Resolució de ratificació i inscripció de la modificació estatutària parcial dels Estatuts de la
FEDERACIÓ CATALANA DE COLOMS MISSATGERS al Registre d'entitats esportives de la
Generalitat de Catalunya.

CONSELL CATALÀ DE L'ESPORT

Fets
1. La Federació Catalana de Coloms Missatgers, inscrita al Registre d'entitats esportives de
la Generalitat de Catalunya com a federació esportiva catalana amb el número 01773, , ha
presentat al Consell Català de l’Esport documentació mitjançant la qual acredita la
modificació parcial dels seus estatuts i sol·licita la ratificació administrativa i la inscripció
d’aquesta modificació al Registre d'entitats esportives.
2. La modificació parcial dels estatuts de la Federació Catalana de Coloms Missatgers es
concreta en la modificació del redactat dels articles 6, 7, 11, 16, 37, 83 i de les disposicions
transitòria primera i segona (incloses noves), com també, de la titulació del Capítol 2 i del
Capítol 4 del Títol 1, la qual va ser aprovada per acord de l’Assemblea general extraordinària
realitzada en data 06/12/2018.
3. La Federació Catalana de Coloms Missatgers aporta un text refós d’estatuts, aprovat per
l’Assemblea general extraordinària realitzada en data 04/12/2018.
4. La Secció de Registre i assessorament jurídic d’entitats esportives ha proposat la
ratificació i la inscripció registral de la modificació estatutària parcial dels Estatuts de la
Federació Catalana de Coloms Missatgers.
Fonaments de dret
1. El contingut del text de la modificació parcial dels estatuts de la Federació Catalana de
Coloms Missatgers, aprovada en data 04/12/2018, respecte del text dels articles 6, 7, 11, 16,
37, 83 i de les disposicions transitòria primera i segona (incloses noves), com també, de la
titulació del Capítol 2 i del Capítol 4 del Títol 1, s’adequa al que estableix el Decret 58/2010,
de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya, modificat parcialment pel Decret
55/2012, de 29 de maig, i al que disposa el Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual
s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport.
2. El contingut del text refós dels estatuts de la Federació Catalana de Coloms Missatgers
no reprodueix fidelment el text dels Estatuts aprovats i inscrits amb les modificacions
aprovades per l’Assemblea general extraordinària realitzada en data 04/12/2018.
3. El Comitè Executiu d’aquest Consell, en reunió realitzada en data 20/07/2020, ha informat
favorablement la modificació del redactat dels articles 6, 7, 11, 16, 37, 83 i de les
disposicions transitòria primera i segona (incloses noves), com també, de la titulació del
Capítol 2 i del Capítol 4 del Títol 1, d’acord amb el que disposa l’article 4.2, apartat g), del
Decret 35/2001, de 23 de gener, sobre els òrgans rectors i el funcionament del Consell
Català de l’Esport.
4. Els estatuts d’una federació esportiva catalana i les seves modificacions són objecte
d’inscripció al Registre d'entitats esportives de la Generalitat de Catalunya, segons el previst
a l’article 27.2, apartat c, de la Llei de l’esport, aprovada pel Decret legislatiu 1/2000, de 31
de juliol, i el que preveu l’article 4.1, apartats a i c, en relació a l’article 12, ambdós del
Decret 34/2010, de 9 de març, del Registre d'entitats esportives de la Generalitat de
Catalunya.
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5. La inscripció al Registre d’entitats esportives no convalida els actes que són nuls ni les
dades que són incorrectes d’acord amb les lleis, motiu pel qual no es podran considerar
inscrites al Registre públic, d’acord amb l’article 6.4 del Decret 34/2010, del Registre
d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya.
6. El president del Consell Català de l’Esport té la competència de ratificar i inscriure al
Registre d’entitats esportives les modificacions d’estatuts i els estatuts de les federacions
esportives catalanes, segons el previst a l’article 2.2, apartat g, del Decret 35/2001, de 23 de
gener, sobre els òrgans rectors i el funcionament del Consell Català de l’Esport.
Per tant, resolc:
Aprovar la ratificació i inscripció al Registre d'entitats esportives de la Generalitat de
Catalunya de la modificació parcial dels estatuts de la Federació Catalana de Coloms
Missatgers, aprovada per acord de l’Assemblea general extraordinària realitzada en data
04/12/2018, respecte dels articles 6, 7, 11, 16, 37, 83 i de les disposicions transitòria primera
i segona (incloses noves), com també, de la titulació del Capítol 2 i del Capítol 4 del Títol 1,
amb el nou redactat que segueix:
“Capítol 2. Les persones físiques i les persones jurídiques
Article 6
Queden sotmesos a la disciplina, als reglaments i a aquests estatuts de la Federació Catalana de
Coloms Missatgers, els esportistes de la Federació, els directors esportius i delegats, jutges, els
tècnics, els directius i qualsevol persona o entitat que formi part d’aquesta Federació
Article 7
Les entitats federades afiliades a la Federació Catalana de Coloms Missatgers, a més dels seus
propis estatuts o reglaments de règim intern, es regiran pels estatuts i reglaments de la Federació
en qüestions de competència federativa.
Les entitats federades afiliades son aquelles entitats esportives i aquelles entitats privades sense
afany de lucre previstes a l’article 1 que, prèvia sol·licitud d’afiliació, compleixin els requisits
següents:
1. Tenir per objecte la practica de l’esport dels Coloms Esportius.
2. Estar en possessió d’un mínim de 25 llicències en actiu
3. Fer efectiu el pagament de la quota d’entrada establerta per la Junta Directiva i ratificada per
l’Assemblea General, amb un import mínim de 2000 euros (dos mil). Aquesta quota d’entrada
sempre s’entendrà a fons perdut.
4. Tenir el seu domicili social a una distància mínima de 40 km del d’una altra entitat ja afiliada.
5. Lliurar un informe on es plantegin les aportacions i les innovacions que entengui adients en
benefici de l’esport dels Coloms Missatgers.
6. Lliurar un informe respecte del seu historial esportiu i de la seva vinculació o no amb l’àmbit de
l’esport dels Coloms Missatgers.
La junta directiva, en la primera reunió que dugui a terme després de la corresponent petició
d’afiliació, estudiarà en cada cas la sol·licitud d’incorporació/alta com a afiliat a la Federació de
l’entitat i prendrà l’acord corresponent d’admissió o rebuig de la condició d’entitat afiliada de la
peticionaria.
Capítol 4. Entitats adherides esportives
Article 11
Poden ser entitats adherides esportives aquelles entitats esportives no federades/afiliades que
arribin a un acord amb la Federació, mitjançant la corresponent negociació amb la Junta directiva,
d’incorporació amb aquesta condició a l’efecte de participar a les diferents competicions que la
Federació Catalana de Coloms Missatgers determini, aplicant les condicions que corresponguin.
Aquestes entitats estaran obligades, com a condició mínima, per participar en competicions, a
l’obtenció de les corresponents llicències expedides per aquesta Federació, amb un mínim de 5
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llicències per entitat, i a fer efectiu el pagament de la quota d’entrada establerta per la Junta
Directiva i ratificada per l’Assemblea General, amb un import mínim de 1500.-€ (mil cinc cents).
Aquesta quota d’entrada sempre s’entendrà a fons perdut.
Aquestes entitats no podran ser ni electors ni elegibles en els procediments electorals per a elegir
els membres de la Junta directiva ni podran assistir a les reunions dels òrgans de govern
federatius donat que no són membres de l’Assemblea general.
Article 16

