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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE DEFENSA
18528 Ordre DEF/3217/2011, de 18 de novembre, per la qual es regula el Registre 

d’associacions professionals de membres de les Forces Armades.

La Llei orgànica 9/2011, de 27 de juliol, de drets i deures dels membres de les Forces 
Armades, estableix en el seu article 14 que els militars tenen dret a associar-se lliurement 
per a la consecució de fins lícits d’acord amb el que preveu la Llei orgànica 1/2002, de 22 
de març, reguladora del dret d’associació. Així mateix, determina que l’exercici d’aquest 
dret quan tingui com a fi la defensa dels seus interessos professionals i els drets que 
estableix l’esmentada Llei orgànica 9/2011, de 27 de juliol, s’ha d’ajustar al que disposa el 
títol III, capítol I d’aquesta Llei.

De conformitat amb l’article 5.2 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora 
del dret d’associació, una associació adquireix personalitat jurídica i capacitat d’obrar en 
el moment de formalització de la seva acta fundacional. En el cas que l’esmentada 
associació es vulgui incloure en el marc legal delimitat pel títol III, capítol I de la Llei 
orgànica 9/2011, de 27 de juliol, s’ha d’inscriure, de conformitat amb el que disposa 
l’article 36 de l’esmentada Llei orgànica, en el Registre d’associacions professionals de 
membres de les Forces Armades, habilitat a l’efecte al Ministeri de Defensa.

Finalment, la disposició final novena de la Llei orgànica 9/2011, de 27 de juliol, habilita 
el ministre de Defensa per regular el Registre d’associacions professionals de membres 
de les Forces Armades.

En virtut d’això, amb l’aprovació prèvia del vicepresident del Govern de Política 
Territorial i ministre de Política Territorial i Administració Pública, i d’acord amb el Consell 
d’Estat, disposo:

CAPÍTOL I

Disposicions generals i règim jurídic de la inscripció

Article 1. Objecte i àmbit.

1. Aquesta Ordre té per objecte regular el Registre d’associacions professionals de 
membres de les Forces Armades (d’ara endavant, el Registre), així com establir i 
desenvolupar els procediments d’inscripció.

2. En el Registre només s’hi han d’inscriure les sol·licituds relatives a associacions 
professionals de membres de les Forces Armades que tinguin com a finalitat la promoció i 
defensa dels interessos professionals, econòmics i socials dels seus associats, de 
conformitat amb l’article 33 de la Llei orgànica 9/2011, de 27 de juliol, de drets i deures 
dels membres de les Forces Armades, i que compleixin els requisits de l’article 34 de la 
mateixa Llei.

Article 2. Efectes de la inscripció.

1. Les associacions professionals de membres de les Forces Armades han de 
quedar incloses en l’àmbit d’aplicació del títol III, capítol I de la Llei orgànica 9/2011, de 27 
de juliol, quan s’inscriguin en el Registre.

2. El dret d’inscripció d’una associació només pot ser denegat quan aquesta no 
compleixi els requisits generals que preveu la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, 
reguladora del dret d’associació, o quan no reuneixi els que estableix l’article 36.4 de la 
Llei orgànica 9/2011, de 27 de juliol.
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Article 3. Naturalesa i adscripció del Registre d’associacions professionals de membres 
de les Forces Armades.

El Registre és un òrgan administratiu del Ministeri de Defensa adscrit a la Secretaria 
General Tècnica de l’esmentat departament. S’ha d’ubicar a Madrid i ha de tenir caràcter 
unitari per a tot el territori nacional.

Article 4. Òrgans competents.

1. Correspon al ministre de Defensa la resolució dels procediments relatius als actes 
inscriptibles que regula aquesta Ordre.

2. Correspon al Registre la tramitació de la sol·licitud d’inici i la instrucció dels 
procediments relatius als actes inscriptibles que regula aquesta Ordre.

Article 5. Realització de la inscripció.

1. Una vegada rebuda en el Registre la sol·licitud d’inscripció i documentació 
corresponent, se n’ha d’acusar recepció de conformitat amb l’article 70.3 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú.

2. Posteriorment, s’ha de procedir a examinar que l’esmentada sol·licitud i la seva 
documentació compleixen els requisits que estableixen la Llei orgànica 9/2011, de 27 de 
juliol, la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, i aquesta Ordre ministerial.

3. Per verificar el compliment dels requisits esmentats en l’apartat anterior, el 
Registre pot sol·licitar tots els informes que consideri necessaris i, en tot cas, a 
l’Assessoria Jurídica General de la Defensa.

4. Una vegada rebuda la contestació als informes que se sol·licitin, el Registre ha de 
fer, si és necessari, el tràmit d’audiència, de conformitat amb l’article 84 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre.

