROCEDIMENT SANCIONADOR I RÈGIM DISCIPLINARI75

Article 80
1. L’exercici de la potestat disciplinària esportiva correspon als clubs esportius pel
que fa a esportistes, afiliats, tècnics, socis o associats i directius d’acord amb el que
estableixen la Llei de l’esport, aquest Decret, els estatuts, els reglaments i la resta de
l’ordenament jurídic.
Article 81
1. Són infraccions disciplinàries les accions o omissions voluntàries realitzades per
socis, tècnics o esportistes del club que s’estableixen en els estatuts de cada club.
2. Les infraccions disciplinàries poden ser greus o lleus.
Article 82
1. La junta directiva del club té competència per instruir els expedients d’expulsió o
sancionadors de socis, tècnics o esportistes del club.
2. El procediment es podrà iniciar d’ofici o per comunicació d’un dels socis. A
aquest efecte, en rebre comunicació o denúncia sobre una suposada infracció de la Llei
de l’esport, d’aquest Decret o dels estatuts del club, la junta directiva podrà acordar la
instrucció d’una informació reservada abans que es decideixi la incoació de l’expedient
d’expulsió o sancionador, o, si s’escau, l’arxiu de les actuacions.
3. Un cop la junta directiva ha decidit la incoació de l’expedient, d’entre els seus
membres nomenarà un instructor. L’instructor practicarà les proves i actuacions
necessàries per constatar l’incompliment o no de la Llei de l’esport, d’aquest Decret o
dels estatuts. D’acord amb les proves practicades, es formularà per escrit un plec de
càrrecs, en el qual s’exposaran els fets imputats. El plec de càrrecs es notificarà a la
persona interessada, la qual tindrà un termini de deu dies hàbils, des de la data de la
notificació del plec, per fer-hi les al legacions que hi consideri necessàries.
4. Un cop fetes les al legacions al plec o transcorregut el termini per fer-ho,
l’instructor formularà proposta de resolució, la qual es notificarà a l’interessat perquè,
en un termini de 10 dies, pugui al·legar-hi el que consideri adient per a la seva defensa
en un plec de descàrrecs. Aquest plec de descàrrecs serà estudiat per la junta directiva,
la qual decidirà, o bé l’arxiu de les actuacions, o bé elevar a l’assemblea general una
proposta d’expulsió o sanció.
5. Decidida per la junta directiva la proposta d’expulsió o sanció, s’inclourà en
l’ordre del dia de la següent reunió de l’assemblea general, la qual resoldrà, segons
l’actuació.

74
75

Capítol derogat pel Decret 33/2014, d’1 d’agost (§5).
Vid. títol XII (articles 133 a 193) de la Llei 14/2006, de 17 d’octubre (§1).
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Article 83
Els clubs esportius exerciran la seva potestat disciplinària en matèria d’infraccions
de les regles de joc i competició i de conducta esportiva que s’estableixen en la Llei
3/1995, de l’esport balear,76 i les altres disposicions que la desenvolupen, pels estatuts
i reglaments específics i pels acords vàlidament adoptats pels seus òrgans.

CAPÍTOL XIX
77
DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DELS CLUBS ESPORTIUS

Article 84
Són causes de dissolució dels clubs esportius:
a) L’acord dels socis adoptat en assemblea general extraordinària convocada a
aquest efecte.
b) La impossibilitat manifesta de dur a terme la finalitat del club.
c) La no participació del club durant dos anys consecutius en competicions
esportives oficials.
d) L’acord dels socis adoptat en assemblea general extraordinària convocada a
aquest efecte, per majoria absoluta dels seus socis o per majoria qualificada que
estableixin els estatuts, en la qual s’acordi la fusió o absorció del club. En el cas
de l’absorció, la dissolució serà només del club absorbit.
e) 78La pèrdua total i irrevocable del patrimoni del club.
f) Qualsevol altra causa que fixin els estatuts.
Article 85
La dissolució del club obre el període de liquidació. En aquest període, el club
conserva la seva personalitat jurídica, i s’hi aplicaran totes les normes que fixa la Llei
de l’esport, aquest Decret i els estatuts.
Article 86
1. Amb l’obertura del període de liquidació, cessaran dels seus càrrecs els membres
de la junta directiva. Els que siguin membres de la junta directiva es convertiran en
liquidadors, excepte que, per decisió de l’assemblea general, se’n designin d’altres. En
el cas que l’òrgan de representació coincideixi amb l’òrgan d’administració del club,
podrà haver-hi liquidador únic.
2. En cas de mort, cessament o incapacitat del liquidador únic, de tots els
liquidadors solidaris, d’algun dels liquidadors que actuïn conjuntament o de la majoria
dels liquidadors que actuïn col·legiadament, sense que hi hagi suplents, qualsevol
liquidador, soci o persona amb interès legítim, podran sol licitar la convocatòria
d’assemblea general per nomenar els nous liquidadors.
3. Si l’assemblea convocada a l’efecte del que preveu el punt anterior no nomena
els liquidadors, qualsevol persona interessada podrà sol licitar la seva designació a la
Direcció General d’Esports del Govern Balear.

