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Carrer de Buenos Aires, 56-58 (torre) 

08036 Barcelona 

Tel. 93 419 22 32 

tribunalesport.cce.presidencia@gencat.cat 

https://esport.gencat.cat/ca/SG_Esport_i_Activitat_Fisica/consell-catala-de-lesport/tribunal-catala-de-lesport/ 

 

Exp. núm. 3816-01/21 
Recurrent: CATALUNYA SUD PIGEON CLUB 

contra resolució presumpta del Comitè d’Apel·lació  
de la Federació Columbòfila Catalana de Coloms Missatgers 

COMISSIO PERMANENT 
Resolució de data 23 de febrer de 2021 

TRIBUNAL CATALÀ DE L’ESPORT 

 
 
            BARCELONA, a 23 de febrer de 2021, la COMISSIÓ PERMANENT del TRIBUNAL 
CATALÀ DE L’ESPORT en l’expedient nº. 3.816-01/21, en mèrits del RECURS interposat pel 
Sr. Miquel Angel Iris Agustí, en representació del club CATALUNYA SUD PIGEON CLUB 
contra la resolució presumpta del Comitè d’Apel·lació de la Federació Columbòfila Catalana 
de Coloms Missatgers, ha adoptat la present resolució, d’acord amb els següents: 
 
 
I. ANTECEDENTS DE FET 
 
 1.- En data 21 de gener de 2021 va tenir entrada al Registre el recurs interposat davant 
del Tribunal Català de l’Esport pel Sr. Miquel Angel Iris Agustí, en representació del club 
CATALUNYA SUD PIGEON CLUB contra la resolució presumpta del Comitè d’Apel·lació 
de la Federació Columbòfila Catalana de Coloms Missatgers (FCCCM), que va considerar 
confirmada íntegrament la resolució presumpta del Comitè de Competició i Disciplina 
Esportiva de la FCCCM, per la qual, per silenci administratiu, va considerar desestimada la 
reclamació interposada pèl recurrent el dia 2 de juliol de 2020 davant el Comitè de Competició 
o Jutge Únic de la Federació Columbòfila Catalana de Coloms Missatgers on demanava la 
inhabilitació a perpetuïtat i la privació de la llicència federativa, com a mínim per 2 anys de tots 
el membres de la Junta Directiva per infraccions mot greus en la conducta esportiva i en les 
regles de joc regulades en els estatuts de la FCCCM. 
 
 2.- El dia 1 de febrer de 2021, abans de resoldre sobre l’admissió a tràmit del recurs, 
es va reclamar a la Federació Columbòfila Catalana de Coloms Missatgers l’expedient objecte 
del recurs, així com el preceptiu informe sobre les pretensions del recurrent, i la citació a 
termini dels possibles interessats, que varen tenir entrada al Registre del Tribunal el dia 9 de 
febrer de 2021. 
 
  3.- El dia 23 de febrer de 2021 es va procedir per part de la Comissió Permanent del 
Tribunal a la votació i resolució sobre l’admissió a tràmit del present recurs de conformitat amb 
els següents:  
 
 
II. FONAMENTS DE DRET 
 
 PRIMER.- El recurs s’interposa contra la desestimació per silenci administratiu de la 
reclamació presentada pel recurrent davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Columbòfila 
Catalana de Coloms Missatgers presentada el dia 6 d’octubre de 2020 que presumptament 
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va confirmar íntegrament la desestimació per silenci administratiu la reclamació presentada 
davant el  Comitè de Competició i Disciplina Esportiva  o Jutge Únic el dia 2 de juliol de 2020, 
sense que s’hagués dictat resolució expressa.  
 
