
Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
1.- Disposicions generals

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS
Num. 6212

Decret 33/2004, de 2 d�abril, pel qual es regulen les federacions
esportives de les Illes Balears 

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 desenvolupa-
ment 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, mante-
nint-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 dife-
rents 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 públi-
ca, 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 crite-
ris per distribuir els assembleistes per illes i per estaments. Així mateix, s�ha eli-
minat 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�existèn-
cia 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 fede-
ratius. A més, s�ha creat un nou sistema d�elecció i composició de la junta elec-
toral 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 finali-
tat 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.

Igualment, es regula la responsabilitat dels propietaris d�animals que par-
ticipen 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 neces-
saris per fundar una federació esportiva, és que aquest nombre es redueix con-
siderablement 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�es-
port 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 regu-
lació 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 fun-
cionament 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 desem-
bre de 2004 per adaptar els seus estatuts al contingut d�aquest Decret.

Amb l�aplicació de totes aquestes mesures, s�aconseguirà fomentar l�es-
port 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·labora-
dores 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 ses-
sió 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 pràc-
tica i a la promoció de cadascun dels esports específics.

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�ob-
tenció 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.

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 repre-
sentació 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 inscri-
tes 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.

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 espor-
tives integrades únicament per esportistes amb les discapacitats següents:

a) Físiques.
b) Psíquiques.
c) Sensorials.

Article 3
Funcions

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 activi-
tats pròpies de les seves modalitats, disciplines i especialitats esportives a les
Illes Balears, i encarregar-se�n de la tutela.

b) Qualificar les competicions esportives oficials de les Illes Balears.
c) Organitzar les competicions de caràcter internacional, nacional o auto-

nòmic 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·labo-
rar amb els òrgans competents de l�Administració autonòmica.

e) Exercir la potestat disciplinària sobre totes les persones físiques i/o jurí-
diques 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 corres-
ponent.

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
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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 for-
mació 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 par-
ticipin en competicions federades amb esportistes professionals.

j) Lliurar les llicències esportives per poder participar en activitats o com-
peticions 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 reglamenta-
cions i normes tècniques vigents que regulen les característiques de les
instal·lacions, els elements esportius i d�altres qüestions que afectin les compe-
ticions federades.

l) En general, disposar el que convingui per millorar la pràctica de les
modalitats o disciplines esportives previstes.

Article 4
Denominació

Totes les federacions han d�anteposar a l�esport a què es dediquen el nom
de «Federació Balear», o bé han d�anteposar a l�esport la paraula «Federació»,
i, a continuació, hi han d�afegir el terme «Illes Balears».

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.

2. Es consideren disciplines esportives degudament reconegudes les que
actualment tenen assumides les federacions esportives de les Illes Balears legal-
ment inscrites en el Registre d�Associacions Esportives de la comunitat autòno-
ma 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 favora-
ble 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.

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 especiali-

tats derivades o connexes a l�esport.

2. Aquests grups de federacions, pel que fa a la participació dels esportis-
tes 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 associa-
ció esportiva legalment reconeguda d�acord amb un conjunt de regles o normes
concretes emanades dels òrgans esportius competents i acceptades i que els par-
ticipants 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 específi-
ca regula aquestes competicions.

Article 8
Les llicències

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.

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 com-
peticions 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 espor-
tives oficials de les Illes Balears estan obligats a sotmetre�s als controls d�anti-
dopatge 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 sot-
mesos als controls d�antidopatge corresponents. Els propietaris legals dels ani-
mals 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 partici-
pació 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�asseguran-
ça de cobertura mèdica corresponent, sempre que la federació balear correspo-
nent reconegui aquesta modalitat.

Capítol II
Constitució, reconeixement i extinció

Article 9
Constitució

La constitució d�una federació esportiva de les Illes Balears requereix l�a-
compliment de les condicions següents:

a) L�existència i la pràctica habitual competitiva prèvies d�un esport espe-
cífic que no hagi assumit cap federació balear reconeguda.

b) L�acord de constitució formalitzat mitjançant l�atorgament d�una acta
de fundació, la qual ha d�incloure els estatuts provisionals i han de subscriure
els promotors, que han de ser almenys quatre clubs esportius que tinguin com a
modalitat principal o que disposin d�una secció esportiva de l�esport que alber-
ga la federació que es pretén inscriure, o en un altre cas, per un nombre no infe-
rior a 200 practicants disposats a federar-se.

Els clubs promotors han de figurar inscrits en el Registre d�Associacions
Esportives de la comunitat autònoma de les Illes Balears amb un mínim d�un
any d�antiguitat.

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.

Article 10
Reconeixement

1. El reconeixement d�una federació esportiva de les Illes Balears reque-
reix la resolució favorable de la conselleria competent en la matèria, la qual l�a-
torga 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 reconei-
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xement 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 comu-
nitat 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 reco-
neixement i la inscripció d�una nova federació esportiva balear exhaureixen la
via administrativa i deixen oberta la via contenciosa administrativa.

4. Són objecte d�inscripció les dades de les federacions balears que s�as-
senyalen a continuació:

a) L�acta de constitució.
b) La denominació i, si escau, els símbols d�identificació.
c) Els estatuts i les seves modificacions, amb l�acta de l�aprovació de l�as-

semblea general.
d) L�esport i les modalitats o les disciplines esportives que la federació tin-

gui per objecte.
e) La relació dels membres directius, amb el president i les renovacions.
f) Els reglaments esportius i disciplinaris.
g) La suspensió, la revocació, l�extinció o la dissolució de l�entitat.

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 reconèi-
xer-la.