76

La remissió s’ha d’entendre feta a la Llei 14/2006, de 17 d’octubre (§1).
Vid. capítol IX (article 22) del Decret 33/2014, d’1 d’agost (§5).
78
Es va publicar en el BOIB com a lletra d.
77
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Article 87
1. Llevat que els estatuts disposin el contrari, els liquidadors podran exercir el
càrrec per un temps màxim d’un any.
2. Els liquidadors podran ser separats del càrrec per acord majoritari de l’assemblea
general, encara que aquest punt no consti en l’ordre del dia.
Article 88
1. En un termini de dos mesos, a comptar des de l’obertura del temps de liquidació,
els liquidadors formularan un inventari i un balanç del club, amb referència al dia en
què es va adoptar l’acord de liquidació.
2. Si la liquidació s’allarga més d’un any, es convocarà junta general en la qual
s’informarà amb exactitud sobre l’estat del procés de liquidació.
Article 89
Correspon als liquidadors del club:
1. Tenir cura del patrimoni del club i dur-ne la comptabilitat.
2. Concloure les operacions pendents i realitzar les que siguin necessàries per a la
liquidació del club.
3. Percebre’n els crèdits i pagar els deutes del club.
4. Alienar els béns del club.
5. Comparèixer en els processos judicials que se suscitin i concertar transaccions i
arbitratges, quan siguin d’interès per al club.
6. Revertir l’actiu resultant a la federació balear corresponent a la modalitat
esportiva a la qual el club estigui adscrit amb caràcter principal.
Article 90
Els estatuts podran establir a favor d’un o més socis el dret que, de la quota
resultant de la liquidació del club, les siguin restituïdes les aportacions no dineràries
realitzades, o mitjançant el lliurament d’altres béns del club, si subsisteixen en el
patrimoni del club, d’acord amb el valor real que tinguin en aprovar-se la dissolució del
club.
En aquest cas, els liquidadors hauran d’alienar primer els altres béns socials i, un
cop pagats els creditors, procedir a la restitució de la quota resultant a aquests socis.
Article 91
1. La dissolució del club s’elevarà a escriptura pública en la qual els liquidadors
manifestaran que s’ha procedit al pagament dels creditors i al balanç final de la
liquidació.
2. La dissolució del club s’inscriurà en el Registre d’Associacions Esportives de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Els clubs esportius adaptaran els estatuts al que preveu aquest Decret en un termini
d’un any, a comptar des del dia següent al de l’entrada en vigor.
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Fins que no es realitzin les modificacions, quedaran sense efecte les disposicions
estatutàries contràries a aquest Decret, que seran substituïdes, en cas de llacuna, pel
que aquest Decret i les normes reglamentàries que el desenvolupen estableixen.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queden derogades totes les disposicions d’igual o inferior rang que s’oposin al que
estableix aquest Decret, i en particular el Decret 24/1984, de 22 març, sobre
constitució i funcionament d’associacions esportives.

DISPOSICIONS FINALS
Disposició final primera79
Es faculta el titular de la conselleria amb competències en matèria d’esports per
dictar les disposicions necessàries per al desplegament i l’aplicació d’aquest Decret.
Disposició final segona
Aquest Decret començarà a vigir l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

79

Disposició modificada pel Decret 214/1999, d'1 d'octubre, esmentat en la nota 1.
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DECRET 33/2014, D’1 D’AGOST, PEL QUAL
ES REGULA EL REGISTRE D’ENTITATS ESPORTIVES
DE LES ILLES BALEARS
(BOIB núm. 104, de 2 d’agost de 2014)

La Conselleria de Turisme i Esports, per mitjà de la Direcció General d’Esports,
exerceix les competències en matèria d’esports i temps lliure atorgades per l’article
30.12 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, i d’acord amb el que disposa el
Decret 6/2013, de 2 de maig, del president de les Illes Balears, pel qual s’estableixen
les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
La Llei 14/2006, de 17 d’octubre, de l’esport de les Illes Balears conté, en el títol VI,
disposicions destinades a regular el Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears.
Aquesta regulació legal necessita un desenvolupament reglamentari atès que,
d’acord amb l’article 80 de la Llei 4/2006, s’han d’establir reglamentàriament els
aspectes que són de compliment obligat per a les associacions i entitats que s’hi hagin
d’inscriure, com també el règim de funcionament propi del Registre. Aquest
desenvolupament reglamentari es fa respectant els preceptes bàsics de la Llei orgànica
1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació.
Actualment, el Registre es regula pel Decret 23/1984, de 22 de març, pel qual
s’estableix el Registre d’Associacions Esportives, i pel Decret 147/1997, de 21 de
novembre, pel qual es regulen la constitució i el funcionament dels clubs esportius.
També conté la regulació d’aspectes relatius al Registre. Per tant, ens trobam davant
un conjunt reglamentari que no s’ajusta a les previsions de l’actual Llei de l’esport, que
resulta inadequat per al marc organitzatiu vigent de l’esport balear,
extraordinàriament dinàmic i en evolució constant.
Mitjançant aquest Decret es dota el Registre d’un marc flexible que permeti
adaptar-lo a les noves circumstàncies en un àmbit tan dinàmic com l’esportiu, alhora
que s’incorporen totes les innovacions i canvis introduïts per la Llei 14/2006.
Per això, a proposta del conseller de Turisme i Esports, d’acord amb el Consell
Consultiu de les Illes Balears, i havent-ho considerat el Consell de Govern, en la sessió
d’1 d’agost de 2014,
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DECRET
CAPÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Objecte del Decret
Aquest Decret té per objecte regular l’organització i el funcionament del Registre
d’Entitats Esportives de les Illes Balears.80
Article 2. Naturalesa i àmbit del Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears
El Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears és una oficina pública de
l’Administració esportiva de la Comunitat Autònoma, adscrita a la Direcció General
d’Esports, que té per objecte la inscripció de les entitats esportives amb seu social a la
comunitat autònoma de les Illes Balears, regulades en el títol V de la Llei 14/2006, i
que són les següents:
a) Clubs esportius.
b) Seccions esportives de les entitats no esportives.
c) Agrupacions esportives.
d) Federacions esportives.
e) Fundacions.
f) Societats anònimes esportives.
Article 3. Actes inscriptibles
1. Són objecte d’inscripció en el Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears
els actes següents:
a) La constitució de les entitats esportives.
b) Les modificacions estatutàries.
c) El nomenament, la suspensió i el cessament dels membres de la junta directiva o
de l’òrgan de representació.
d) La creació, la modificació i la supressió dels òrgans territorials de gestió
descentralitzada, en el supòsit de les federacions esportives balears.
e) La declaració i la revocació de la condició d’utilitat pública.
f) La suspensió, la dissolució o la baixa de l’entitat esportiva i les seves causes.
g) Les resolucions administratives o judicials que afectin actes susceptibles
d’inscripció.
h) El nom de domini o adreça d’Internet que utilitzin les entitats esportives per
identificar-se.
i) Els acords de fusió i absorció d’entitats esportives.
j) La revocació del reconeixement administratiu d’una entitat esportiva.
k) Les transformacions d’una entitat esportiva.
l) La targeta d’identificació fiscal de l’entitat esportiva.
m) En general, tots aquells actes la inscripció dels quals es determini en aquest
Decret o en altres disposicions que l’afectin.