 Aquestes presumptes resolucions deriven de l’escrit inicial del procediment, presentat 
el dia 2 de juliol de 2020 davant el Comitè de Competició de la Federació o Jutge Únic per 
part del recurrent en el que, textualment demanava “Atès a les actuacions i a les infraccions 
comeses pels membres de la junta , directiva de la FCCCM ens veiem en la obligació de 
sol·licitar la inhabilitació a perpetuïtat i a la privació de llicència federativa com a mínim per 2 
anys a tots els membres de la junta directiva, per acció o omissió, sancions a imposar per 
infraccions molt greus de la conducta esportiva i a les regles del joc comeses que enumerem 
a continuació i que estan regulades en els estatuts de la FCCCM articles 68 i 72: l. d) La 
desobediència manifesta de les ordres i instruccions emanades de jutges, àrbitres, directius i 
demés autoritats esportives. Per no complir amb les indicacions rebudes 'de la Secretaria 
General de l'Esport en matèria esportiva iniciant els campionats de Catalunya quan estava 
totalment prohibida tota competició oficial. 2. e) Els abusos d'autoritat i la usurpació de 
funcions. Cap membre de la junta directiva, te competències per permetre la competició . 
esportiva oficial estant aquesta prohibida i molt menys induir als esportistes a incomplir les 
lleis per poder participar en els campionats de Catalunya. 3. g) Els actes de rebel·lia contra 
els acords de federacions, agrupacions i clubs. Per no respectar la resolució de la RFCE en 
quant al pla d'aviades amb línia de vol direcció a França. quan estan en joc campionats 
estatals si la millora de la crisi sanitària ho permet. 4. h) Els actes dirigits a predeterminar no 
esportivament, mitjançant preu, intimidacions, o simples· acords el resultat de una prova o 
competició. S'han manipulat els campionats de Catalunya ja que per poder participar als 
campionats s'ha forçat als esportistes federats a incomplir la llei (RD 463-2020) i per aquest 
motiu quasi tots hem quedat exclosos de tot campionat menys els clubs que presideixen . en 
Xavier Freixas i en Xavier Torta, donat que la junta directiva ha iniciat la competició oficial 
quan estava prohibida .tota competició esportiva no professional. Tenint en compte els greus 
fets esmentats, sol·licitem a aquest Comitè de Competició i Disciplina o Jutge Únic que es 
trameti aquest expedient pel procediment d'urgència, recollit a l'article 33, apartats 11 i 21 de 
la llei 39/2015 de procediment administratiu comú al qual fan referència els estatuts de la 
FCCCM, donat que, encara que aquest òrgan no sigui competent per sancionar-ho, posar en 
risc la salut i la integritat de tota la població no complint amb les restriccions de mobilitat i les 
mesures de prevenció del RD 463-2020 de 14 de març és una causa d'interès públic. Esperem 
que prenguin les mesures que es corresponguin amb aquests fets tan greus i en el període 
que preveu la llei 39/2015 de procediment administratiu comú ”. 
 
 Presentada la reclamació el Comitè de Competició, segons consta en la resposta 
federativa, el dia 13 de juliol de 2020, va reclamar al Club recurrent els documents originals 
aportats per fotocòpia en la reclamació, sense que, segons informa la Federació, el club 
atengués el requeriment, raó pel la qual no va iniciar cap procediment ni va dictar cap resolució 
expressa. Transcorregut el termini de tres mesos el recurrent va entendre desestimada per 
silenci la reclamació plantejada i el dia 6 d’octubre de 2020 va presentar recurs entenent la 
presumpta desestimació de la reclamació per silenci davant el Comitè d’Apel·lació de la 
FCCCM que no va iniciar cap expedient ni va adoptar cap resolució, raó per la qual el dia 21 
de gener de 2021 el recurrent va presentar el recurs davant el Tribunal Català de l’Esport.    
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SEGON.- I contra desestimació per silenci administratiu del recurs presentat davant  el 

Comitè d’Apel·lació el recurrent interposa el seu recurs en el que demana el següent: 
         

“Segon: Recordem que amb data 23/06/2020, es decreta l'aixecament de 
l'estat d'alarma com a conseqüència de la crisi sanitària ocasionada per la 
COVID-19 (RD 463 de 14 de març). 

Tercer: Que en el "PLA DE DESCONFINAMENT ESPORTIU DE CATALUNYA" 
de la SGEAF, actualització de la fase de represa, en el seu apartat "3.Impacte del 
confinament" referent a "La competició esportiva", es pot llegir: "Amb les 
competicions aturades des del 12 de març, la preocupació es trobava en saber si es 
podrien finalitzar o continuar un cop s'aixequés el confinament. Algunes Federacions 
Esportives Catalanes i/o Espanyoles amb el suport i acompanyament de la SGEAF 
donaren per finalitzada la  competició, amb els efectes classificatoris que això suposa. 
“Entra en vigor amb data· 29 de Juny de 2020 com es pot llegir en la disposició final. 
"Disposició final única. -Entrada en vigor Aquest Pla entrarà en vigor el 29 de juny de 
2020 o el mateix dia de Ja seva publicació al Diari Oficial de la-Generalitat de 
Catalunya."  

Conclusions 
Primer: Que amb data 06/06/2020, la junta directiva de la FCCCM acorda iniciar 

la competició oficial estant aquesta prohibida, realitzant 3 curses corresponents als 
campionats de Catalunya 2020 en les que hi participen exclusivament els esportistes 
dels clubs Bètula i Montsià.  

Fent curses oficials puntuables per als campionats de Catalunya 2020 abans de 
la finalització de l'estat d'alarma, es confirma la comissió d'Infraccions molt greus per 
part de la junta directiva de la FCCCM, establertes en l'article 73, apartats a) i b), Text 
únic de la Llei de l'Esport, aprovat pel DECRET LEGISLATIU 1/2000, de 31 de juliol. 