Contra la resolució de revocació, que exhaureix la via administrativa, pot
interposar-se recurs contenciós administratiu.

Article 11
Extinció

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 con-
vocats 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 jurí-

dic vigent.

2. L�extinció d�una federació esportiva balear per qualsevol causa com-
porta 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 regu-
lar necessàriament:

a) La denominació, el domicili social, la funció i les modalitats, si corres-
pon, i les especialitats esportives de les quals atén la promoció i el desenvolu-
pament.

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�as-
semblea general.

c) Els òrgans col·laboradors i tècnics i els membres afiliats que siguin per-
sones físiques o jurídiques.

d) La competència i la composició dels òrgans de govern i de representa-
ció.

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�especi-

ficar 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 lli-

bre de registre dels membres afiliats a cada estament, un llibre d�actes, els lli-
bres 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 espor-
tives que desenvolupa anualment cada un.

k) Les causes d�extinció o dissolució de la federació o de segregació d�al-
guna 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 gene-
ral i la junta directiva.

Els òrgans de representació són el president, els vicepresidents i els dele-
gats insulars.

Així mateix, la normaltiva interna de les federacions podrà preveure l�e-
xistència d�òrgans complementaris.

Subsecció 1ª
Òrgans de govern

Article 14
Assemblea general

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.

Article15
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 eco-
nòmic 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�assem-
blea.

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 regla-
ments.

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�e-
xercici.

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 indi-
cades 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.

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�assem-
blea general. En aquest últim supòsit, des del dia que la junta directiva rebi la
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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�ofi-
ci, 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 electo-
rals, 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, ter-
mini que es pot reduir a set dies naturals en el supòsits relatius a processos elec-
torals 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 rela-
tius 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 respos-
ta 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, 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 pre-
sident, 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�esta-
bleix 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�as-
semblea 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 directiva

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�as-

semblea.
2. De manera especial, és competència de la junta directiva admetre afi-

liats 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 pro-
visionalment es computa a efectes d�antiguitat una vegada que s�hagi inscrit
definitivament.

3. Així mateix, són competències de la junta directiva, establir la convo-
catòria de les assemblees generals i presentar davant de l�assemblea general
ordinària, una vegada finalitzat l�exercici, l�informe o la memòria de les activi-
tats 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 esta-
bleix aquest reglament.

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 mem-
bres 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 convocatò-
ria 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
Cessament

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, independent-
ment 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 presi-
dent.

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 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 inci-
dents 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
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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·lici-
tud, 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 dis-
ciplinàries que hi siguin d�aplicació.

8. Només es poden proposar dos vots de censura en el temps reglamenta-
ri d�activitat dels membres d�una junta directiva i ha de transcórrer necessària-
ment, com a mínim, un any entre la primera i la segona de les propostes.

Subsecció 2ª
Òrgans de representació

Article 26
El president

El president exerceix la representació legal de la federació, disposa i efec-
tua 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 pre-
venir 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 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 personali-
tat 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 com-
plementaris 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 comi-
tè 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 adop-
tat, 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 corres-
ponent, eximeixen de les responsabilitats que se�n puguin derivar.

Secció 2a
Processos electorals federatius

Subsecció 1ª
Elecció de l�assemblea general federativa

Article 30.
Procediment electoral

1. Els processos electorals de les federacions han de tenir lloc cada quatre
anys, i han de coincidir amb l�any Olímpic (Jocs Olímpics d�estiu). 

Correspon al titular de la conselleria competent en matèria esportiva esta-
blir la convocatòria d�aquests processos electorals, regular-los i determinar-ne el
període perquè es duguin a terme, mitjançant la publicació en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears de la disposició administrativa corresponent que així ho dic-
tamini.

El president ha de presentar als membres de l�assemblea general, convo-
cats a aquest efecte, un reglament electoral, aprovat per la Junta Directiva, per
dur a terme noves eleccions, que ha de contenir el calendari i el cens electoral.
A la mateixa sessió s�han d�elegir els membres de la junta electoral, de confor-
mitat amb el que disposa l�article 31 d�aquest Decret.

Simultàniament a la convocatòria d�eleccions, la junta directiva de la
federació 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 de la federació, ha de
comunicar prèviament la seva renúncia per escrit davant la junta gestora.

En cas que una federació no estableixi la convocatòria de les eleccions en
el període que hagi establert el titular de la conselleria, la direcció general com-
petent en matèria esportiva ha de nomenar una comissió gestora perquè l�esta-
bleixi en el termini màxim d�un mes, independentment de les sancions que
corresponguin.

Un cop que l�assemblea general ha elegit els membres de la junta electo-
ral i ha aprovat la convocatòria de les eleccions, el reglament, el calendari i el
cens electoral, l�acta d�aquesta sessió �juntament amb la resta de documenta-
ció esmentada� s�ha de trametre per duplicat a la Direcció General d�Esports
perquè pugui examinar-la i, si escau, ratificar-la. No es poden iniciar els pro-
cessos electorals fins que la Direcció General d�Esports no ratifiqui i segelli el
reglament, el calendari i el cens electoral, per a la qual cosa disposa d�un termi-
ni de deu dies hàbils. En el cas que s�apreciïn deficiències es concedirà a la junta
gestora de la federació un termini de quinze dies per esmenar-les.

En el cas que s�hagin sobrepassat les dates establertes en el calendari elec-
toral es dóna la potestat a la junta gestora de la federació, perquè en un termini
de quinze dies presenti un nou calendari electoral.