5. Realitzat, si és necessari, el tràmit d’audiència esmentat en l’apartat anterior, el 
Registre ha d’elevar proposta de resolució al ministre de Defensa, de conformitat amb 
l’article 4 d’aquesta Ordre ministerial.

6. El termini per resoldre els procediments relatius als actes inscriptibles que regula 
aquesta Ordre ha de ser de tres mesos a comptar de l’endemà de la recepció de la 
sol·licitud corresponent en el Registre. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi 
notificat resolució expressa s’entén estimada la sol·licitud d’inscripció.

Article 6. Esmena d’errors.

1. En cas que s’adverteixin defectes formals en la sol·licitud d’inscripció o en la 
documentació que s’hi adjunti, s’ha de notificar aquesta circumstància als representants 
de l’associació, i s’ha de suspendre el termini per emetre resolució sobre la inscripció 
corresponent. S’ha de concedir un nou termini de vint dies hàbils per solucionar els 
esmentats defectes, amb indicació que si així no ho fan se’ls ha de tenir per desistits en la 
seva petició.

2. Quan en el procediment d’inscripció de la constitució d’una associació, federació, 
confederació o unió d’associacions la denominació sol·licitada coincideixi amb una altra 
d’inscrita, pugui induir a error o confusió amb aquesta, o quan l’esmentada denominació 
coincideixi amb una marca registrada notòria, s’ha de notificar aquesta circumstància als 
seus representants, i s’ha de suspendre el termini per resoldre sobre la inscripció 
corresponent. S’ha de concedir als interessats un nou termini de vint dies hàbils per 
solucionar l’esmentat defecte, amb indicació que si no ho fan així se’ls tindrà per desistits 
en la seva petició.

3. De conformitat amb l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
transcorregut el termini esmentat en els apartats anteriors, l’òrgan competent ha d’emetre 
resolució i tenir per desistit el sol·licitant de la inscripció corresponent.
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Article 7. Règim de recursos.

1. L’acord del ministre de Defensa que denegui la inscripció del corresponent acte 
inscriptible posa fi a la via administrativa. En contra s’hi pot interposar recurs potestatiu de 
reposició davant el mateix òrgan que l’hagi dictat o la seva impugnació directa davant 
l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu, d’acord amb el que disposa l’article 116.1 
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

2. El que disposa l’apartat anterior s’entén sense perjudici del que disposa l’article 
30.4 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, quan s’apreciïn indicis d’il·licitud penal.

CAPÍTOL II

Actes inscriptibles i procediments d’inscripció

Article 8. Actes inscriptibles.

Poden ser objecte d’inscripció en el Registre, d’acord amb el procediment general 
d’inscripció i el seu corresponent procediment específic que preveu aquesta Ordre 
ministerial els actes següents:

a) Constitució de l’associació de conformitat amb la Llei orgànica 9/2011, de 27 de 
juliol.

b) Modificacions estatutàries.
c) Identitat dels titulars dels òrgans de govern i representants de l’associació, 

designats d’acord amb l’article 43 de la Llei orgànica 9/2011, de 27 de juliol.
d) Suspensió, dissolució o baixa de l’associació.
e) Constitució d’una federació, confederació o unió d’associacions.
f) Incorporació o separació d’una associació a una federació, confederació o unió 

d’associacions o a organitzacions internacionals de caràcter professional.
g) Declaració responsable sobre el nombre dels seus associats de conformitat amb 

l’article 36.7 de la Llei orgànica 9/2011, de 27 de juliol.
h) Designació i baixa de representants en el Consell de personal de les Forces 

Armades, de conformitat amb l’article 47 de la Llei orgànica 9/2011, de 27 de juliol.

Article 9. Constitució de l’associació.

1. La sol·licitud d’inscripció s’ha de fer per un dels promotors actuant en nom i 
representació de la resta.

2. La sol·licitud ha de contenir, juntament amb la petició que es formula, les dades 
següents:

a) Identificació del promotor que insta la inscripció, la seva signatura, càrrec que té 
en l’associació o condició en la qual actua i el seu número d’identificació fiscal.

b) Identificació de l’associació, la seva denominació i domicili, que en tot cas s’ha 
d’ajustar al que preveu la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març. A més, s’ha d’aportar el 
nom del domini o adreça d’internet que es pretengui utilitzar.

c) Acta fundacional de l’associació tant en suport físic com electrònic.

3. L’acta fundacional és el document pel qual es formalitza l’acord de constitució de 
l’associació per part de tres o més persones físiques, de conformitat amb l’article 5 de Llei 
orgànica 1/2002, de 22 de març, i que li atorga personalitat jurídica i capacitat d’obrar. En 
tot cas l’acta fundacional ha d’incloure l’aprovació dels estatuts.