"Article 73. Són infraccions molt greus: a) La realització d'activitats i la prestació 
de serveis relacionats amb _ l'esport en condicions que puguin afectar greument la 
salut i la seguretat de les persones. b) L 'incompliment de les mesures de seguretat i 
higiene en matèria esportiva que comporti un risc greu per a les persones o per a llurs 
béns." 

Segon: Que s'ha posat en risc la salut i la integritat tant dels esportistes com de la 
resta de la població. 

Tercer: S'ha · dut a terme competició oficial en plena · crisi sanitària desplaçant 
animals amb finalitat esportiva fora dels límits establerts i sense els corresponents 
certificats emesos pel Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat 
de Catalunya: 

Quart: Que s'ha predeterminat no esportivament el resultat dels campionats de 
Catalunya 2020. La junta directiva de la FCCCM arriba a l'acord d'iniciar la competició 
esportiva amb data 06/06/2020,. Així confirma l'incompliment dels mateixos estatuts 
de la FCCCM en el seu article 68, punts d), e) i h). 

"Article 68. Les infraccions de les regles del joc o de la disciplina esportiva poden 
ser molt greus, greus o lleus. Són infraccions molt greus les següents: d) La 
desobediència manifesta de les ordres i instruccions emanades de jutges, àrbitres, 
tècnics, directius i dernes autoritats esportives. e)Els abusos d'autoritat i la usurpació 
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d'atribucions. h) Els actes dirigits a predeterminar no esportivament, mitjançant preu, 
intimidacions o simples acords el resultat d'una prova o competició." Cal recordar que 
amb les seves decisions, forçant als competidors a  incomplir les diferents normatives 
per iniciar la competició oficial estant aquesta prohibida. S'han atribuït unes funcions 
que no els hi corresponen i s'ha predeterminat el resultat dels Campionats de 
Catalunya 2020, a més de no haver seguit les indicacions de la SGEAF. 

Cinquè: A la denúncia presentada al CCDE amb data 02/07/2020 en l'apartat de 
consideracions punt tercer, pot entrar en el principi jurídic del "non bis ídem" ja que 
aquest mateix punt ha estat reclamat en l'expedient 02/2020 MAC que en aquests 
moments es troba en tràmit al mateix TCE.  

No era la nostra primera intenció presentar al TCE l'expedient 02/2020 MAC, però 
davant de la reiteració de la "junta directiva de la FCCCM en saltar-se totes les 
normatives que regulen el nostre esport i la intenció manifesta de la junta directiva 
decretant el silenci administratiu a l'expedient 01/2020 COP, que es va acabar 
tramitant. Entenem per desestimat per aquest tribunal el punt del recurs que fa 
referència a les infraccions comeses en quant a l'aprovació i presentació . dels plans 
d'aviades per als campionats 2020 de la província de Tarragona. 

No obstant volem posar en coneixement d'aquest tribunal la reiteració en 
l'incompliment de les-normes de presentació i aprovació de plans d'aviades per als 
campionats de Catalunya i Espanya per la temporada 2021 per part de la junta directiva 
de la FCCCM, motiu pel qual s'iniciarà un nou expedient davant el CCDE o Jutge Únic 
de la FCCM. 

Sol·licitem: Que aquest tribunal examini aquest procediment ple d'irregularitats ja 
que es veuen alterats els drets esportius dels membres de la FCCCM arran dels fets i 
resolucions emeses.”. 

 
A la vista de les pretensions deduïdes en el recurs interposat i de les que es desprenen 

de la primera denúncia i del recurs d’apel·lació interposat pel recurrent, es comprova que les 
pretensions del recurrent s’emmarquen en l’actuació de la Junta Directiva de la Federació en 
relació a la organització de competicions on es considera “període d’estat d’alarma” derivada 
de les mesures administratives relatives a l’organització de competicions en aquest període, 
considerant el recurrent que aquesta actuació federativa infringiria el que disposa l’article 73 
del Text únic de la Llei de l’Esport, demanant en conseqüència, segons consta en les 
reclamacions presentades davant els Comitès de Competició i d’Apel·lació de la FCCCM, la 
inhabilitació de tots el membres de la Junta Directiva. 

 
TERCER.- Tenint en compte que la pretensió principal del recurs interposat deriva del 

que, el recurrent considera una infracció molt greu de les tipificades en l’article 73 de la Llei 
de l’Esport, cal recordar que l’article 73 forma part del Títol 4rt. de la Llei relatiu a “De la 
inspecció esportiva i el règim sancionador”, que no te res a veure amb el Títol  6è. que tracta 
“De la jurisdicció esportiva” el que comporta que ni el Tribunal Català de l’Esport, ni els comitès 
disciplinaris de les federacions catalanes tinguin competència per judicar les conductes 
tipificades com infracció en el Títol 4rt. de la Llei, tal com queda clar en l’article Article 70 que 
diu que: 
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“—1 Són òrgans competents per a acordar la incoació de procediments 
sancionadors i la imposició de sancions, en els àmbits respectius, els òrgans del 
departament competent en matèria d’esport i del departament competent en matèria 
de seguretat ciutadana. 