La resolució de la Direcció General d�Esports en què es ratifica el regla-
ment, el calendari i el cens electoral s�ha de notificar a la federació correspo-
nent, i s�ha d�adjuntar a la notificació un exemplar de la documentació electoral
degudament segellada, i un altre exemplar ha de quedar incorporat a l�expe-
dient. Igualment aquesta resolució s�ha de notificar a la Junta de Garanties
Electorals.

2. L�assemblea general ha de comptar amb un màxim de 80 membres i un
mínim de 16, els quals han de ser elegits per i d�entre els membres dels diferents
estaments: clubs, esportistes, tècnics i àrbitres, mitjançant vot igual, lliure,
directe i secret, d�acord amb un sistema de llistes obertes. Els membres de l�as-
semblea general s�han de distribuir per estaments i a la vegada per illes, d�acord
amb els criteris que s�expressen a continuació:

a) Cada un dels quatre estaments ha de comptar amb un nombre d�assem-
bleistes que oscil·la entre un mínim de 4 membres i un màxim de 20, i que, en
tot cas, ha de ser divisible entre quatre.

La falta d�implantació d�un estament a una illa no ha d�impedir, en cap
sentit, que la resta d�estaments puguin elegir els seus representants.

b) La distribució dels assembleistes per illes s�ha d�establir atorgant el 50
% a l�illa amb major implantació de l�esport; és a dir, la que compti amb un
major nombre de llicències federatives segons el cens electoral aprovat, i el 25
% a les altres dues. En aquest sentit, es considera que Eivissa i Formentera cons-
titueixen una unitat.

La manca d�implantació d�un esport o d�algun estament d�aquest a qual-
sevol de les illes, és a dir, l�absència de llicències federatives en vigor, suposa
que els representants que, en un altre cas li haurien correspost, resten sense
adjudicació. No obstant aquesta regla, la distribució dels assembleistes ha d�as-
segurar sempre que el seu nombre total mai no sigui inferior a 16 membres.

Com que s�aplica el sistema de llistes obertes, cada elector pot votar per
un nombre igual o inferior al nombre d�assembleistes que corresponguin al seu
estament per illa o circumscripció.

3. Tenen la consideració d�electors i elegibles els clubs esportius inscrits

9BOIB 03-04-2004Num. 47



en el registre d�Associacions Esportives de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, adaptats a la legislació vigent i que hagin desenvolupat durant l�any
anterior activitats de competició o promoció de l�esport.

4. Tenen la consideració d�electors i elegibles els esportistes majors d�e-
dat que tenen llicència en vigor i que l�hagin tinguda com a mínim l�any ante-
rior.

5. Tenen la consideració d�electors i elegibles els tècnics majors d�edat
que disposen de la titulació de qualsevol categoria, que tenen llicència en vigor
i que l�hagin tinguda com a mínim l�any anterior.

6. Tenen la consideració d�electors i elegibles els jutges o àrbitres majors
d�edat que tenen la condició reconeguda per la federació respectiva, sigui quina
sigui la seva categoria, amb llicència en vigor i que l�han tinguda com a mínim
l�any anterior.

7. Els candidats que pertanyen a dos o a més estaments i que reuneixen les
condicions exigides per a això, únicament poden presentar la seva candidatura
en representació d�un estament i exercir el seu dret de vot solament en relació
amb l�estament en què figuren com a candidats. En el cas que el votant no sigui
candidat, ha d�optar per un dels estaments als quals pertany abans del termini
d�impugnació al cens amb la intenció d�emetre un sol vot. En el cas que en el
termini indicat, el votant no s�hagi definit en quin estament vol votar, la junta
electoral l�ha d�incloure dins el cens menys nombrós. En el cas que un mateix
votant emeti més d�un vot, tots els seus vots s�han de considerar nuls.

8. El president del club exerceix el dret de vot corresponent als clubs
esportius. Quan el president no assumeixi aquesta representació, pot desenvolu-
par-la un membre de la junta directiva en qui hagi delegat expressament el pre-
sident, el qual ha d�acreditar la pertinença a l�esmentat òrgan i la delegació
expressa efectuada a favor seu i per aquesta circumstància. En cap cas no s�ad-
met més d�una representació per persona.

9. Totes les persones que reuneixen els requisits assenyalats en els punts
30.3, 30.4, 30.5 i 30.6 que no hagin incorregut en cap sanció que els inhabiliti
per exercir un càrrec federatiu, poden ser candidates a l�assemblea general. Les
persones interessades han de manifestar la seva voluntat mitjançant un escrit
dirigit al president de la junta electoral. Els candidats han de ser avalats per un
mínim del 10 % o per 50 membres de l�estament de l�illa corresponent.

Article 31
Junta electoral

1. Un cop establerta la convocatòria d�eleccions s�ha de constituir la junta
electoral federativa; aquesta ha d�estar formada per tres membres titulars i tres
suplents: un titular i un suplent han de pertànyer a l�estament dels esportistes,
uns altres dos han de pertànyer a l�estament dels clubs i els dos restants han de
pertànyer, indistintament, als estaments de jutges i àrbitres o al de tècnics; tots
els quals no poden ser candidats. 

El president de la federació els ha de designar d�entre els membres del
cens electoral que es trobin en el ple exercici de la seva condició, amb la ratifi-
cació posterior de l�assemblea general. S�ha de procurar que almenys un dels
membres de la junta electoral sigui llicenciat en dret.

Els components de la junta electoral han de prendre possessió del càrrec i
constituir-la formalment en el termini que fixin els estatuts. A l�acte de consti-
tució, els components de la junta electoral n�han d�elegir, per majoria, el presi-
dent. Ha d�actuar com a secretari d�aquest òrgan, amb veu però sense vot, el que
ho sigui de la federació i ha d�estendre acta de totes les sessions i acords que
prengui la junta electoral, amb el vistiplau del president.