4. El contingut de l’acta fundacional, d’acord amb l’article 6 de la Llei orgànica 
1/2002, de 22 de març, és el següent:

a) Relació dels promotors de l’associació, que ha d’incloure nom, cognoms, domicili 
i número d’identificació fiscal.
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b) La voluntat dels promotors de constituir una associació, els pactes que, si s’escau, 
hagin establert i la denominació de l’associació.

c) Els estatuts aprovats, el contingut dels quals s’ha d’ajustar, almenys, al que 
estableix l’article 37 de la Llei orgànica 9/2011, de 27 de juliol.

d) El lloc i data de l’atorgament de l’acta i signatura dels promotors.
e) Designació dels promotors que provisionalment representen l’associació. Aquesta 

designació produeix efectes a partir de l’endemà de la seva inscripció en el Registre.

5. En cas que l’acta fundacional de l’associació i els seus estatuts s’ajustin als 
requisits que exigeixen la Llei orgànica 9/2011, de 27 de juliol, i la Llei orgànica 1/2002, de 
22 de març, el ministre de Defensa ha d’acordar la inscripció i s’ha de lliurar al sol·licitant 
la corresponent notificació de la diligència que ha de contenir la data d’incorporació de la 
documentació al Registre, número d’inscripció assignat en el Registre i signatura del 
responsable del Registre.

6. En cas que l’acta fundacional de l’associació o els seus estatuts no s’ajustin als 
requisits exigits en la normativa esmentada en l’apartat anterior d’aquest article, el 
ministre de Defensa ha de denegar la inscripció.

Article 10. Modificacions estatutàries.

1. El termini del qual disposa una associació per presentar en el Registre la sol·licitud 
d’inscripció de modificació dels seus estatuts, ha de ser d’un mes des que hagin adoptat 
l’esmentat acord els òrgans competents de l’associació convocats a l’efecte. Aquesta 
modificació només ha de produir efectes, tant per als associats com per a tercers, a partir 
de l’endemà al de la seva inscripció en el Registre.

2. La sol·licitud d’inscripció de modificacions estatutàries ha de contenir la 
identificació del sol·licitant, poder amb què actua i la identificació de l’associació mitjançant 
el número d’inscripció en el Registre. Juntament amb la sol·licitud s’hi ha d’adjuntar la 
documentació següent:

a) Acta de la reunió dels òrgans de govern i representació de l’associació o certificat 
estès per la persona o càrrec de l’associació amb facultat per portar-ho a terme d’acord 
amb els seus estatuts, que reculli l’acord adoptat pel qual es modifiquen els estatuts, la 
menció de l’article o articles modificats, forma de deliberar i adoptar l’acord, quòrum 
d’assistència dels associats i la data de la seva aprovació.

b) Text íntegre dels nous estatuts que contingui els articles modificats, signat pels 
representants de l’associació, en el qual es faci constar, mitjançant l’oportuna diligència 
estesa al final del document, que han quedat redactats amb la inclusió de les modificacions 
acordades pels òrgans de l’associació competents o, si s’escau, d’acord amb el 
procediment que estableixen els seus estatuts, i ha de constar, en els dos casos, la data 
en què es va adoptar la modificació.

Article 11. Identitat dels titulars dels òrgans de govern i representants.

1. En el termini d’un mes des d’una modificació en la titularitat dels òrgans de govern 
o un canvi dels representants de l’associació, s’ha de remetre la sol·licitud d’inscripció 
corresponent al Registre. En cas que aquesta sol·licitud no es faci en el termini assenyalat, 
s’ha d’entendre que el mandat dels representants ja inscrits com a tals continua vigent 
conforme al que disposa l’article 43 de la Llei orgànica 9/2011, de 27 de juliol.

2. La sol·licitud ha de contenir la identificació del sol·licitant, poder amb què actua i 
la identificació de l’associació mitjançant el número d’inscripció en el Registre.

3. Amb la sol·licitud s’ha d’adjuntar l’acta de la reunió en la qual s’hagi acordat la 
renovació dels òrgans de govern o el nomenament de nous representants, d’acord amb el 
procediment estatutàriament establert o certificació de l’esmentada acta o dels acords de 
què es tracti, en la qual ha de constar la data de la seva adopció, i que ha d’haver vingut 
estesa per persona competent per fer-ho d’acord amb els estatuts de l’associació.

4. En la sol·licitud hi han de figurar les dades següents:
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a) Noms, cognoms, domicili i números d’identificació fiscal dels nous titulars dels 
òrgans de govern o dels nous representants.

b) Àmbit de representació i poders generals o especials atorgats als representants.
c) Data del nomenament i, si s’escau, de la ratificació i acceptació pels titulars, 

juntament amb el període de durada dels càrrecs, si així s’especifica en els seus estatuts.
d) Data de la revocació i cessament, si s’escau, dels titulars sortints.
e) Signatures dels titulars dels òrgans de govern i representants i, si s’escau, dels 

titulars sortints.