80

Vid. títol V (articles 44 a 77) de la Llei 14/2006, de 17 d’octubre (§1).
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2. Així mateix poden ser objecte d’anotació en el Registre les entitats i els actes
relatius a aquestes, la constitució i la inscripció de les quals es tramiti per un altre
registre o òrgan. Amb caràcter enunciatiu, poden ser objecte d’anotació les següents:
a) Les societats anònimes esportives.
b) Les fundacions que tenguin entre els seus objectius la promoció i la difusió de
l’esport.
c) Les delegacions territorials de les federacions esportives espanyoles.
Article 4. Efectes de la inscripció
1. La inscripció en el Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears comporta el
reconeixement legal de les entitats inscrites i és requisit essencial per optar als ajuts o
al suport que l’Administració esportiva de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
concedeix, així com per participar en competicions oficials i per gaudir de la resta de
beneficis continguts en la legislació esportiva.
2. Els actes inscrits produeixen efectes davant tercers a partir de la data d’inscripció
en el Registre.
3. La inscripció en el Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears no valida els
actes que són nuls ni les dades que són incorrectes segons les lleis.
Article 5. Publicitat del Registre
1. El Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears és públic i dóna fe de les
dades que conté.
2. Qualsevol persona interessada, d’acord amb la legislació reguladora del
procediment administratiu comú, pot consultar o sol·licitar informació del Registre.
3. La publicitat de les inscripcions en el Registre es farà efectiva mitjançant
certificat, per nota simple informativa o còpia dels documents dipositats en el Registre
o per mitjans informàtics o telemàtics, i s’ha d’ajustar als requisits establerts en la
normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
La sol·licitud de certificats, notes simples informatives o còpia de documents s’ha de
fer mitjançant model facilitat per la Direcció General d’Esports, sense perjudici del
pagament de la taxa corresponent.

CAPÍTOL II
DENOMINACIONS I SÍMBOLS

Article 6. Denominacions
1. Les entitats esportives que es constitueixin i inscriguin en el Registre d’Entitats
Esportives de les Illes Balears han de disposar d’una denominació que s’ajusti a les
previsions contingudes en aquest capítol.
2. Les entitats esportives no poden tenir més d’una denominació. L’única
denominació vàlida és la que figura en el fitxer de denominacions del Registre
d’Entitats Esportives de les Illes Balears.
3. La denominació ha d’expressar clarament el tipus d’entitat de què es tracta, ha
de ser congruent amb la seva finalitat estatutària i no pot induir a error o confusió
sobre la naturalesa i l’activitat d’aquesta, o sobre la identitat amb altres entitats ja
inscrites.
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En el cas de les federacions esportives, la denominació ha de contenir expressament
els termes balear o Illes Balears.
Article 7. Criteris
1. Amb caràcter general, la denominació no pot contenir termes o expressions que
resultin contraris a l’ordenació jurídica.
2. Així mateix, les denominacions queden subjectes a les regles i els criteris
següents:
a) No es poden utilitzar expressions que puguin induir a confusió amb organismes
públics o entitats representatives d’interessos corporatius o col·lectius.
b) No es pot compondre exclusivament de noms propis o cognoms, llevat que
correspongui a una marca o nom comercial registrat en l’Oficina Espanyola de
Patents i Marques a nom de l’entitat que sol·licita la inscripció, d’un dels seus
fundadors o que compti amb l’autorització corresponent.
c) No es pot associar de forma pública o notòria amb una altra entitat o
organització, acrònim o marca diferent dels que la sol·liciten, llevat que es
correspongui literalment amb una nova marca o nom comercial registrat en
l’Oficina Espanyola de Patents i Marques a nom de la persona que ho sol·licita,
d’una de les persones fundadores o que compti amb l’autorització corresponent.
d) La denominació d’una entitat no pot incloure un nom la titularitat del qual
correspongui a una altra entitat pública o privada, llevat que compti amb la seva
autorització prèvia.
e) Si s’utilitzen noms relatius a demarcacions territorials, l’entitat esportiva
corresponent ha d’afegir un element específic diferenciador respecte a altres
entitats esportives que es puguin constituir en el mateix àmbit geogràfic.
Article 8. Reserva temporal de denominacions
1. Les entitats esportives, abans de constituir-se i inscriure’s en el Registre
d’Entitats Esportives de les Illes Balears, han de sol·licitar la reserva temporal de la
denominació.
2. El director general d’Esports autoritzarà, mitjançant resolució, la denominació
sol·licitada, una vegada verificat el compliment dels requisits establerts en aquest
capítol.
El termini màxim per resoldre i notificar la denominació autoritzada és d’un mes a
partir del dia següent a aquell en el qual l’òrgan competent hagi rebut la sol·licitud.
3. La denominació autoritzada queda reservada durant un termini de tres mesos, a
partir de la data de la notificació de la resolució.
Si transcorregut aquest termini no s’ha sol·licitat la inscripció de l’entitat esportiva o
la modificació estatutària, la denominació reservada caduca i es cancel·la d’ofici.
Si abans de l’acabament del termini esmentat se sol·licita la inscripció corresponent
i el Registre no l’efectua en el termini establert per resoldre i notificar, es considerarà
prorrogada la reserva de denominació fins al moment de la inscripció registral.
Article 9. Protecció de símbols
1. El Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears proporciona protecció als
símbols representatius de les entitats inscrites.
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2. Als efectes d’aquest Decret s’entén per símbol aquella expressió gràfica de
caràcter representatiu de l’entitat. Es consideren símbols els escuts heràldics, els
escuts corporatius, les banderes, els logotips i qualsevol element anàleg.