La Direcció General d�Esports pot designar així mateix un funcionari per-
què supervisi el desenvolupament del procés electoral, si escau.

El càrrec de membre de la junta electoral és obligatori i incompatible amb
la condició de candidat i amb la de membre de la junta gestora. Si es produeix
aquesta incompatibilitat o concorre en l�electe alguna circumstància plenament
justificativa de la impossibilitat d�exercir el càrrec, l�han de substituir els
suplents elegits.

Si els elegits com a titulars o suplents per formar part de la junta electoral
es neguen a prendre possessió o a exercir el càrrec, de manera que no es pugui
constituir aquest òrgan electoral, se n�ha de repetir el procés d�elecció per subs-
tituir-los.

2. La junta electoral té competència per conèixer i resoldre les incidències
que es produeixen sobre el cens electoral, la presentació de candidatures, el des-
envolupament de les eleccions i la proclamació dels candidats, i ha de mantenir
el seu mandat i les seves funcions fins que finalitzi el procés electoral i es resol-
guin les reclamacions o recursos que s�hagin interposat davant aquesta o davant
la Junta de Garanties Electorals.

La junta electoral i, si escau, els interventors que han designat els candi-
dats, han de controlar l�acte de les votacions, i n�han de redactar l�acta un cop
finalitzada la votació i el recompte.

3. De totes les sessions se n�ha d�estendre l�acta corresponent que han de
signar tots els components de la junta electoral.

4. El mateix dia en què s�adoptin, els acords de la junta electoral s�han de
notificar a les persones interessades per qualsevol mitjà que permeti tenir cons-
tància que s�ha rebut i s�han d�exposar en el tauler d�anuncis de la seu de la
federació i de les delegacions insulars corresponents. Igualment, la junta electo-
ral ha traslladar a les meses electorals de les decisions que els afectin, que s�han
d�exposar el mateix dia que s�adoptin en el tauler d�anuncis de totes les cir-

cumscripcions electorals.
Contra els acords de la junta electoral es pot interposar, en el termini de

tres dies hàbils, recurs davant la Junta de Garanties Electorals, les resolucions
de la qual exhaureixen la via administrativa.

Article 32
Funcions de la junta electoral

1. Les funcions de la junta electoral són:

a) Conèixer i resoldre les reclamacions que es presentin respecte al cens o
a les llistes electorals.

b) Admetre o denegar les candidatures i proclamar-les.
c) Decidir, a instància de qualsevol membre de la federació o candidat, o

per iniciativa pròpia, sobre qualsevol incident que sorgeixi en el transcurs del
procés electoral i que pugui constituir una infracció o desviació de la normativa
electoral, o que pugui afectar els principis de publicitat, igualtat d�oportunitats,
llibertat, no discriminació i secret de vot, que han de regir qualsevol procés elec-
toral.

d) Publicar els resultats de les eleccions i realitzar les comunicacions per-
tinents. 

e) En general, conèixer i resoldre les reclamacions que presentin els mem-
bres de l�assemblea general o els candidats en qualsevol fase del procés electo-
ral.

2. Totes les reclamacions davant la junta electoral s�han de realitzar en el
termini màxim de tres dies comptadors a partir del moment en què es produeix
la impugnació. La resolució de la junta electoral, que és executiva, s�ha de dic-
tar dins dels tres dies següents.

3. Contra els acords de les juntes electorals de les federacions es pot inter-
posar recurs d�alçada en el termini de tres dies davant la Junta de Garanties
Electorals, que disposa d�un termini de set dies per resoldre�l. La resolució del
recurs exhaureix la via administrativa. 

Article 33
El cens electoral

1. El cens s�ha d�exposar a la seu de la federació, a tots els locals socials
de què disposi, a les delegacions insulars que aquesta designi, i també al tauler
d�anuncis de la direcció general competent en matèria esportiva, i s�ha de con-
cedir un termini de tres dies per a possibles reclamacions, les quals ha de resol-
dre la junta electoral federativa en el termini de tres dies. Quant al cens, un cop
resoltes les reclamacions formulades o transcorregut el termini per presentar-les
sense que hagin estat formulades, no pot realitzar-se cap tipus d�impugnació
referida a aquest en una altra fase del procediment electoral.

2. El cens ha d�estar dividit per estaments i ha de contenir les dades
següents de cada un dels integrants: nom i llinatges, edat, DNI i número de lli-
cència. 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 DNI de la persona que el presideixi
o representi.

3. Només poden figurar en el cens les persones que ja hagin complit els
divuit anys el dia assenyalat per dur a terme les eleccions.

4. No tenen dret de sufragi les persones en què concorrin les situacions de
condemnada o declarada incapaç en virtut de sentència judicial ferma.

Article 34
Mesa electoral

1. Per elegir els assembleistes s�ha de constituir com a mínim una mesa
electoral a cada illa on l�esport es trobi implantat.

2. La mesa electoral està constituïda per un president, un secretari i un
vocal, els quals elegeix el president de la junta electoral.

3. El càrrec de membre de la mesa electoral és obligatori i incompatible
amb la condició de candidat. Si es produeix aquesta incompatibilitat o concorre
en l�electe alguna circumstància plenament justificativa de la impossibilitat d�e-
xercir el càrrec, l�han de substituir els suplents elegits.

4. Els candidats, abans de constituir la mesa, han de manifestar per escrit
la seva intenció de designar interventors o d�actuar ells mateixos com a tal en el
moment de la votació i del recompte. La condició d�interventor s�ha d�acreditar
abans de constituir la mesa.