5. En tot cas, els representants de l’associació han de ser membres de ple dret de 
l’associació, de conformitat amb l’article 11.4 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març.

6. La inscripció de la identitat dels titulars dels òrgans de govern i representants 
només ha de produir efectes, tant per als associats com per a tercers, a partir de l’endemà 
de la seva inscripció en el Registre.

Article 12. Suspensió, dissolució i baixa d’una associació.

1. Les associacions només poden ser suspeses en les seves activitats per resolució 
motivada de l’autoritat judicial competent.

2. Les associacions s’han de dissoldre per les causes que preveuen els estatuts, per 
la voluntat dels associats expressada en assemblea general convocada a l’efecte, per les 
causes determinades a l’article 39 del Codi Civil i per sentència judicial ferma.

3. Les associacions han de causar baixa en el Registre per haver-se produït la 
dissolució i la liquidació de l’associació, per modificació del seu àmbit territorial o del seu 
règim jurídic que l’exclogui de l’àmbit d’aplicació del títol III de la Llei orgànica 9/2011, de 
27 de juliol, per falta prolongada de comunicació d’activitat al Registre o per un altre motiu 
legalment establert.

4. En el termini d’un mes des que s’hagi produït la causa que determini la suspensió, 
la dissolució o la baixa de l’associació, s’ha de dirigir la sol·licitud d’inscripció corresponent 
al Registre.

5. L’esmentada sol·licitud ha de contenir la identificació del sol·licitant i poder amb 
què actua i la identificació de l’associació mitjançant el número d’inscripció en el Registre. 
Juntament amb la sol·licitud s’ha d’adjuntar la documentació següent:

a) Per a la inscripció de la suspensió, s’ha d’aportar una còpia de la resolució judicial 
per la qual s’estableix la suspensió de les seves activitats, llevat que consti en el Registre 
per haver estat notificada d’ofici.

b) Per a la inscripció de la dissolució, s’ha d’aportar:

1r. Cessament dels titulars dels òrgans de govern i representants, signats per 
aquests o les raons de l’absència de la signatura.

2n. Balanç de l’associació en la data de la dissolució.
3r. Dades identificatives de les persones encarregades de la liquidació amb les 

seves respectives signatures i el document acreditatiu de la seva identitat.
4t. Destí del patrimoni de l’associació d’acord amb el que estableixen els seus 

estatuts, que en cap cas pot desvirtuar el caràcter no lucratiu de l’entitat.
5è. Si la dissolució ha tingut lloc per causes previstes en els estatuts, referència als 

articles en els quals es recullin les esmentades causes i document acreditatiu de la data 
en què s’hagin produït.

6è. Si la dissolució té lloc per sentència judicial ferma, còpia d’aquesta llevat que 
consti en el Registre per haver estat notificada d’ofici.

7è. Si la dissolució és per voluntat dels associats, acta de l’assemblea general 
convocada a l’efecte.
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c) Per a la inscripció de la baixa, s’ha d’aportar:

1r. Si la baixa s’ha produït com a conseqüència de la dissolució i liquidació de 
l’associació, document acreditatiu d’haver concorregut les circumstàncies que han donat 
lloc a la dissolució de l’associació, escrit signat pels liquidadors en el qual es faci constar 
el destí del patrimoni de l’associació d’acord amb el que estableixen els seus estatuts, 
que en cap cas pot desvirtuar el caràcter no lucratiu de l’entitat, sense que existeixin 
creditors i sol·licitud de la cancel·lació dels assentaments registrals.

2n. Si la baixa s’ha produït per modificació de l’àmbit territorial o del règim jurídic de 
l’associació que l’exclogui de l’àmbit d’aplicació del títol III de la Llei orgànica 9/2011, de 
27 de juliol, o per algun altre motiu legalment establert, document acreditatiu de les 
causes que han motivat la baixa, data en què s’han produït les esmentades causes i 
sol·licitud de la cancel·lació dels assentaments registrals.

Article 13. Constitució d’una federació, confederació o unió d’associacions.

1. En el termini d’un mes des que s’hagi constituït una federació, confederació o 
unió d’associacions ja existents, de conformitat amb l’article 34.3 de la Llei orgànica 
9/2011, de 27 de juliol, s’ha de dirigir la sol·licitud d’inscripció corresponent al Registre.

2. Aquesta sol·licitud ha de contenir:

a) Identificació del sol·licitant i poder amb què actua.
b) Identificació de les associacions que s’agrupen mitjançant els números 

d’inscripció en el Registre.

