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Exp. num. 44/20. 
Recurrent: CATALUNYA SD RPC vs  

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

de 13.11.2020 
Resolució de data 26 de gener de 2021 

Ponent: Queralt Reig Fàbrega 
TRIBUNAL CATALÀ DE L’ESPORT 

 
 
 
 
 
            BARCELONA, a 26 de gener de 2021, el TRIBUNAL CATALÀ DE 
L’ESPORT (TCE) en l’expedient nº. 3810 44/20, en mèrits del RECURS 
interposat pel Sr. Miquel Angel Iris Agustí, en representació del club 
CATALUNYA SUD PIGEON CLUB contra la resolució del Comitè 
d’Apel·lació de la Federació Columbòfila Catalana de Coloms Missatgers del 
dia 13 de novembre de 2020, ha adoptat la present resolució, d’acord amb els 
següents: 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
 Primer.- En data 27 de novembre de 2020 va tenir entrada al Registre 
General de la Secretaria General de l’Esport el recurs interposat del Tribunal 
Català de l’Esport pel Sr. Miquel Angel Iris Agustí, en representació del 
club CATALUNYA SUD PIGEON CLUB contra la resolució del Comitè 
d’Apel·lació de la Federació Columbòfila Catalana de Coloms Missatgers 
(FCCCM) del dia 13 de novembre de 2020 que va confirmar íntegrament la 
resolució del Comitè de Competició i Disciplina Esportiva tramesa el 8 
d’octubre de 2020, que havia acordat “Primer: Declarar ajustada a derecho la 
resolución de 4 de julio de 2016 dictada por el Juez único de la FCCCM, por 
la que NO SE ADMITIA A TRÁMITE LA DENUNCIA PRESENTADA  y en su 
consecuencia CONFIRMAR la resolución del Juez único”.  
 

La data de 2016 és clarament un error tipogràfic en tant que hi ha a 
l’expedient la notificació via burofax de data 15 de juliol de 2020.   

 
El recurrent en aquesta ocasió, davant del Comitè de Disciplina 

Esportiva de la FCCCM presenta nou recurs en què denuncia els mateixos 
fets associatius de 2018 i sol·licita, sota l’article 68 dels estatuts de la FCCCM 
la “inhabilitació a perpetuïtat i la privació de llicència federativa durant quatre 
anys per en Francisco Javier Torta Castelló”. 
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Igualment sol·licita en base a l’article 68 dels estatuts “inhabilitació a 
perpetuïtat i la privació de llicència federativa durant quatre anys per en Javier 
Freixas Zendrera, president de la FCCCM i president de la comissió de 
concursos de la FCCCM.” Alhora que sol·licita “la inhabilitació a perpetuïtat 
per Pedro Garcia Lafuente, Julio Vilaplana Millán, Joaquin Colomé Niubó, 
Roberto Valls López, Diego Walter Van de Linde Rosa, Felix Nadales Blanco i 
Lidia Company Domingo”. A més de “la privació de llicència federativa durant 
dos anys per Antonio Sanz del Peso i Cristian Ionel Dedu”. 

El Comitè de Competició i Disciplina Esportiva en data 8 d’octubre de 
2020 resolgué la no admissió a tràmit de l’escrit presentat per considerar-lo 
cosa jutjada i per considerar-ho en tot cas un tema de disciplina associativa 
que no esportiva. 

Cal tenir en compte que ja amb un expedient 35/20 el propi recurrent 
en data prèvia a aquests resolució havia presentat nou recurs davant del 
Tribunal Català de l’Esport per manca de resolució, que no fou admès per no 
haver exhaurit la via administrativa amb resolució de data 15 de setembre de 
2020. De nou, en aquesta resolució s’avança al recurrent que la pretesa 
reclamació no és competència del Tribunal Català de l’Esport i que el què 
planteja és un fet ja jutjat.  

 
Amb data 13 d’octubre de 2020 el recurrent apel·la la resolució del 

Jutge únic davant del Comitè d’Apel·lació insistint en el seu petitum, essent 
que en data 13 d’octubre de 2020 el Comitè d’Apel·lació de la FCCCM resol 
la desestimació del recurs al·legant que contra la no admissió no hi ha cap 
recurs d’apel·lació i que la resolució és ajustada a dret, ja que contra la no 
admissió el recurs s’hauria hagut de remetre davant del propi Jutge únic en 
un termini de 3 dies. És contra aquesta resolució que es presenta recurs 
davant d’aquest Tribunal Català de l’Esport. 
 
 Segon.- El dia 1 de desembre de 2020 es va reclamar a la FCCCM 
l’expedient objecte del recurs, així com el preceptiu informe sobre les 
pretensions del recurrent, remeses el dia 11 de desembre de 2020. 
 