5. Cada estament ha de tenir una urna específica per elegir els seus repre-
sentants. 

Article 35
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, i un sobre, els quals han de portar el segell original de
la federació corresponent. La papereta ha d�anar encapçalada amb la denomina-
ció de l�estament en qüestió i ha de contenir el nom i llinatges dels candidats a
l�assemblea general que han estat proclamats com a tal. Al sobre només pot fer-
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se referència a l�estament corresponent.
3. No s�admet el vot per delegació.
4. Poden sol·licitar el vot per correu les persones físiques federades, que

tenint dret a vot,  pertanyen als estaments esportistes, tècnics, jutges i/o àrbitres.

a) El procediment de vot per correu s�inicia mitjançant el personament de
l�interessat i la presentació de la corresponent sol·licitud davant la Direcció
General d�Esports del Govern de les Illes Balears o davant els corresponents
departaments d�Esports dels Consells Insulars.

b) La sol·licitud, signada per l�interessat, ha d�anar acompanyada de la
documentació següent:

- DNI, original i còpia.
- Llicència federativa en vigor i de l�any o temporada anterior, original i

còpia.
- Manifestació degudament acreditada, en el seu cas, del motiu de la

sol·licitud.

c) El termini per a presentar la sol·licitud s�exhaureix vint-i-cinc dies
abans de la data fixada per a la votació en el calendari electoral federatiu ratifi-
cat per la Direcció General d�Esports.

d) L�horari per a la seva presentació serà de dilluns a divendres de vuit a
onze h. del matí.

e) La Direcció General d�Esports disposa d�un termini de deu dies hàbils
per tal de, un cop examinada i comprovada la documentació presentada, tenir
per vàlidament formalitzada, o no, la sol·licitud.

En el cas d�apreciar-se deficiències  en la sol·licitud, l�interessat disposa-
rà d�un termini de tres dies hàbils per a esmenar-les.

f) Si la sol·licitud està ben formalitzada, la Direcció General d�Esports ho
comunicarà tant al propi interessat com a la corresponent junta electoral federa-
tiva, confirmant-la i especificant un número personal d�identificació del votant.

g) Si la sol·licitud defectuosa no fós esmenada en el termini corresponent
es tindra per desistida.

h) Un cop rebuda per l�interessat la confirmació de la seva sol·licitud, es
presentarà davant la Direcció General d�Esports per tal d�emetre el seu vot
abans del cinquè dia anterior al dia previst per a la celebració de les eleccions.

i) Per tal d�exercir el seu dret de sufragi, adjuntarà el corresponent sobre
amb la papereta, segons model federatiu ratificat per la Direcció General
d�Esports, identificativa de l�estament al qual pertany o que, si n�és el cas, hagi
elegit d�acord amb el que disposa l�art. 30.7 d�aquest Decret; i a més, adjuntarà
i entregarà el document original emés per la Direcció General d�Esports on
consta la confirmació de la  sol·licitud.

j) La Direcció General d�Esports trametrà tots els vots 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 la celebració de les eleccions.

k) Els sobres s�han de mantenir tancats fins que, en finalitzar les votacions
ordinàries, el president de la mesa electoral els obri davant els membres la resta
de membres i dels interventors, si n�hi ha, i el secretari ha de comprovar les
dades del remitent i que aquest figuri en el cens, que correspon un únic vot cer-
tificat per votant, i també que el vot pertany al sol·licitant.

l) Un cop realitzades aquestes comprovacions, el president de la mesa ha
d�introduir els vots un per un a l�urna, i s�ha de constatar que cap votant no ha
exercit el dret de vot simultàniament en persona i per correu, la qual cosa impli-
ca la nul·litat del vot per correu, que s�ha de destruir.

Article 36
Proclamació dels membres de l�assemblea general

Els candidats més votats són proclamats membres de l�assemblea general
fins que ocupin el total de les places que corresponen a cada estament. Si es pro-
dueix empat entre dos o més candidatures, preval la designació del candidat amb
la llicència federativa més antiga.

Subsecció 2ª
Elecció del president

Article 37
Convocatòria

1. La convocatòria per elegir el president i els membres de les juntes
directives de les federacions esportives de les Illes Balears, la realitza el secre-
tari de la junta gestora. Ha de convocar els membres, simultàniament, a l�as-
semblea general i a la junta electoral.

Entre el dia que s�adopti l�acord de convocatòria de les eleccions i el dia
que tinguin lloc han de transcórrer un mínim de quinze i un màxim de trenta dies
naturals.

2. La convocatòria ha d�incloure:

a) Proposta de la junta electoral dels candidats.
b) Comprovació i ratificació d�aquests per part de l�assemblea general.
c) Procediment de la votació.

Article 38
Termini per presentar candidatures

El termini per presentar candidatures s�obre en el mateix moment en què
es convoquen els membres de l�assemblea general, i es manté obert fins a les 72
hores prèvies a què tingui lloc la sessió corresponent.

Article 39
Requisits per ser candidat a president de les federacions

Els requisits per poder ser candidat a president de les federacions són:

a) Tenir la condició de veïnatge administratiu a les Illes Balears.
b) Ésser major d�edat.
c) Tenir l�ús ple dels drets civils.
d) No haver incorregut en cap sanció, dictada per l�òrgan competent, que

l�inhabiliti.
e) No ser directiu de cap associació esportiva, ni ocupar càrrecs directius

en una altra federació.
f) No ocupar càrrecs polítics lligats directament a l�esport, en l�àmbit

local, insular, autonòmic, nacional o internacional.