3. Juntament amb la sol·licitud s’ha d’aportar:

a) Acord d’agrupació o document similar que reflecteixi la voluntat dels òrgans 
competents de les associacions per agrupar-se. D’aquest document s’ha de desprendre a 
l’efecte de quin interès s’associen.

b) Denominació de la federació, confederació o unió d’associacions i domicili als 
efectes de notificacions.

c) Declaració sobre si els estatuts de les associacions que s’agrupen estan oberts a 
totes les categories militars, a oficials, a suboficials o a tropa i marineria o a diverses 
d’aquestes categories a l’efecte de la possible aplicació dels percentatges que preveu 
l’article 48.2 de Llei orgànica 9/2011, de 27 de juliol.

d) Designació per part dels òrgans competents de cada associació del representant 
o representants de l’entitat federativa, així com una menció al seu àmbit de representació.

e) Nous estatuts de l’entitat federativa signats pels representants de totes les 
associacions fundadores.

Article 14. Incorporació o separació d’una associació a una federació, confederació o 
unió d’associacions o a organitzacions internacionals de caràcter professional.

1. En el termini d’un mes des que s’hagi produït la incorporació o separació d’una 
associació ja inscrita a un ens federatiu inscrit o a una organització internacional, de 
conformitat amb el que preveu l’article 34.3 de la Llei orgànica 9/2011, de 27 de juliol, s’ha 
de dirigir la sol·licitud d’inscripció corresponent al Registre.

2. La sol·licitud d’inscripció d’incorporació o separació a un ens federatiu ha de 
contenir:

a) Identificació del sol·licitant i poder amb què actua.
b) Identificació de l’associació mitjançant el número d’inscripció en el Registre.
c) Acta de la reunió o l’acord de l’entitat federativa, segons el procediment que s’hagi 

determinat en els seus estatuts, o certificat de l’acta o de l’acord estès per les persones o 
càrrecs de l’entitat federativa amb facultat per certificar-los, en què s’hagi resolt la 
incorporació o separació de l’associació, en la qual ha de constar la data en què s’hagi 
adoptat.
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d) Per cada associació que s’incorpori a l’entitat federativa una certificació, expedida 
per les persones o càrrecs amb facultat per certificar, de l’acord adoptat per a la seva 
integració i la designació de la persona o persones que la representin a l’entitat federativa.

3. La sol·licitud d’inscripció d’incorporació o separació d’una associació a 
organitzacions internacionals ha de contenir:

a) Identificació del sol·licitant i poder amb què actua.
b) Identificació de l’associació mitjançant el número d’inscripció en el Registre.
c) Acord de pertinença o separació a l’organització internacional o document similar, 

així com les conseqüències jurídiques derivades de l’esmentat acord.
d) Acord dels òrgans de govern de l’organització internacional de què es tracti en el 

qual es deixi constància de la incorporació o de la separació de l’associació sol·licitant.

Article 15. Declaració responsable sobre el nombre d’associats.

1. De conformitat amb l’article 36.7 de la Llei orgànica 9/2011, de 27 de juliol, en 
data 31 de desembre de cada any, les associacions inscrites en el Registre han d’emetre 
declaració responsable sobre el nombre dels seus associats. La declaració ha de ser 
objecte d’inscripció en el Registre, mitjançant una sol·licitud realitzada a l’efecte.

2. Aquesta declaració s’ha de fer de conformitat amb el model de l’annex d’aquesta 
Ordre ministerial.

3. L’associació inscrita en el Registre que abans del 31 de gener de cada any no 
hagi sol·licitat la inscripció de la declaració responsable que conté aquest article, té 
suspesa la seva participació en el Consell de Personal de les Forces Armades, que regula 
l’article 47 Llei orgànica 9/2011, de 27 de juliol, fins que s’efectuï l’esmentada inscripció.

Article 16. Designació i baixa de representants de les associacions en el Consell de 
Personal de les Forces Armades.

1. En el termini d’un mes des de la designació per part d’una associació dels seus 
representants en el Consell de Personal de les Forces Armades, d’acord amb l’article 48.1 
de la Llei orgànica 9/2011, de 27 de juliol, ha de remetre sol·licitud d’inscripció 
corresponent al Registre. En cas que aquesta sol·licitud d’inscripció no es faci en el 
termini assenyalat, l’associació ha de tenir suspesa la seva participació en el Consell de 
Personal de les Forces Armades, fins que s’efectuï l’esmentada inscripció.

