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Carrer de Buenos Aires, 56-58 (torre) 

08036 Barcelona 

Tel. 93 419 22 32 

Fax 93 410 63 35 

 
 

Exp. 3775 – 9 / 20 
Recurrent: Club Columbòfil Fernando Pessoa  

Data de la Resolució: 27 de maig de 2020 
Ponent: Sra. Queralt Reig i Fàbrega 

COMISSIÓ PERMANENT  
TRIBUNAL CATALÀ DE L’ESPORT 

 
 
Amb data 20 de febrer de 2020, el Sr. Eduardo Villanueva en nom i representació del Club 
Columbòfil Fernando Pessoa presenta escrit davant del Tribunal Català de l’Esport (TCE) 
denunciant la seva expulsió sense causa com a membre de la Federació Catalana de Coloms 
Missatgers (FCCM), en base als següents fets: 
 
1. Que previ al TCE, el Club recurrent ha presentat recurs al jutge únic de la Federació 

Catalana de Coloms Missatgers (FCCM) el dia 28 de novembre de 2019 i al Comitè 
d’Apel·lació el dia 13 de gener de 2020 sense cap resolució (silenci en ambdues 
instàncies).  

2. Planteja el recurrent que el tema en qüestió és el canvi de nom d'un associat, explicant 
que el dia 21 d’octubre de 2019 obtingueren la resolució conforme del registre.  

3. La FCCM envià requeriment el dia 4 d’octubre al Club, donant un termini de 10 dies hàbils 
per a què resolgui la situació de la seva denominació, essent que el 23 d’octubre resoldre 
donar de baixa el club. Al·lega el recurrent que el seu requeriment fou rebut per part del 
Club el 19 d’octubre i que els 10 dies hàbils comencen a comptar des del següent dia de 
la recepció, per tant quan el club respon el dia 27 d’octubre remetent la resolució del 
Registre ho fa en temps i forma.  

4. Remès el recurs del Club a la Federació, aquesta contesta en escrit, rebut  per aquest 
Tribunal el dia 4 de març de 2020 al·legant entre altres que des de l’inici el Club Fernando 
Pessoa ha tingut problemes de constitució, irregularitats.  

 
De conformitat a aquests fets, el recurrent sol·licita el següent d’aquest Tribunal Català de 
l’Esport: 
 
1. Que es tingui per presentat i s’admeti el recurs i se’l tingui per membre reconeixent els 

seus drets federatius, “especialment el de poder competir en les competicions oficials 
d’àmbit autonòmic i se’ls expedeixi tant la llicència com a club, així com les llicències 
federatives als nostres esportistes i socis que ho sol·liciten”. 
 

2. Que com a mesura cautelar es deixi sense efecte la resolució de la FCCM de 23 d’octubre 
de 2019 per la qual se’ls dóna de baixa; exposant en el seu recurs que amb aquesta 
“expulsió” hi ha jutges, no només els participants, que resulten ser privats d’exercir uns 
drets que els concedeix els formar part d’un club. Justifica el recurrent en el seu escrit el 
fumus boni iuris i el periculum in mora en cas de no ser concedida la mesura cautelar.  
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Aquest Tribunal ha de manifestar certs aspectes al respecte del recurs presentat pel senyor 
Eduardo Villanueva en nom i representació del Club Columbòfil Fernando Pessoa: 
 
Com a qüestió prèvia cal recordar que aquesta Comissió Permanent amb data 18 de març de 
2020 va resoldre que Els terminis per a realitzar qualsevol actuació davant aquest Tribunal 
Català de l’Esport queden suspesos durant la vigència de Reial Decret 463/2020 i les seves 
corresponents pròrrogues. 
 
I. Atès que les diverses actuacions que refereix la recurrent s’emmarquen en l’àmbit 

d’actuació privativa d’òrgans del Club Columbòfil Fernando Pessoa i de la Federació 
Catalana de Coloms Missatgers. 
 

II. Atès que l’article 139 del Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el 
Text únic de la Llei de l’esport, estableix en els seus apartats 2, 3 i 4 les seves 
competències correspon analitzar l’àmbit de les mateixes: 

 
1. L’apartat 2 del 139 estableix les competències del Tribunal Català de l’Esport en l’àmbit 

disciplinari:  
 
a) “Conèixer i resoldre els recursos interposats contra els acords adoptats en matèria 

disciplinària esportiva pels òrgans disciplinaris de les federacions esportives catalanes, 
de les agrupacions esportives i dels clubs o associacions no federats, en els supòsits, 
la forma i els terminis establerts per aquest títol i els reglaments corresponents. 

 
b) Conèixer i resoldre qualsevol altra acció o omissió que, per la transcendència que 

poden tenir en l’activitat esportiva, estimi oportú tractar-les d’ofici, a instància de 
l’Administració esportiva de la Generalitat.” 

 
En el cas que ens ocupa, la denúncia rebuda no prové com a recurs a cap resolució prèvia 
d’òrgans disciplinaris ni de Club ni de Federació, com tampoc a instància de l’Administració 
esportiva de la Generalitat. En conseqüència aquest Tribunal no pot entrar a conèixer la 
denúncia sota el paràmetre de recurs disciplinari. 