Article 40
Incompatibilitats

Si un membre de la junta gestora es vol presentar com a candidat a les
eleccions, ha de presentar la dimissió i cessar en el càrrec abans que s�iniciï el
termini de presentació de candidatures.

En el supòsit que tots o la majoria dels membres de la junta gestora pre-
sentin la dimissió per presentar-se com a candidats a les eleccions s�ha de cons-
tituir la comissió gestora.

Article 41
Admissió de les candidatures

Les candidatures han d�anar adreçades per escrit a la junta electoral.
Només s�admeten les candidatures que avalin, almenys, un 25 % dels

assembleistes. Cadascun dels assembleistes només pot avalar una candidatura a
la presidència. En el cas que hi hagi constància de l�aval d�un assembleista a
més d�una candidatura, l�aval no es té en compte en cap de les candidatures ava-
lades per aquest.

Article 42
El procediment electoral per elegir el president i designar la junta

directiva

1. Una vegada constituïda la sessió de l�assemblea general, amb l�assis-
tència dels membres la junta electoral, se n�ha d�elegir el president.

2. El president ha de ser elegit mitjançant sufragi lliure, igual, directe i
secret per i d�entre els membres de l�assemblea general per majoria de vots. En
cas d�empat, s�ha de repetir la votació entre els candidats que hagin obtingut el
mateix nombre de vots.

3. El president ha de designar la junta directiva.

3.1 El president designa lliurement el secretari i el tresorer, el quals tenen
veu però no vot.

3.2 El president ha d�elegir com a mínim 3 membres de la junta d�entre
els assembleistes que pertanyin als estaments d�esportistes, tècnics i àrbitres.

La resta dels membres són de lliure designació, d�entre els estaments que
conformen l�Assemblea.

Si algun dels membres de la junta directiva, essent assembleista d�un dels
estaments esmentats, renuncia al càrrec, el president ha de designar un nou
membre de l�assemblea, representant del mateix estament en el qual hagi recai-
gut la renúncia.

Si no accepta formar part de la junta directiva cap assembleista represen-
tant d�un dels estaments esmentats, el president el pot suplir per un altre assem-
bleista.

Article 43
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, i un sobre, els quals han de portar el segell original de
la federació corresponent.

3. La junta electoral i, si s�escau, els interventors designats pels candidats,
han de controlar l�acte de la votació. Aquest òrgan electoral n�ha de redactar
l�acta un cop finalitzi la votació i el recompte de vots.

4. No s�admet el vot per delegació.

Article 44
Proclamació de les candidatures
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1. L�acta de proclamació de la candidatura guanyadora, que ha d�estendre
el secretari i ha de visar el president de la junta electoral federativa, s�ha de
comunicar, mitjançant correu certificat, en els tres dies següents, a les candida-
tures presentades i al Registre d�Associacions Esportives de la comunitat autò-
noma de les Illes Balears.

2.Contra la proclamació de la candidatura guanyadora es pot interposar
recurs d�alçada en el termini de tres dies davant la Junta de Garanties Electorals,
que disposa d�un termini de set dies per resoldre�l. La resolució del recurs
exhaureix la via administrativa.

3. Si només es presenta o resta vàlida una única candidatura, no s�ha de
realitzar l�acte de la votació, i la junta electoral federativa n�ha de donar comp-
te a la Direcció General d�Esports per tal que el director general o la persona
delegada faci la proclamació del nou president.

Article 45
Manca de candidats a la presidència

1. En cas que no es presenti cap candidat a president, la junta gestora, en
el termini de tres mesos, ha d�establir la convocatòria de noves eleccions.

2. Si en aquest cas tampoc es presenten candidats, la junta gestora dispo-
sa novament de tres mesos per establir la convocatòria. Si durant aquest perío-
de de temps tampoc no sorgeix cap candidat, s�ha de cancel·lar la inscripció de
la federació en el Registre d�Associacions esportives de la comunitat autònoma
de les Illes Balears.

3. La conselleria corresponent pot nomenar una comissió gestora en el cas
que la junta gestora no exerceixi les seves funcions.

Article 46
Reclamacions i recursos

1. Totes les fases electorals són susceptibles de reclamació o recurs davant
les respectives juntes electorals federatives en el termini de tres dies comptadors
a partir de l�endemà que ha tingut lloc l�acte o que s�ha adoptat la decisió
impugnada. La resolució de la junta electoral federativa s�ha de dictar dins els
tres dies següents al de la presentació de la reclamació o recurs. Aquesta deci-
sió és susceptible de recurs, també en un termini de tres dies, davant la Junta de
Garanties Electorals, que disposa de set dies hàbils per resoldre�l. La resolució
corresponent exhaureix la via administrativa, sens perjudici que es pugui inter-
posar recurs contenciós administratiu.

2. Durant el procés electoral totes les federacions han de fixar en el tauler
d�anuncis un horari durant el qual es puguin presentar els recursos i les recla-
macions electorals.

Article 47
Publicitat

Les federacions esportives de les Illes Balears han de garantir la màxima
difusió i publicitat de les eleccions per a membres de l�assemblea general i el
president.

Subsecció 3a
Junta de Garanties Electorals

Article 48
Definició

La Junta de Garanties Electorals és un òrgan adscrit a la Direcció General
d�Esports que vetlla de manera immediata i en darrera instància administrativa
perquè els processos electorals dels òrgans de govern i representació de les fede-
racions esportives de les Illes Balears s�ajustin a dret.