CAPÍTOL III
ESTRUCTURA DEL REGISTRE D’ENTITATS ESPORTIVES
DE LES ILLES BALEARS

Article 10. Seccions del Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears
1. El Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears està estructurat en sis
seccions, integrades al seu torn per subseccions, de la manera següent:
a) Secció primera: clubs esportius.
Subsecció 1a: clubs esportius de règim general.
Subsecció 2a: clubs esportius de règim especial o simplificat.
Subsecció 3a: societats anònimes esportives.
b) Secció segona: seccions esportives d’entitats no esportives.
c) Secció tercera: agrupacions esportives.
d) Secció quarta: federacions esportives de les Illes Balears.
e) Secció cinquena: fundacions.
f) Secció sisena: delegacions territorials de les federacions esportives espanyoles.
Article 11. Fitxer de denominacions
El Registre d’Entitats Esportives comptarà amb un fitxer de denominacions
d’entitats esportives als efectes de consulta per evitar duplicitats o similituds de noms.

CAPÍTOL IV
INSCRIPCIÓ I ANOTACIÓ
DE LA CONSTITUCIÓ D’ENTITATS ESPORTIVES

Article 12. Inscripció de clubs esportius81
1. La inscripció d’un club esportiu de règim general exigeix la presentació de la
sol·licitud corresponent acompanyada de la documentació següent:
a) Acta de constitució, en document públic o privat, subscrita per un mínim de cinc
persones físiques o jurídiques que tenguin capacitat d’obrar, en la qual es
manifesti que el club té com a objectius bàsics el foment, el desenvolupament i
la pràctica de l’activitat física i de l’esport sense ànim de lucre.
Aquesta pràctica haurà d’estar inclosa en el programa oficial de les competicions
que així qualifiquin les federacions esportives de les Illes Balears o, si escau, les
corresponents federacions espanyoles o internacionals, sempre que estiguin
reconegudes en l’àmbit esportiu.

81

Vid. capítol I del títol V (articles 44 a 46) de la Llei 14/2006, de 17 d’octubre (§1) i capítol II (article 3)
del Decret 147/1997, de 21 de novembre (§4).
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L’acta ha de contenir, com a mínim, els elements següents:
i) La identitat de les persones fundadores o promotores i el càrrec que ocupen.
ii) La denominació de l’entitat esportiva.
iii) El domicili social de l’entitat esportiva.
b) Fotocòpia del DNI de totes les persones fundadores o promotores o de la
targeta d’identificació fiscal, en el supòsit que les persones fundadores o
promotores siguin persones jurídiques.
c) Declaració subscrita per totes les persones fundadores o promotores de no
ocupar càrrecs directius en altres clubs esportius de la mateixa modalitat
esportiva.
d) Els estatuts de l’entitat esportiva.
2. La inscripció d’un club esportiu de règim especial o simplificat exigeix la
presentació de la sol·licitud corresponent acompanyada de la documentació següent:
a) Acta de constitució, en document privat, subscrita per un mínim de tres
persones físiques que tenguin capacitat d’obrar, en la qual es manifesti que el
club té com a objectius bàsics el foment, el desenvolupament i la pràctica de
l’activitat física i de l’esport sense ànim de lucre.
Aquesta pràctica és de caràcter no competitiu i la duen a terme les persones
físiques de manera individual o col·lectiva amb l’única finalitat d’aconseguir una
més gran qualitat de vida i benestar social.
L’acta ha de contenir, com a mínim, els elements següents:
i) La identitat de les persones fundadores o promotores i el càrrec que ocupen.
ii) La denominació de l’entitat esportiva.
iii) El domicili social de l’entitat esportiva.
b) Fotocòpia del DNI de totes les persones fundadores o promotores.
c) Els estatuts de l’entitat esportiva.
3. L’anotació d’una societat anònima esportiva en el Registre d’Entitats Esportives
de les Illes Balears exigeix la presentació de la sol·licitud
corresponent acompanyada de la documentació següent:
a) Còpia compulsada de la Resolució de la Comissió Directiva del Consell Superior
de l’Esport sobre la inscripció en el Registre d’Associacions Esportives.
b) Certificat del Registre Mercantil acreditatiu de la seva inscripció, de la
composició del seu òrgan d’administració i dels seus estatuts.
c) Normes internes de funcionament.
d) Fotocòpia de la targeta d’identificació fiscal de la societat anònima esportiva.
e) Certificat de l’acord específic de l’òrgan competent de la societat anònima
esportiva pel qual es crea la secció esportiva no professional.
f) Fotocòpia del DNI de tots els integrants de l’òrgan directiu de la secció esportiva
no professional.
Article 13. Inscripció de seccions esportives d’entitats no esportives82
La inscripció d’una secció esportiva d’una entitat no esportiva requereix la
presentació de la sol·licitud corresponent acompanyada de la documentació següent:

82

Vid. article 47 de Llei 14/2006, de 17 d’octubre (§1).
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a) Certificat de l’acord específic de l’òrgan competent de l’entitat no esportiva pel
qual es crea la secció esportiva.
b) Document expedit pel Registre corresponent que acrediti que entre els objectius
de l’entitat no esportiva s’inclouen el foment i la pràctica de l’activitat esportiva
sense finalitat de lucre.
c) Targeta d’identificació fiscal de l’entitat no esportiva.
d) Identificació de la persona o persones responsables de la secció esportiva.
e) Fotocòpia del DNI de la persona o persones responsables de la secció esportiva.
f) Declaració subscrita per la persona o persones responsables de la secció
esportiva de no ocupar càrrecs directius en altres clubs esportius o seccions
esportives d’entitats no esportives de la mateixa modalitat esportiva.
g) Normes internes de funcionament de la secció esportiva.
Article 14. Inscripció d’agrupacions esportives83
La inscripció d’una agrupació esportiva requereix la presentació de la sol·licitud
corresponent acompanyada de la documentació següent:
a) Acta de constitució, en document públic, subscrita per un mínim de tres
persones físiques o jurídiques, amb la finalitat de desenvolupar, fomentar i
practicar les modalitats o disciplines esportives existents o aquelles que puguin
ser-ho en el futur i no estiguin assumides ni incloses en les federacions
esportives de les Illes Balears.
b) Relació de membres de la junta gestora constituent.
c) Fotocòpia del DNI dels membres de la junta gestora constituent.
d) Estatuts.
Article 15. Inscripció de federacions esportives84
1. La inscripció d’una federació esportiva de les Illes Balears requereix la
presentació de la sol·licitud corresponent acompanyada de la documentació següent:
a) Acta de constitució, en document públic, subscrita per un mínim de cinc clubs
esportius inscrits en el Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears amb una
antiguitat mínima d’un any, o bé per dos-cents practicants amb llicència en vigor
expedida per la federació espanyola o internacional corresponent.
Tant els clubs esportius com els practicants han de pertànyer a una mateixa
modalitat esportiva, excepte en els casos que reglamentàriament es prevegin.
b) Relació de membres de la junta gestora constituent.
c) Fotocòpia del DNI dels integrants de la junta gestora constituent.
d) Estatuts.
2. La inscripció en el Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears d’una
federació esportiva mitjançant la fusió de diverses federacions requereix la presentació
de la mateixa documentació, llevat de l’acta fundacional, que és substituïda per l’acta
de l’acord de fusió i els estatuts.

83

Vid. capítol III del títol V (articles 48 a 51) de Llei 14/2006, de 17 d’octubre (§1).
Vid. article 60 de la Llei 14/2006, de 17 d’octubre (§1) i articles 5.4 i 10 del Decret 33/2004, de 2
d’abril (§2).
84
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3. La inscripció en el Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears d’una
federació esportiva mitjançant la segregació d’una altra preexistent es produeix en els
mateixos termes que la inscripció. En tot cas, s’han de fer les modificacions registrals
ex novo oportunes en la federació esportiva matriu.
4. Per a la inscripció en el Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears de la
transformació d’una agrupació esportiva en una federació esportiva de les Illes Balears,
s’ha d’aportar la mateixa documentació que per a la inscripció ordinària, llevat de
l’acta de constitució que ha de ser substituïda per l’acta de l’acord de transformació.
Article 16. Anotació de fundacions en matèria d’esports85
1. Les fundacions legalment constituïdes que tenguin entre els seus objectius la
promoció i la difusió de l’esport es poden anotar en el Registre d’Entitats Esportives de
les Illes Balears als efectes d’afiliar-se a les federacions esportives i a les agrupacions
esportives de les Illes Balears.
2. L’anotació d’una fundació en matèria d’esports requereix la presentació de la
sol·licitud corresponent.
3. El Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears, després de la comprovació
prèvia de les dades que consten en el registre corresponent, anotarà la fundació en
matèria d’esports.
Article 17. Anotació de les delegacions territorials de les federacions esportives
espanyoles
L’anotació d’una delegació territorial d’una federació esportiva espanyola en el
Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears exigeix la presentació de la sol·licitud
corresponent acompanyada de la documentació següent:
a) Designació del delegat territorial per la federació esportiva espanyola
corresponent.
b) Domicili social de la delegació territorial.

CAPÍTOL V
INSCRIPCIÓ DE LA MODIFICACIÓ
D’ESTATUTS DE LES ENTITATS ESPORTIVES

Article 18. Documentació
1. Per inscriure una modificació dels estatuts s’ha de presentar la sol·licitud
d’inscripció corresponent a la qual s’ha d’adjuntar un dels documents següents:
a) Acta de l’assemblea general en la qual consti l’acord adoptat pel qual es
modifiquen els estatuts, la relació i el contingut de l’article o dels articles
modificats, el quòrum d’assistència, el resultat de la votació i la data
d’aprovació.
b) Certificat del secretari, amb el vistiplau del president, en el que consti l’acord
adoptat pel qual es modifiquen els estatuts, la relació i el contingut de l’article o
els articles modificats i la data d’aprovació.

85

Vid. article 71 de la Llei 14/2006, de 17 d’octubre (§1).

140

§5
2. Així mateix, s’ha de presentar la documentació específica que, si procedeix,
prevegi la normativa reguladora del tipus d’entitat esportiva que es tracti.