2. Així mateix, en el termini d’un mes des que es produeixi la baixa dels representants 
de l’associació en el Consell de Personal de les Forces Armades, s’ha de remetre 
sol·licitud de la inscripció corresponent al Registre, en cas que l’esmentada sol·licitud no 
es rebi s’ha d’entendre que l’associació no modifica els seus representants. Aquesta baixa 
es pot remetre en la mateixa sol·licitud que la que regula l’apartat anterior.

3. La sol·licitud d’inscripció de la designació de representants de l’associació en el 
Consell de Personal de les Forces Armades ha de contenir la identificació del sol·licitant i 
poder amb què actua i la identificació de l’associació mitjançant el número d’inscripció en 
el Registre.

Amb la sol·licitud s’hi ha d’adjuntar l’acta de la reunió en la qual s’hagi acordat la 
designació dels representants, d’acord amb el procediment estatutàriament establert, o 
certificació de l’esmentada acta o de l’acord de què es tracti, en la qual ha de constar la 
data de la seva adopció, i que ha de venir estesa per persona competent per fer-ho 
d’acord amb els estatuts de l’associació. A l’acord hi ha de figurar expressament que 
l’àmbit de representació atorgat s’estén a formar part del Consell de Personal de les 
Forces Armades.

A la sol·licitud hi han de figurar les dades següents:

a) Noms, cognoms, domicili i número d’identificació fiscal dels representants de 
l’associació en el Consell de Personal de les Forces Armades.
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b) La data del nomenament i, si s’escau, de la ratificació i acceptació pels 
representants.

c) La signatura dels representants designats.

4. La sol·licitud d’inscripció de baixa dels representants de l’associació en el Consell 
de Personal de les Forces Armades ha de contenir la informació que preveu l’apartat 
anterior, adaptada a la situació de baixa.

5. Els canvis en la representació de l’associació en el Consell de Personal de les 
Forces Armades només ha de produir efectes a partir de l’endemà de la seva inscripció 
en el Registre.

6. Abans de procedir a inscriure la designació dels representants de l’associació en 
el Consell de Personal de les Forces Armades, el Registre s’ha d’assegurar que es 
compleix el règim d’incompatibilitats que reglamentàriament s’estableixi.

CAPÍTOL III

Estructura i funcionament del Registre

Article 17. Accés al Registre.

Les sol·licituds que es dirigeixin al Registre es poden presentar davant les oficines i 
registres als quals es refereix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i 
utilitzant mitjans electrònics d’acord amb l’article 6.1 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, 
d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, i amb l’Ordre DEF/1766/2010, de 24 
de juny, per la qual es crea la seu electrònica central del Ministeri de Defensa.

Article 18. Fulls registrals.

1. El Registre ha de practicar les inscripcions corresponents a les associacions 
professionals de membres de les Forces Armades en fulls registrals que continguin unitats 
independents d’arxivament i es componguin dels espais necessaris per a la pràctica dels 
assentaments preceptius.

2. Cada associació ha de tenir un número d’identificació independent i únic que se li 
ha d’atorgar en el moment de la inscripció en el Registre i que l’ha de diferenciar de la 
resta.

3. Els fulls registrals s’han d’elaborar a través d’aplicacions informàtiques que han 
de contenir, almenys, els següents apartats on s’han de practicar les anotacions 
pertinents:

a) Denominació de l’associació, federació, confederació o unió d’associacions.
b) Domicili social.
c) Data de constitució i de la inscripció de l’entitat.
d) Número d’inscripció en el Registre.
e) Fins i activitats estatutàries reflectides de forma extractada, de conformitat amb 

l’article 33 de la Llei orgànica 9/2011, de 27 de juliol.
f) Grup o conjunt de militars que es poden associar.
g) Forma de deliberar i presa d’acords.
h) Identitat dels titulars dels òrgans de govern i representants, el seu àmbit de 

representació, així com de les persones o els càrrecs amb facultats per certificar els 
acords socials.

i) Identitat, si s’escau, de representants de l’associació en el Consell de Personal de 
les Forces Armades, així com la durada del seu mandat.

j) Nombre d’associats segons declaració responsable.
k) Pertinença de l’associació a una federació, confederació o unió d’associacions, i 

la referència al seu corresponent número d’inscripció registral.
l) Pertinença de l’associació a una organització internacional del seu mateix caràcter.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 284  Divendres 25 de novembre de 2011  Secc. I. Pàg. 9

m) Suspensió, dissolució o baixa d’associacions, les seves causes, l’autoritat judicial 
que ho hagi acordat si s’escau i els liquidadors designats per al supòsit de dissolució.

n) Tancament provisional o definitiu del full, la data i la seva causa.
ñ) Resolucions administratives que afectin l’associació, resum del seu contingut i la 

seva data.
o) Altres anotacions marginals.