Article 49
Composició

1. La Junta de Garanties Electorals està formada per tres membres que
designa, sense vinculació directa o indirecta amb cap federació ni amb cap can-
didat, la Direcció General d�Esports. Un secretari amb veu i sense vot que
nomena la Direcció General d�Esports ha d�assistir  la Junta. Un dels tres mem-
bres elegits per ells mateixos actua com a president.

2. Els càrrecs de la Junta de Garanties Electorals no perceben cap tipus de
remuneració per complir aquesta funció, encara que poden percebre les dietes
per assistir a les reunions en els termes prevists en les disposicions administra-
tives corresponents.

Article 50
Durada del mandat

1. La Junta de Garanties Electorals es constitueix a iniciativa de la
Direcció General d�Esports, té un mandat de quatre anys i s�ha de renovar coin-
cidint amb els anys següents als anys olímpics.

2. Els membres de la Junta de Garanties Electorals poden ser destituïts per

delictes o faltes electorals si la Direcció General d�Esports n�ha obert expedient. 
3. Les vacants s�han de cobrir en un termini de tres mesos i el membre

designat ha d�exercir el càrrec fins que s�exhaureixi el mandat.

Article 51
Sessions 

El president, d�ofici o a petició dels altres dos membres, ha d�establir la
convocatòria de les sessions de la Junta de Garanties Electorals. Així mateix,
s�entén que la sessió està vàlidament constituïda per tractar qualsevol assumpte
sempre que hi siguin presents tots els membres i aquests acceptin dur-la a terme
per unanimitat.

Article 52
Acords

1. Els acords de la Junta de Garanties Electorals s�adopten per majoria de
vots dels membres.

2. Els acords i les decisions que adopta la Junta de Garanties Electorals
exhaureixen la via administrativa.

3. L�execució dels acords de la Junta de Garanties Electorals es produeix
a través de la junta electoral de la federació corresponent i la Direcció General
d�Esports ha de vetllar perquè es compleixin.

Article 53
Dret supletori

Tot el que no preveu aquest Decret en relació amb la Junta de Garanties
Electorals s�ha d�atenir al que disposa sobre els òrgans col·legiats la Llei 3/2003,
de 26 de març, de règim jurídic de l�Administració de la comunitat autònoma de
les Illes Balears.

Capítol V
Règim econòmic i administratiu

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 dispo-
sició i el Pla general de comptabilitat i també els principis comptables necessa-
ris 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 separada-
ment 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�a-
mortitzar d�acord amb el pla establert.

Article 58
La memòria
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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 procedèn-
cia que pot ser del tipus següent:

a) Subvencions públiques
b) Subvencions, aportacions o donatius privats
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 econò-
mica 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 des-
peses 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 fina-
litat.

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 cons-
tar 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)

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 legal-
ment 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 perso-
nalitat 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 plante-
gin 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 fede-
rat 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.

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�a-
cord 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 esta-
tuts. 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 assem-
blees 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 din-
tre dels límits que estableix aquest Decret.

4. El president de la UFEB exerceix la representació legal d�aquesta i pre-
sideix 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 federativa

Secció 1a
Àmbits de la postestat sancionadora: competitiu i disciplinari 
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Article 66
Objecte

1. La potestat sancionadora relativa a les matèries pròpies de la competi-
ció 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.

2. La potestat sancionadora competitiva confereix als titulars legítims la
possibilitat de resoldre totes les qüestions que es plantegin en relació amb l�a-
plicació de les normes reglamentàries esportives establertes per regular la com-
petició de caràcter federat.

Article 67. Competència

1. La competència atribuïda a la potestat disciplinària esportiva, als efec-
tes 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 conèi-
xer les infraccions de les regles de joc, prova o competició, de la conducta
esportiva o de les normes de conducta associativa tipificades amb caràcter gene-
ral a la Llei 3/1995, de 21 de febrer, de l�esport balear, i a les disposicions esta-
tutàries 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 clas-
sifiquen 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 espe-
cialitat esportiva concreta.

b) Són infraccions de la conducta esportiva les accions o omissions con-
tràries al que disposen les normes generals o específiques de disciplina i convi-
vència 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 esportiva

En relació amb la disciplina esportiva, les disposicions estatutàries o
reglamentàries de les federacions esportives de les Illes Balears han de preveu-
re inexcusablement i sempre d�acord amb el que disposa la Llei 3/1995, de 21
de febrer, de l�esport balear, les qüestions següents:

a) La tramitació dels procediments disciplinaris i la imposició de les san-
cions 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�a-
plicació dels efectes retroactius favorables.

d) Un sistema de recursos contra les sancions imposades. 

Secció 2a
Els òrgans sancionadors

Article 69
Potestat sancionadora, competitiva i disciplinària

L�exercici de la potestat sancionadora, competitiva i disciplinària, corres-
pon:

a) Als jutges o àrbitres durant el desenvolupament del joc o de la compe-
tició 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.

Secció 3a
Els procediments sancionadors

Article 70
Els procediments sancionadors

1. Per enjudiciar i resoldre qualsevol qüestió sotmesa en primera instàn-
cia a la competència dels òrgans sancionadors federatius és preceptiva la ins-
trucció d�un expedient tramitat segons el procediment que s�estableix en els res-
pectius 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 prò-
pia de l�organització sancionadora competitiva s�han de tramitar amb l�obser-
vança de les fases de procediment següents:

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 espe-

cificació dels recursos escaients.

3. Els procediments que regulen les actuacions disciplinàries de la prime-
ra instància federativa es regeixen per les normes següents:

3.1 Els jutges o àrbitres exerceixen la potestat disciplinària pel que fa a les
infraccions de les regles de joc o de conducta esportiva durant el desenvolupa-
ment d�un joc o d�una competició, i de manera immediata.