  Tercer.- El dia 15 de desembre de 2020 la Comissió Permanent del 
Tribunal Català de l’Esport va  admetre a tràmit el recurs interposat posant de 
manifest l’expedient a les parts comparegudes pel termini de vuit dies hàbils 
per al·legar el que estimessin pertinent, amb el resultat que obra a 
l’expedient. 
 

Quart.- El 26 de gener del 2021, el recurrent presenta petició per 
correcció material d’errades que afecten al seu recurs i que han estat 
incorporades a l’expedient per Diligencia del mateix dia. 
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 Cinquè-  El dia 26 de gener de 2021 es va procedir a la votació i 
resolució del present recurs sota la ponència de la Sra. Queralt Reig Fàbrega 
que expressa el parer del Tribunal de conformitat amb els següents:  
 

FONAMENTS DE DRET 
 
Primer.- El club recurrent remet un recurs amb base jurídica exactament igual 
al resolt sota expedient 61/19, ja resolt per aquest Tribunal Català de l’Esport 
en data 9 de juny de 2020 sota ponència del seu President, Sr. Joan Mª Xiol 
Quingles i en el què es posava de manifest la manca de competència 
d’aquest Tribunal, tot i les facultats revisores, per a jutjar preteses 
irregularitats emmarcades dins la disciplina associativa, doncs la competència 
d’aquest Tribunal de l’Esport s’incardina dins el marc de competència 
esportiva, si bé és cert se’l remetia a iniciar les accions oportunes en cas que 
ho considerés oportú i les possibles infraccions no haguessin prescrit. Als 
efectes oportuns, es donen per reproduïts els fonaments i al·legats.  
Segon.- El recurrent sol·licita en el seu petitum que el TCE  “...examini el 
procediment ple d’irregularitats ja que se veuen alterats els drets esportius 
dels membres dels clubs de Tarragona arran dels fets i resolucions 
emeses...”. 
Tercer.- Independentment de l’exposat en l’apartat anterior, cal analitzar la 
situació del recurs davant d’aquest TCE, i el fet és el Plenari d’aquest 
Tribunal, sota ponència del Sr. Joan Maria Xiol Quingles, considerava en 
l’anàlisi punt per punt del petitum de la ponència referida que allò que es 
sol·licita no és competència d’aquest òrgan, pel que es donen per reproduïts 
els propis arguments de la resolució de 9 de juny de 2020, resumits en la 
manca de competència del Tribunal Català de l’Esport per entrat a conèixer 
dels assumptes en qüestions de matèria associativa ni assemblearis d’acord 
a la Llei de l’Esport (TULE). 
Quart.- Segons 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, queden fixades quines són 
les competències d’aquest Tribunal Català de l’Esport i en cap cas seria 
aplicable al cas concret. De les facultats revisores d’aquest òrgan s’observa 
que s’ha donat tràmit a les parts, que no hi ha hagut indefensió i per tant no hi 
ha causa de nul·litat.  
Igualment cal tenir present que la sol·licitud a inhabilitació a perpetuïtat de 
qualsevol membre no pot sol·licitar-se ni dur-se a terme sense causa, 
fonament i que sol·licitar la inhabilitació de tota una Junta Directiva requeriria 
d’un procés que no és el present.  
Ateses les circumstàncies referides i allò sol·licitat, a aquest Tribunal li 
correspon valorar si hi ha hagut alguna causa de nul·litat o irregularitat en el 
procés i no és el cas d’acord a allò que obra en l’expedient. 
En conseqüència correspon la desestimació del recurs per les mateixes 
causes que no hauria d’haver-se admès, doncs no es tracta ni d’un tema de 
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matèria disciplinària esportiva, ni competitiva ni tampoc electoral, pel què al 
referir-se a un tema de disciplina associativa d’una federació resulta 
competència de la justícia ordinària, a banda de que aquest fet, per part del 
Tribunal Català de l’Esport, ja ha estat jutjat. 
Vistos els preceptes esmentats en la present resolució i els demés de general 
aplicació, EL TRIBUNAL CATALA DE L’ESPORT acorda: 
 
  

DESESTIMAR EL RECURS interposat pel Sr. Miquel Angel Iris 
Agustí, en representació del club CATALUNYA SUD PIGEON 
CLUB contra la resolució del Comitè d’Apel·lació de la Federació 
Catalana de Coloms Missatgers del dia 13 de novembre de 2020,  
que queda confirmada íntegrament. 

 
Que, per part del Secretari del TCE,  es notifiqui aquesta resolució al 
recurrent  i a la Federació Columbòfila Catalana de Coloms Missatgers fent-
los-hi saber que exhaureix la via administrativa i que contra ella poden  
interposar recurs contenciós - administratiu davant el Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar des de la 
notificació, d’acord amb el que disposen els articles 10.1.j, 14.1 i 25.1 de la 
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós - 
Administrativa. 
 
Barcelona, 26 de gener de 2021 
 
 
 
 
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 Columbofília Catalana de Coloms 

Missatgers (FCCCM) 

 
 

 