4. Juntament amb aquests elements, el Registre ha de portar un expedient o 
protocol, en suport físic o electrònic, per cada una de les associacions amb la 
documentació següent:

a) Acta fundacional.
b) Estatuts i les seves modificacions, amb les corresponents certificacions d’acords 

de modificació.
c) Certificacions que recullin els acords dels òrgans de govern i representació sobre 

l’agrupació d’associacions professionals de membres de les Forces Armades entre si o la 
seva pertinença a organitzacions internacionals del seu mateix caràcter, amb els números 
d’inscripció, en aquest últim cas, en els registres corresponents.

d) Certificacions d’acords de nomenament d’òrgans de govern i representació.
e) Declaracions responsables sobre nombre d’associats.
f) Certificacions d’acords de nomenament de representants en el Consell de 

Personal de les Forces Armades.
g) Certificacions relatives a la dissolució de l’associació, la causa que la produeix, el 

cessament dels titulars dels òrgans de govern i representació, les persones encarregades 
de la liquidació amb les seves dades d’identificació, el balanç de l’entitat en la data de la 
dissolució i el destí del patrimoni resultant de la liquidació.

5. Els fulls registrals i els seus assentaments s’han d’ajustar, en tot cas, als requisits 
que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

6. Les dades dels fulls registrals que assenyala l’apartat 3 d’aquest article s’han 
d’incorporar a una base de dades dependent del Ministeri de Defensa.

Article 19. Anotacions provisionals.

1. Quan sigui necessari efectuar anotacions provisionals com a conseqüència de 
circumstàncies pendents de resolució, s’han de fer constar les dades de referència dels 
assumptes i diligències que se substanciïn, així com el caràcter merament informatiu de 
l’anotació.

2. L’anotació s’ha de cancel·lar una vegada que s’inscriguin en el Registre les dades 
que siguin conseqüència de la resolució ferma.

Article 20. Fitxer de denominacions.

El Registre ha de portar un fitxer d’arxivament i publicitat de les denominacions de les 
associacions, en el qual s’han d’incorporar els noms de les associacions inscrites per 
aquest registre.

Article 21. Publicitat.

1. Les dades que conté el Registre han de ser d’accés públic, en els termes i amb 
les limitacions que preveuen els articles 35 h) i 37 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
i de conformitat amb el que estipula la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal.

2. Aquest accés públic s’ha de fer efectiu mitjançant certificació del contingut dels 
assentaments, per nota simple informativa o per còpia dels assentaments i dels 
documents que hi ha dipositats o per mitjans informàtics o telemàtics que, en tot cas, 
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s’han d’ajustar als requisits que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de 
dades de caràcter personal.

3. Tant les certificacions, com la nota simple informativa o la còpia dels assentaments 
les ha d’emetre el Registre a sol·licitud de l’interessat en un termini d’un mes des que 
aquesta es rebi.

Article 22. Certificacions.

1. La certificació és el mitjà d’acreditar fefaentment el contingut dels assentaments i 
dels documents dipositats en el Registre. En cap cas es poden expedir certificats sobre 
les dades d’inscripció d’associacions inscrites en altres registres d’associacions.

2. Les certificacions es poden sol·licitar per qualsevol mitjà que permeti la constància 
de la sol·licitud realitzada, dirigida al Registre.

Article 23. Notes simples informatives o còpies dels assentaments.

1. La nota simple informativa o còpia dels assentaments ha de constituir un mer 
trasllat dels assentaments i dades en què s’estructura el Registre i s’ha d’expedir per 
l’esmentat Registre amb indicació del nombre de fulls i de la data en què s’estenen, i han 
de portar el seu segell.

2. Les notes simples informatives es poden expedir a través de sistemes de 
telecomunicació informàtics.

Article 24. Consulta de fitxer de denominacions.

A instància d’un interessat, el Registre ha d’expedir certificats que expressin si està 
inscrita una associació amb la denominació que se sol·licita.

Article 25. Falta prolongada de comunicació al Registre.

1. En cas que els representants de les associacions professionals de membres de 
les Forces Armades no dirigeixin al Registre sol·licituds d’inscripció de les que preveu 
l’article 8 d’aquesta Ordre ministerial o similars, en el termini de 8 anys, i d’acord amb el 
que estableix l’article 12.3, el Registre pot acordar d’ofici l’anotació provisional de baixa 
dels fulls registrals de l’associació corresponent.

2. El Registre pot elevar l’anotació provisional de baixa a definitiva, després de 
realitzar l’oportuna comunicació a l’associació corresponent sense obtenir contestació a 
l’efecte en el termini de tres mesos.

Disposició addicional primera. Aplicació informàtica i base de dades.