3.2 El comitè de competició federatiu ha d�enjudiciar i resoldre les qües-
tions disciplinàries de la seva competència mitjançant la tramitació d�un proce-
diment ordinari establert per via estatutària o reglamentària, el qual s�ha d�ajus-
tar 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 instàn-
cia 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 par-
tit, 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 secre-
tari, i el termini establert per a la proposició i pràctica de la prova que es consi-
deri 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�e-
levar 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 noti-
ficar als interessats amb l�especificació dels recursos escaients.

3.3 En el supòsit d�haver-se produït incidències amb motiu o com a con-
seqüència 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 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.
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Secció 4a
Els recursos

Article 71
Els recursos

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 competi-
ció pot interposar-se, en el termini màxim de tres dies hàbils següents a la noti-
ficació 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 federa-
tiu 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 interpo-
sar-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,
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.

Disposició transitòria primera

Les federacions esportives de les Illes Balears han de tenir adaptats els
seus estatuts a aquest Decret el dia 25 de desembre de 2004.

Durant el període d�adaptació, únicament regeix el que disposin els seus
estatuts vigents, sempre que no s�oposin al que estableix aquest Decret.

Disposició transitòria segona

S�ha incoar d�ofici un expedient de cancel·lació de la inscripció registral
de les federacions esportives de les Illes Balears que en el termini establert a la
disposició transitòria primera no s�hagin adaptat a aquest Decret.

Disposició derogatòria

Queden derogats el Decret 59/1996, de 23 de maig, regulador de les fede-
racions 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 infe-
rior que s�oposin al que disposa aquest Decret.

Disposició final primera

Es faculta el titular de la conselleria competent en matèria esportiva per-
què 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.

Palma, 2 d�abril de 2004
EL PRESIDENT
Jaume Matas Palou

La consellera de Presidència i Esports
Maria Rosa Puig Oliver

� o �

3.- D'altres disposicions

CONSELLERIA D'OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE I
TRANSPORTS

Num. 5922
Resolució d�inici de procediment de modificació del pla d�utilit-
zació dels espais portuaris del port de Ciutadella.

A proposta del director general de Ports de data 26 de març de 2004, he
tingut a be la següent

Resolució d�inici de procediment de modificació del pla d�utilització dels
espais potuaris del port de Ciutadella.

Primer.- Iniciar procediment de modificació del pla d�utilització d�espais
portuaris del port de Ciutadella aprovat per resolució de la Consellera de Medi
Ambient de data 22 de novembre de 2002.

Segon.- Encomanar a la Direcció General de Ports la tramitació del pro-
cediment de modificació del pla d�utilització dels espais portuaris del port de
Ciutadella fins a la proposta de resolució.

Tercer.- Suspendre provisionalment l�eficàcia del pla d�utilització d�es-
pais portuaris del port de Ciutadella aprovat per resolució de la consellera de
Medi Ambient de data 22 de novembre de 2002 fins a la resolució del procedi-
ment de modificació del pla.

Quart.- Publicar la present resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears
pel seu general coneixement.

Quint.- Contra la mesura provisional adoptada, que posa fi a la via admi-
nistrativa, pot interposar-se recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan
que la dicta, en el termini d�un mes comptador des de l�endemà d�haver-se
publicat, d�acord amb allò que disposen els articles 116 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, modificada per la llei 4/1999, de 13 de gener,
o alternativament, recurs contenciós administratiu davant la sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior Justícia de les Illes Balears, en el termini
de dos mesos comptadors des de l�endemà d�haver-se publicat la resolució, tal i
com disposa l�article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa. 

Sisè.- Notificar la present resolució a tots els interessats.

Palma,  26 de març de 2004.

La Consellera d�Obres Públiques, Habitatge i Transports
Margarita Cabrer González.

� o �

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT
Num. 5598

Resolució de 12 de març de 2004 del Director General de
Recursos Hídrics.

Direcció General de Recursos Hídrics

�Concedir a Jaime Estrany Vicens i Josefina Cánovas Alcaraz (Expedient
2.449/3), la concessió de les aigües procedents del drenatge de l�antigues mines
de Selva, amb un cabdal màxim anual de d�11.000 m3/any i un cabdal màxim
instantani de 4,2 l/s, el qual es destinarà al reg de explotació agrària al polígon
14, parcel·les 6, 10, 12 i 145, en el t.m. de Mancor de la Vall�.

La qual cosa  es fa pública en compliment de l�article 116 del Decret
849/1986, d�11 d�abril, por el qual s�aprova el Reglament del domini públic
hidràulic.

Palma, 18 de març de 2004

El director general de recursos hídrics 
Joan Crespí i Capó

� o �

CONSELLERIA D'ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ

Num. 5701
Ordre del conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, de 23 de
març de 2004, per la qual s'aprova el model informatitzat 160
�Índexs notarials. Declaració informativa a efecte tributari" i
se�n dicten normes de gestió i presentació

El nou sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim
comú, d'aplicació des de l'1 de gener de 2002, ha operat, entre d�altres qüestions,
una ampliació de les competències normatives de les comunitats autònomes en
relació amb els tributs cedits. Així, el nou article 19 de la Llei orgànica de finan-
çament de les comunitats autònomes, incorporat per la Llei orgànica 7/2001, de
27 de desembre, inclou expressament entre les noves facultats normatives auto-
nòmiques, especialment pel que fa als imposts sobre successions i donacions i

15BOIB 03-04-2004Num. 47


