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Secció I. Disposicions generals
CONSELL DE GOVERN

13956 Decret 33/2014, d’1 d’agost, pel qual es regula el Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears

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,

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.

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.
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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.

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.
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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.

En el cas de les federacions esportives, la denominació ha de contenir expressament els termes  o .balear 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, acrònima 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
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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.

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 esportius

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.
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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 esportives

La inscripció d’una secció esportiva d’una entitat no esportiva requereix la presentació de la sol·licitud corresponent acompanyada de la
documentació següent:
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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 esportives

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 esportives

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.

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 oportunes en laex novo
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.

ht
tp

://
w

w
w

.c
ai

b.
es

/e
bo

ib
fr

on
t/p

df
/c

a/
20

14
/1

04
/8

80
28

2

http://boib.caib.es


Núm. 104
2 d'agost de 2014

Fascicle 179 - Sec. I. - Pàg. 35611

http://boib.caib.es    D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

Article 16
Anotació de fundacions en matèria d’esports

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.

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 representació

 
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
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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.

Capítol VIII
Inscripció de la declaració i la revocació de la condició d’utilitat pública

 
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.
 

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.
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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.

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.
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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 esportives

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.
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  d’aquest article.2 c

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.
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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.

En el supòsit previst en el punt  de l’apartat anterior, la cancel·lació registral es produeix automàticament.c

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.
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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.

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.

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.
·      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  i 10.4 del Decret 33/2004, de 2 d’abril, pel qual es regulen les federacions esportives de les Illes Balears.b

Disposició final primera
Desenvolupament

Es faculta el conseller de Turisme i Esports perquè dicti les disposicions necessàries per al desenvolupament d’aquest Decret.
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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

 

Palma, 1 d’agost de 2014
 

El conseller de Turisme i Esports                                            El president
      Jaime Martínez Llabrés                                               José Ramón Bauzá Díaz
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