Per la Secretaria d’Estat de Defensa s’han de prendre les mesures necessàries per 
dissenyar i implantar l’aplicació informàtica i la base de dades necessària per a la posada 
en funcionament del Registre d’associacions professionals de membres de les Forces 
Armades.

Disposició addicional segona. Comunicació al Registre nacional d’associacions.

De conformitat amb el que disposa l’article 25.2 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de 
març, el Registre d’associacions professionals de membres de les Forces Armades ha de 
comunicar al Registre nacional d’associacions, en finalitzar cada any natural, els 
assentaments d’inscripció i dissolució d’associacions inscrites en aquell registre.

Disposició addicional tercera. Crèdits pressupostaris.

L’aprovació d’aquesta Ordre ministerial no suposa increment de despesa pública.
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Disposició transitòria primera. Associacions inscrites en altres registres.

1. Les associacions de membres de les Forces Armades que en la data d’entrada en 
vigor d’aquesta Ordre ministerial estiguin inscrites en el Registre nacional d’associacions, 
es poden inscriure en el Registre d’associacions professionals de membres de les Forces 
Armades a l’empara del que disposa el títol III, capítol I, de la Llei orgànica 9/2011, de 27 
de juliol.

2. Als efectes del que disposa l’article 8 a) d’aquesta disposició, han d’aportar la 
documentació següent:

a) Certificació del Registre nacional d’associacions que acrediti la inscripció de 
l’associació en el registre esmentat.

b) Sol·licitud instada pel representant legal acreditat de l’associació, en què 
s’assenyali la identificació exacta de l’associació, la seva denominació i domicili. A més, 
s’ha d’aportar el nom del domini o adreça d’internet que, si s’escau, s’utilitzi.

c) Acta fundacional i estatuts de l’associació adaptats a les previsions que conté la 
Llei orgànica 9/2011, de 27 de juliol.

3. La inscripció d’aquestes associacions ha de seguir els mateixos tràmits que els 
que assenyala l’article 9 d’aquesta Ordre ministerial.

Disposició transitòria segona. Primera declaració responsable sobre el nombre 
d’associats.

Als efectes del que estableix l’article 15.3 d’aquesta Ordre ministerial, la presentació 
de la sol·licitud d’inscripció de la primera declaració responsable sobre el nombre 
d’associats que pugui donar accés a la sessió constitutiva del Consell de Personal de les 
Forces Armades s’ha d’adaptar al calendari de constitució de l’esmentat Consell que 
reglamentàriament es prevegi, de conformitat amb la disposició final desena de la Llei 
orgànica 9/2011, de 27 de juliol, de drets i deures de membres de les Forces Armades.

Disposició final primera. Règim de supletorietat.

És aplicable supletòriament, en totes les qüestions que no regula aquesta Ordre 
ministerial, el Reial decret 1497/2003, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
del Registre nacional d’associacions i de les seves relacions amb els restants registres 
d’associacions.

Disposició final segona. Habilitació de desplegament.

Es faculta el subsecretari de Defensa per dictar totes les disposicions que siguin 
necessàries per al desplegament d’aquesta Ordre ministerial.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre ministerial entra en vigor al cap de quinze dies de la publicació en el 
«Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 18 de novembre de 2011.–La ministra de Defensa, Carme Chacón Piqueras.
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ANNEX

Declaració responsable sobre el nombre d’associats realitzada de conformitat amb 
l’article 36.7 de la Llei orgànica 9/2011, de 27 de juliol, de drets i deures dels 

membres de les Forces Armades

Sr..................................................................................................................................., 
major d’edat, amb domicili als efectes de notificacions a.............................................., 
número......, de la ciutat de......................................................................................., amb 
document nacional d’identitat número......................., que actua com a representant legal 
de l’Associació Professional de Membres de les Forces Armades............................., amb 
número d’inscripció.................................... en el Registre d’associacions professionals de 
membres de les Forces Armades, als efectes del que preveu l’article 36.7 de la Llei 
orgànica 9/2011, de 27 de juliol, de drets i deures de membres de les Forces Armades i 
tenint en compte el que disposa l’article 15 de l’Ordre ministerial per la qual es regula el 
Registre d’associacions professionals de membres de les Forces Armades

DECLARO:

Que, en data................................................, el nombre d’associats que compleixen 
els requisits que assenyala l’article 34.1 de la Llei orgànica 9/2011, de 27 de juliol, de 
cada una de les següents categories militars de conformitat amb l’article 36.7 de 
l’esmentada Llei orgànica 9/2011, de 27 de juliol, és:

Associació Categoria militar Nombre d’associats

Oficials
Suboficials
Tropa i marineria

Total

Aquesta declaració responsable es realitza de conformitat i amb els efectes de l’article 
71 bis de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú.

A............................., el/l’....... de/d’.............................. de...........

Signat:
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