CONSELL CATALÀ DE L'ESPORT

(paràgraf 1, apartat b)

b) Les entitats establertes en l’article 7 d’aquests Estatuts , sempre que constin inscrites al
Registre d’entitats esportives i tinguin una antiguitat de afiliació mínima d’un any
Article 16
(paràgraf 3)

La representació de les entitats privades no esportives recau en el seu representant legal sempre
que consti inscrit amb el mandat en vigor en el registre públic corresponent, o en el responsable de
la secció esportiva, sempre que aquest consti degudament inscrit en el Registre d’entitats
esportives de la Generalitat de Catalunya
Article 37
(apartat e)

e) Estar en possessió d’una llicència d’esportista, lliurada per la Federació a través d’una entitat
federada afiliada, amb una antiguitat mínima i ininterrompuda de 10 anys
Article 83
Són esportistes als efectes d’aquests estatuts aquelles persones que de manera voluntària
subscriguin la corresponent llicència amb la Federació Catalana de Coloms Missatgers a través
d’una entitat federada afiliada o a través d’una entitat esportiva adherida
Disposició transitòria primera (inclosa nova)
El compliment dels requisits i del contingut de l’article 7 , es refereix única i exclusivament a
aquelles entitats que demanin la seva incorporació com a membre federatiu a la Federació
Catalana de Coloms Missatgers , a partir de la data d’aprovació d’aquests nous Estatuts.
Disposició transitòria segona (inclosa nova)
El membres adherits esportius podran sol·licitar la seva conversió a clubs afiliats , sempre que’
acreditin una antiguitat com membres adherits esportius mínima i continuada de 15 anys i que
compleixin els requisits de tot ordre que constin en aquests estatuts.”

Contra aquesta Resolució pot interposar-se recurs d’alçada davant del conseller o consellera
del departament competent en matèria d’esports, en el termini d’un mes des del dia següent
a la seva notificació, segons estableix l’article 28 del Decret 34/2010, de 9 de març, del
Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.
Esplugues de Llobregat
El director del Consell Català de l’Esport
P.d. (Resolució VCP/3257/2009, de 5 de novembre,
DOGC núm. 5514, de 26.11.2009)

Antoni Reig i Casassas
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