CAPÍTOL VI
INSCRIPCIÓ DEL NOMENAMENT,
LA SUSPENSIÓ I LA CESSACIÓ DELS MEMBRES
DE LA JUNTA DIRECTIVA O DE L’ÒRGAN DE REPRESENTACIÓ86

Article 19. Documentació
Amb la sol·licitud d’inscripció del nomenament, la suspensió o el cessament dels
membres de la junta directiva o òrgan de representació s’han d’aportar els documents
següents:
a) En el cas d’inscripció d’una nova junta directiva:
– Certificat de l’acta de sessió de l’assemblea general en la que hagin elegit la
nova junta directiva, expedit pel secretari de l’entitat esportiva amb el
vistiplau del president, en el qual consti la relació dels integrants de la nova
junta directiva i la relació dels membres de la junta directiva sortint.
– Fotocòpia del DNI en vigor de totes les persones que formen la nova junta
directiva i del president o del secretari de la junta directiva sortint.
– Declaració subscrita per tots els membres de la nova junta directiva de què
no ocupen càrrecs directius en altres clubs esportius de la mateixa modalitat
esportiva.
b) En cas d’inscripció de la suspensió o el cessament dels integrants de la junta
directiva:
– Si el cessament dels membres de la junta directiva és per mort, declaració de
defunció o extinció de la personalitat jurídica, s’ha de fer després del
certificat previ del registre corresponent.
– Si la suspensió o el cessament dels membres de la junta directiva és per
altres causes diferents, s’ha de fer mitjançant el certificat o document
corresponent.

CAPÍTOL VII
INSCRIPCIÓ DE LA TRANSFORMACIÓ
DE LES ENTITATS ESPORTIVES

Article 20. Inscripció de la transformació
Per a la inscripció de la transformació s’ha d’aportar la mateixa documentació que
per a la inscripció de constitució d’una entitat esportiva, excepte l’acta de constitució,
que ha de ser substituïda per l’acta en la qual s’acorda la transformació.

86

Vid. article 64 de la Llei 14/2006, de 17 d’octubre (§1), article 22 del Decret 33/2004, de 2 d’abril (§2) i
capítol VII (articles 24 a 38) del Decret 147/1997, de 21 de novembre (§4).
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CAPÍTOL VIII
INSCRIPCIÓ DE LA DECLARACIÓ I LA REVOCACIÓ
DE LA CONDICIÓ D’UTILITAT PÚBLICA87

Article 21. Inscripció de la declaració i la revocació de la condició d’utilitat pública
Per a la inscripció de la declaració o de la revocació de la condició d’utilitat pública
d’una entitat esportiva s’ha d’aportar còpia de la resolució administrativa
corresponent de declaració o revocació de la condició d’utilitat pública.

CAPÍTOL IX
INSCRIPCIÓ DE LA SUSPENSIÓ, LA DISSOLUCIÓ O LA BAIXA
DE L’ENTITAT ESPORTIVA I LES SEVES CAUSES

Article 22. Documentació
La inscripció de la suspensió, la dissolució o la baixa de l’entitat esportiva requereix,
a més de la presentació de la sol·licitud en els casos corresponents, els documents
següents:
a) En el supòsit que es tracti d’inscripció de la suspensió de l’entitat esportiva:
– Còpia de la resolució administrativa o judicial ferma per la qual s’estableix la
suspensió de les activitats de l’entitat esportiva, excepte que consti en el
Registre per haver-se notificat d’ofici.
b) En el supòsit que es tracti d’inscripció de la dissolució de l’entitat esportiva:
– Si la dissolució es deu a la voluntat dels integrants de l’assemblea general
convocada a l’efecte:
Acta de l’assemblea general en la qual consti l’acord adoptat, el quòrum
d’assistència, el resultat de la votació i la data d’aprovació.
Certificat del secretari, amb el vistiplau del president, en el qual consti
l’acord adoptat i la data d’aprovació.
– Si la dissolució ve motivada per sentència judicial ferma, còpia de la
sentència.
c) En el supòsit que es tracti d’inscripció de la baixa de l’entitat esportiva:
– Si la baixa es deu a la voluntat dels membres de l’assemblea general
convocada a l’efecte:
Acta de l’assemblea general en la qual constin l’acord adoptat, el quòrum
d’assistència, el resultat de la votació i la data d’aprovació.
Certificat del secretari, amb el vistiplau del president, en el qual constin
l’acord adoptat i la data de la seva aprovació.
– Si la baixa s’inicia d’ofici per l’Administració esportiva, per haver
transcorregut com a mínim dos anys o temporades sense haver participat en
cap competició, document acreditatiu de la federació esportiva de les Illes
Balears corresponent.

87

Vid. article 77 de la Llei 14/2006, de 17 d’octubre (§1).
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CAPÍTOL X
ALTRES INSCRIPCIONS

Article 23. Altres inscripcions
Per a la inscripció de qualsevol altre acte no previst en els articles precedents, s’ha
d’aportar la sol·licitud corresponent dirigida al Registre en la qual se sol·licita la
inscripció, així com tots aquells documents acreditatius de l’acte que es pretén
inscriure.