 
—2 En tot cas, no es poden atribuir a un mateix òrgan competències d’instrucció i 

resolució. 
 
—3 En tot allò no regulat en aquesta Llei, s’ha d’aplicar als espectacles esportius 

el règim sancionador establert per la Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de 
l’espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics.”. 

 
 
 
Per tant està clar que, ni el Comitè de Competició de la FCCCM ni el d’Apel·lació, són 

competents per acordar la incoació de procediment sancionadors per infracció de l’article 73 
de la Llei de l’Esport, com tampoc ho seria el Tribunal Català de l’Esport que te les 
competències que es fixen en el Títol 6è. de la Llei i concretament en l’article 139, entre les 
que no està la d’instruir expedients sancionadors per infracció de les conductes tipificades en 
el Títol 4rt. de la Llei de l’Esport, amb independència que, tenint en compte les especials 
característiques de l’esport competència de la Federació, en el que els esportistes són els 
coloms missatgers, difícilment es podria haver posat en risc la salut de les persones, tal com 
exigeix l’article 73 de la Llei de l’Esport. 

 
Per tant, sense perjudici que tant el Comitè de Competició com el d’Apel·lació de la 

FCCCM haurien d’haver donat resposta al recurrent, tant si el primer considerava que, al no 
haver atès el requeriment adreçat al Club recurrent sol·licitant els documents originals no 
aportats procedia l’arxiu de l’expedient, com si considerès que no era competent per instruir 
l’expedient disciplinari per infracció de l’article 73 de la Llei de l’Esport; com si el segon estimés 
que s’hauria d’haver desestimat la reclamació, mitjançant una resolució expressa, la realitat 
és que la desestimació per silenci administratiu cal considerar-la ajustada a dret i, tenint en 
compte que el Tribunal Català de l’Esport no te competències sancionadores en l’àmbit de la 
Inspecció Esportiva i el seu règim sancionador, el recurs no s’ha d’admetre a tràmit, ni tant 
sols per enjudiciar les infraccions denunciades de l’article 68 dels Estatuts de la FCCCM que 
al·lega el recurrent consistents en “d) La desobediència manifesta de les ordres i instruccions 
emanades de jutges, àrbitres, tècnics, directius i dernes autoritats esportives. e)Els abusos 
d'autoritat i la usurpació d'atribucions. h) Els actes dirigits a predeterminar no esportivament, 
mitjançant preu, intimidacions o simples acords el resultat d'una prova o competició” doncs ni 
la conducta denunciada ni dels documents que l’acompanyen permeten intuir la 
desobediència denunciada ni els actes dirigits a predeterminar el resultat d’una prova o 
competició, pel sol fet d’haver organitzat una prova o competició durant el període de l’estat 
d’alarma que no ha estat denunciada davant l’òrgan competent ni, per tant, sancionada per 
qui te les competències per fer-ho. 

 
 QUART.- Totes aquestes consideracions porten a la inadmissió del recurs.  
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 Vistos els preceptes esmentats en la present resolució i els demés de general 
aplicació, la COMISSIO PERMANENT del TRIBUNAL CATALA DE L’ESPORT acorda 
 
 NO ADMETRE A TRÀMIT el RECURS interposat pel Sr. Miquel Angel Iris Agustí, en 
representació del club CATALUNYA SUD PIGEON CLUB contra la resolució presumpta del 
Comitè d’Apel·lació de la Federació Columbòfila Catalana de Coloms Missatgers objecte del 
recurs i procedir a l’arxiu de l’expedient. 
 
 
 Que, per part del Secretari del Tribunal Català de l’Esport, es notifiqui aquesta resolució 
als interessats i a la Federació Columbòfila Catalana de Coloms Missatgers fent-los-hi saber 
que, de conformitat amb el que disposa l’article 30 del Reglament del Tribunal Català de 
l’Esport, contra la resolució que acorda l’arxiu de l’expedient es podrà interposar recurs de 
súplica davant el mateix Tribunal en el termini de tres dies hàbils comptats des de l’endemà 
de la seva notificació sense ulterior recurs. 
 
 
 
 
El Secretari del Tribunal Català de l’Esport 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A: 
- Sr. Miquel Angel Iris Agustí, en representació del club CATALUNYA SUD PIGEON CLUB 
- Sr. President de la Federació Columbòfila Catalana de Coloms Missatgers 
 

 