 
2. L’apartat 3 del 139 estableix les competències del Tribunal Català de l’Esport en l’àmbit 

competitiu com a “3 En l’àmbit competitiu, són competències del Tribunal Català de 
l’Esport conèixer i resoldre en última instància sobre els recursos que s’interposin contra 
les resolucions dels comitès d’apel·lació de les federacions esportives catalanes.” 

 
Igual que en el cas anterior, la denúncia interposada no prové en forma de recurs de cap 
resolució de comitè d’apel·lació de cap federació, pel què no pot ser admesa sota dita 
competència.   
 

3. L’apartat 4 del 139 estableix les competències del Tribunal Català de l’Esport en l’àmbit 
electoral com a “4 En l’àmbit electoral, són competències del Tribunal Català de l’Esport 
conèixer i resoldre en última instància administrativa sobre els recursos interposats contra 
les resolucions de les meses del vot de censura i de les juntes electorals dels clubs i 
associacions esportius no federats i de les federacions esportives catalanes, i també 
contra les resolucions dels comitès d’apel·lació de les federacions esportives catalanes 
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adoptades per la via de revisió dels processos electorals o de reprovació o censura de la 
gestió del president o presidenta o de la junta directiva dels clubs o associacions esportius 
federats.”; essent que el cas present no tracta clarament de cap assumpte electoral.  
 

III. Atès que l’apartat 1.e) de l’article 138 indica clarament que “e) Si són resolucions 
definitives adoptades pels òrgans competents dels clubs i de les federacions esportives 
catalanes en matèria disciplinària associativa, o qualsevol altra decisió emanada de llurs 
òrgans de govern i representació, ha d’ésser a l’autoritat judicial, sens perjudici del que 
estableix l’article 140 per a la resolució extrajudicial dels conflictes en l’esport.” 

IV. Atès que l’article 140 del Decret Llei preveu la possibilitat de que el Tribunal Català de 
l’Esport actuï “per a resoldre de manera inapel·lable, mitjançant l’arbitratge d’equitat, les 
qüestions de litigi de naturalesa jurídica-esportiva no regulades per aquest títol i que li 
hagin estat sotmeses de comú acord pels interessats”; però tampoc en aquest cas es 
tracta d’una submissió arbitral entre dues entitats que així ho desitgin.  

 
És per tot l’exposat anteriorment, que l’escrit presentat pel senyor Eduardo Villanueva en nom 
i representació del Club Columbòfil Fernando Pessoa, al ser un tema d’organització interna 
d’una entitat i en tot cas de disciplina associativa, emmarcat sota l’article 138.1.e) del Decret 
Legislatiu 1/2000, regulador de la Llei de l’Esport, que estableix la competència del TCE sobre 
diverses qüestions, que aquest Tribunal Català de l’Esport no pot admetre el recurs havent 
posat de manifest la seva manca de competència per a conèixer d’aquest assumpte, doncs 
que en el supòsit de que es tracti d’un assumpte d’organització associativa interna d’una 
entitat, club o federacions, com ha justificat en nombroses resolucions, no podrà ser mai 
considerat competència seva. 
 
Vist l’anterior, aquest recurs no pot ésser admès a tràmit per una manca de competència 
objectiva del Tribunal Català de l’Esport. 
 
PART DISPOSITIVA 
 
Vistos els articles esmentats en la present resolució i demés preceptes de general aplicació. 
 
Primer. - La no admissió del recurs presentat el dia  4 de març de 2020, 20 de febrer de 2020, 
el senyor Eduardo Villanueva en nom i representació del Club Columbòfil Fernando Pessoa i 
declarant el seu arxiu al Tribunal Català de l’Esport (TCE), en aplicació de l’article 19 del 
reglament del TCE que indica que només es podrà interposar recurs davant el Tribunal Català 
de l’Esport contra els acords o resolucions dels comitès d’apel·lació de les federacions 
esportives catalanes adoptades ja sigui per via de revisió dels processos electorals o de 
reprovació o censura de la gestió del president o presidenta o de la junta directiva dels clubs 
o associacions esportius federats. 
De conformitat a la no admissió del recurs, les mesures cautelars sol·licitades no poden ser 
ateses sota cap circumstància.  
 
Segon.  De conformitat amb la RESOLUCIÓ de 17 d'abril de 2001, per la qual es disposa la 
publicació del Reglament del Tribunal Català de l'Esport al DOGC núm. 3393, i amb l’article 
30 del mateix, contra aquest acord de la Comissió Permanent, es podrà interposar recurs de 
súplica davant del Plenari del Tribunal Català de l’Esport en el termini de tres dies hàbils 
comptats des de l’endemà de la seva notificació sense ulterior recurs. 
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Que, per part del Secretari del Tribunal, es notifiqui aquest, al senyor Eduardo Villanueva en 
nom i representació del Club Columbòfil Fernando Pessoa i a la Federació Catalana de 
Coloms Missatgers. 
 
 
 
 
 
El Secretari del Tribunal Català de l’Esport 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A: 

- Senyor Eduardo Villanueva en nom i representació del Club Columbòfil Fernando 
Pessoa. Ripollet. 

- Senyor President de la Federació Catalana de Coloms Missatgers. Barcelona 
 

 

 