CAPÍTOL XI
PROCEDIMENT D’INSCRIPCIÓ

Article 24 Normativa aplicable
1. El procediment per inscriure una entitat esportiva o la resta d’actes inscriptibles
prevists en l’article 3 d’aquest Decret és el que està regulat en aquest capítol.
2. Amb caràcter supletori, s’apliquen la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i la Llei
3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears.
Article 25. Actuacions prèvies
1. Amb caràcter previ a la sol·licitud de la inscripció d’una entitat esportiva, s’ha de
presentar davant el Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears una sol·licitud de
reserva temporal de denominació, segons model formalitzat a l’efecte.
2. El Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears ha de seleccionar una de les
denominacions proposades segons l’ordre sol·licitat, d’acord amb els articles 6 i 7
d’aquest Decret.
3. El director general d’Esports ha de dictar resolució sobre la denominació
sol·licitada, la qual té els efectes establerts en l’article 8 d’aquest Decret.
Article 26. Termini de sol·licitud d’inscripció
1. El termini per sol·licitar la inscripció de la constitució d’una entitat esportiva és
de tres mesos a partir de la notificació de l’autorització de la reserva temporal de
denominació a les persones interessades.
2. El termini per sol·licitar la inscripció de qualsevol altre acte és d’un mes a partir
de la data en la qual té lloc el fet o la circumstància que motiva la sol·licitud
d’inscripció.
Article 27. Contingut de la sol·licitud
1. La inscripció de la constitució d’entitat esportiva o un altre acte inscriptible
exigeix la presentació d’una sol·licitud d’inscripció, d’acord amb el model que faciliti la
Direcció General d’Esports.
2. La sol·licitud d’inscripció ha d’anar acompanyada de la documentació que
correspongui en funció del tipus d’acte que es pretén inscriure, d’acord amb els
capítols IV a X d’aquest Decret.
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Article 28. Esmena de deficiències
1. Una vegada rebuda una sol·licitud d’inscripció, l’òrgan instructor ha d’examinar
la documentació presentada.
2. Si la sol·licitud no compleix els requisits establerts en aquest Decret per a cada
tipus d’acte inscriptible o els exigits, si escau, per la normativa específica aplicable, s’ha
de requerir la persona interessada perquè, en el termini de deu dies hàbils, esmeni la
deficiència, indicant que, si no ho fa, es tindrà per desistida la seva petició, després de
la resolució prèvia dictada d’acord amb l’article 42 de la Llei 30/1992.
En el supòsit que la deficiència es refereixi a processos electorals, el termini que té
la persona interessada per esmenar deficiències és de tres mesos.
Article 29. Termini de resolució
El termini màxim per dictar i notificar resolució expressa en els procediments
d’inscripció iniciats a instància de part és de sis mesos a partir de la presentació de la
sol·licitud. Transcorregut aquest termini sense que no s’hagi notificat la resolució
expressa, s’entén estimada la sol·licitud d’inscripció.
Article 30. Òrgans competents
1. Correspon a la Direcció General d’Esports instruir els procediments d’inscripció
prevists en aquest Decret.
2. Correspon al director general d’Esports dictar les resolucions dels procediments
d’inscripció.

CAPÍTOL XII
OBLIGACIONS DE LES ENTITATS ESPORTIVES

Article 31. Obligacions de les entitats esportives88
1. Les entitats esportives inscrites en el Registre d’Entitats Esportives de les Illes
Balears tenen les obligacions següents:
a) Comunicar al Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears:
– La composició i les modificacions posteriors dels òrgans de gestió i
d’administració o representació.
– Les modificacions estatutàries.
– L’afiliació dels clubs esportius i de les seccions esportives a les federacions
esportives de les Illes Balears o a la federació espanyola o internacional
corresponent, en el supòsit que no hi hagi federació esportiva de les Illes
Balears, en el termini màxim de dos mesos a partir de la data de notificació
de la resolució d’inscripció en el Registre d’Entitats Esportives de les Illes
Balears.
En el cas dels clubs esportius de règim especial o simplificat únicament han
de comunicar l’afiliació els adherits a la federació corresponent.
– La baixa dels clubs esportius i de les seccions esportives en les federacions
esportives de les Illes Balears o en la federació espanyola corresponent, en el
supòsit que no hi hagi federació esportiva de les Illes Balears, en el termini
màxim de dos mesos d’ençà que es produeixi aquest fet.
88

Vid. capítol II (articles 6 a 9) del Decret 33/2004, de 2 d’abril (§2).
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En el cas dels clubs esportius de règim especial o simplificat, només han de
comunicar la baixa els adherits a la federació corresponent.
– La targeta d’identificació fiscal.
b) Complir amb els requeriments efectuats per la Direcció General d’Esports.
c) La resta d’obligacions que fixa aquest Decret o la normativa reglamentàriament
establerta.
2. A més, les agrupacions esportives i les federacions esportives de les Illes Balears
estaran subjectes al compliment de les obligacions següents:
a) Comunicar al Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears les afiliacions o les
baixes de les entitats esportives inscrites o adherides a la federació, en el
termini màxim de dos mesos des de la finalització de la temporada esportiva
corresponent.
b) Presentar davant el Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears el certificat
de les entitats esportives que no han competit durant els dos últims anys o
temporades esportives, en el termini de dos mesos des de la finalització de l’any
o de la temporada esportiva corresponent.
c) Dipositar en el Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears els comptes
anuals i l’informe d’auditoria, en aquest últim supòsit si procedeix, en el termini
dels sis primers mesos següents a cada exercici i sempre quinze dies abans de la
realització de l’assemblea general següent.
3. La resta d’entitats esportives declarades d’utilitat pública inscrites en el Registre
d’Entitats Esportives de les Illes Balears estan subjectes al compliment del dipòsit de la
documentació prevista en l’apartat 2 c d’aquest article.
4. L’incompliment d’alguna d’aquestes obligacions pot donar lloc a la cancel·lació
registral, d’acord amb el capítol següent d’aquest Decret.

CAPÍTOL XIII
CANCEL·LACIÓ REGISTRAL

Article 32. Causes i efectes
1. La cancel·lació de la inscripció d’una entitat esportiva en el Registre d’Entitats
Esportives de les Illes Balears es produeix per les causes següents:
a) Per la voluntat dels integrants de l’assemblea general o òrgan de govern
competent, acordada en sessió convocada a tal efecte.
b) Per la no participació durant dos anys o temporades en competicions esportives,
en el supòsit de clubs esportius o seccions esportives d’entitats no esportives.
c) Per resolució administrativa per la qual s’acorda la inscripció de la dissolució o
de la revocació de l’entitat esportiva.
d) Per l’ incompliment de les obligacions que la normativa esportiva atribueix a les
entitats esportives.
e) Per qualsevol altra causa prevista en el decret regulador de cada tipus d’entitat
esportiva.
2. La cancel·lació de la inscripció d’una entitat esportiva requereix la tramitació
prèvia del procediment administratiu regulat en els articles següents.
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En el supòsit previst en el punt c de l’apartat anterior, la cancel·lació registral es
produeix automàticament.
3. La cancel·lació registral comporta la pèrdua del reconeixement legal de les
entitats inscrites.
Article 33. Normativa aplicable al procediment de cancel·lació registral
1. El procediment per cancel·lar la inscripció d’una entitat esportiva és el que està
regulat en aquest capítol.
2. Amb caràcter supletori s’apliquen la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i la Llei
3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears.
Article 34. Inici
El procediment de cancel·lació registral es pot iniciar d’ofici o a instància de part.
Article 35. Audiència
En els procediments de cancel·lació registral iniciats d’ofici és preceptiva l’audiència
a l’entitat esportiva interessada en un termini no inferior a deu dies hàbils.
Article 36. Termini de resolució
1. El termini màxim per dictar i notificar la resolució expressa en el procediment de
cancel·lació registral és de sis mesos.
2. En el supòsit que el procediment d’inscripció s’hagi iniciat a instància de part,
transcorregut el termini sense que no s’hagi notificat la resolució expressa, la sol·licitud
de cancel·lació registral s’entén estimada.
Article 37. Òrgans competents
1. Correspon a la Direcció General d’Esports instruir els procediments de
cancel·lació registral de les entitats esportives.
2. Correspon al director general d’Esports dictar les resolucions dels procediments
de cancel·lació.

