INSTRUCCIONS SOBRE ELS ESTATUTS
En el cas que per a l’elaboració dels estatuts del club esportiu utilitzeu el model
facilitat per la Direcció General d’Esports, heu de tenir en compte el següent:
— El nom del club esportiu ha de coincidir exactament amb la
denominació autoritzada per la Direcció General d’Esports.
— Les referències a la federació esportiva corresponent s’han de fer
utilitzant el nom oficial de la federació.
— En el cas que hi hagi una federació esportiva d’àmbit balear reconeguda,
és obligatori adscriure-s’hi, d’acord amb l’article 1.3 del Decret
147/1997, de 21 de novembre, pel qual es regulen la constitució i el
funcionament dels clubs esportius en l’àmbit de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
— En l’article 2 dels estatuts, el nom de la modalitat esportiva ha de
coincidir amb una de les que estan reconegudes, tant en l’àmbit
autonòmic, com en l’estatal.
En el següent enllaç trobareu les diferents modalitats esportives
reconegudes
pel
Consell
Superior
d’Esports:
(http://www.csd.gob.es/csd/asociaciones/1fedagclub/soapcli.2007-0409.7443115307/). En cada modalitat esportiva veureu les diferents
especialitats o disciplines, però no és necessari que en els estatuts
indiqueu expressament les que practicau. No obstant això, si només
practicau una especialitat o disciplina i voleu que així consti, l’heu
d’introduir entre parèntesi, tot seguit a la modalitat esportiva. Per
exemple, si teniu com a modalitat esportiva principal l’activitat
subaquàtica i únicament practicau com a disciplina la pesca submarina,
indicau-ho així: «Activitats subaquàtiques (pesca submarina)».
— L’article 2.2 dels estatuts, relatiu a la creació de noves seccions per a la
pràctica de modalitats esportives accessòries, únicament s’ha
d’emplenar en cas que vulgueu practicar modalitats esportives diferents
a la principal.
— L’article 4 dels estatuts, relatiu al domicili social, ha de coincidir amb el
que figuri en l’acta de constitució, si escau, i també amb el de
l’autorització escrita del titular del domicili.
— L’article 30 dels estatuts fa referència al procediment que el club ha de
seguir a l’hora de dur a terme un procés electoral. El sistema de llistes
que s’han d’elegir ha de ser un d’aquests dos:

o Sistema de llistes tancades: s’elegeixen en una sola llista
president, vicepresident/s, secretari, tresorer i vocal/s. Hi haurà
tantes candidatures com llistes es presentin.
o Sistema de llistes obertes: cada càrrec de la Junta Directiva s’ha
d’elegir per separat. Per tant, hi haurà tantes candidatures als
càrrecs corresponents com persones es presentin.
Recordau que els estatuts han d’anar signats en tots els fulls per tots els
membres de la Junta Directiva.