DISPOSICIONS ADDICIONALS
Disposició addicional primera. Tractament informàtic i dipòsit de documentació
1. El tractament i l’arxiu de les dades contingudes en el Registre d’Entitats
Esportives de les Illes Balears es durà a terme per mitjans i procediments telemàtics.
2. El Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears podrà substituir la
conservació material de documentació per l’emmagatzemament mitjançant dispositius
informàtics dotats de garanties suficients.
3. S’hauran d’establir mitjans telemàtics per facilitar a les persones interessades la
consulta de dades.
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Disposició addicional segona. Col·laboració amb altres registres
1. El Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears ha d’acordar amb el Registre
d’Associacions de les Illes Balears i amb la resta de registres amb què pugui tenir
relació els mecanismes de cooperació i col·laboració que procedeixin.
2. Per ordre del conseller competent s’han d’articular els mecanismes de
cooperació i col·laboració que siguin procedents entre el Registre d’Entitats Esportives
de les Illes Balears, el Registre d’Associacions de les Illes Balears i la resta de registres
amb els quals pugui tenir relació.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Disposició transitòria primera. Inscripcions anteriors
Els actes inscrits en el Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears anteriorment
a l’entrada en vigor d’aquest Decret mantenen la seva validesa i efectes.
Disposició transitòria segona. Expedients en tramitació
Els procediments iniciats i no finalitzats anteriorment a l’entrada en vigor d’aquest
Decret s’han de tramitar i resoldre d’acord amb la normativa vigent en el moment de
l’inici. Un procediment es considera iniciat a partir del moment de la presentació de la
sol·licitud.
Disposició transitòria tercera. Entitats inscrites
1. Les entitats esportives inscrites en el Registre d’Entitats Esportives de les Illes
Balears han de comunicar al Registre, en el termini d’un any a partir de l’entrada en
vigor d’aquest Decret, la composició actual dels òrgans de gestió i d’administració o
representació, així com la data en la qual han estat designats o triats els seus
integrants.
2. La no comunicació establerta en el punt anterior en el termini indicat motiva la
cancel·lació registral de l’entitat, després de la instrucció prèvia del procediment
previst en el capítol XIII d’aquest Decret, amb els efectes prevists en l’article 32.3.
3. Queden exceptuades d’aquesta obligació les entitats esportives que hagin
comunicat al Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears la composició dels seus
òrgans de gestió i d’administració o representació en els tres anys anteriors a l’entrada
en vigor d’aquest Decret.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA ÚNICA
Queden derogades totes les disposicions de rang igual o inferior que s’oposin a
aquest Decret i, en particular, les següents:
El Decret 23/1984, de 22 de març, pel qual s’estableix el Registre d’Associacions
Esportives de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
L’Ordre del conseller d’Educació i Cultura, de 9 d’abril de 1984, per la qual
s’estableixen les normes de funcionament del Registre d’Associacions
Esportives.
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Els articles 4 i 6, i el capítol XVII del Decret 147/1997, de 21 de novembre, pel
qual es regulen la constitució i el funcionament dels clubs esportius en l’àmbit
de la Comunitat Autònoma de las Illes Balears.
Els articles 4, 9 b i 10.4 del Decret 33/2004, de 2 d’abril, pel qual es regulen les
federacions esportives de les Illes Balears.

DISPOSICIONS FINALS
Disposició final primera. Desenvolupament
Es faculta el conseller de Turisme i Esports perquè dicti les disposicions necessàries
per al desenvolupament d’aquest Decret.
Disposició final segona. Entrada en vigor
Aquest Decret comença a vigir l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears.
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(La numeració remet als articles de les normes)
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Potestat disciplinària §4 80-83
President §4 39-42
Pressuposts i patrimoni §4 72-76, 84-91
Recursos §4 67-71
Règim electoral §4 47-52, 58-66
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Règim jurídic §1 45, 46 §4 1
Requisits de constitució §1 47
Secretaria §4 44
Socis §4 9-14
Tresoreria §4 45, 46
Vicepresidència §4 43
Comitè de competició §2 69 b, 70.3.2, 71.2
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Consells insulars §1 7.1, 9.2, 10.3 a, 11, 19.2
Discapacitat §1 5 b, 19.4
Disciplina esportiva
Potestat sancionadora
Elecció del president de la federació §1 65.3 §3 2, 7 d, 19
Procediment electoral §3 20, 21, 28.1, 36.3, 39.2
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Medi ambient §1 25
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Moció de censura §4 18 f, 29 b, 30-32, 34-37, 41, 42
Potestat sancionadora, competitiva i disciplinària esportiva §1 133-184
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Premis §1 92
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Tribunal Balear de l’Esport §1 184-193
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