
 

 

FCB, a 10 de desembre de 2017 

Estimats companys, 

 

Sembla ser que ha hagut una interpretació errònia del burofax de la RFEB. 

Quan algú parla de la “desintegració” de la FCB es refereix al primer paràgraf de 

l’esmentat burofax: 

 
“Estando en su día integrada la Federación Catalana de Billar, en esta RFEB conforme el 
artículo 12 de los Estatutos de la RFEB, y no cumpliendo con lo establecido en el artículo 13 
de los citados Estatutos, procede la cancelación de la integración en la RFEB de la 
Federación Catalana de Billar.” 

 

És a dir, simplement no estem integrats en la RFEB. 

 

La FCB continua existint de ple dret, per això l’últim paràgraf del burofax diu: 

 
“En su día si desean integrarse en la RFEB, deberán solicitar de nuevo dicha integración, y 
cumplir los acuerdos y compromisos …”    

 

Què ha canviat?  

 

Que al no estar afiliats a la RFEB òbviament no podem organitzar competicions nacionals 

i la llicència federativa catalana no habilita per jugar les competicions de la RFEB. 

 

Per això el segon paràgraf del burofax: 

 
“Se procede a la constitución de la Delegación Territorial de Cataluña, conforme al artículo 

11 de los Estatutos de la RFEB, y así posibilitar la debida participación de los Deportistas y 
Clubes de Cataluña en actividades y competiciones nacionales, y a su vez organizar las 
mismas en la Comunidad de Cataluña.”   

 

És a dir, per participar en la competició catalana s’ha d’estar federat a la FCB, tal i com 

diu l’estatut de Cataluña i el Decret 58 que citem posteriorment, i per poder demanar la 

participació en competició nacional s’ha de tramitar la llicència i inscripció a la 

“Delegación Territorial de Cataluña”. 

I si a més un club català vol organitzar competició nacional, ho haurà de sol·licitar a 

l’esmentada “Delegación” que serà la responsable d’aquests esdeveniments. 

És a dir, ja no cal tramitar la llicència per una altra federació autonòmica com ens 

obligava a fer la sanció imposada per la RFEB que queda sense valor al ja no estar la FCB 

afiliada a l’espanyola.  

 
L’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix en el seu article 134.1.d) que correspon a la 
Generalitat la competència exclusiva en matèria d’esport, que inclou en tot cas 
“l’establiment del règim jurídic de les federacions i els clubs esportius i de les entitats 

catalanes que promouen i organitzen la pràctica de l’esport i de l’activitat física en l’àmbit 
de Catalunya”. 

 

A més a més el decret 58 defineix les federacions esportives catalanes com a  entitats 

privades amb personalitat jurídica i plena capacitat d’actuar. 

 
TÍTOL 4 
Federacions esportives 



 

 

CAPÍTOL I 
Disposicions generals 

Article 38 
Definició 
1. Les federacions esportives catalanes són entitats privades d’utilitat pública i d’interès 
públic i social, sense afany de lucre, dedicades a la promoció, gestió i coordinació de la 
pràctica dels esports específics reconeguts dins l’àmbit de Catalunya, constituïdes per 
associacions o clubs esportius, agrupacions esportives, associacions esportives escolars, 
seccions esportives, societats anònimes 

esportives i d’altres entitats privades sense afany de lucre que inclouen, entre les seves 
finalitats socials, el foment i la pràctica de l’activitat física i esportiva, i també constituïdes, 
si és el cas, per esportistes, tècnics, jutges, àrbitres o altres estaments de persones 
físiques. 
2. Les federacions esportives catalanes gaudeixen de personalitat jurídica i capacitat 
d’actuar plenes per al compliment de les seves finalitats. 

 

Per altra banda el mateix decret estableix que la FCB és l’única que pot organitzar 

competició autonòmica catalana de billar 

 

Decret 58 
El Decret regula part de la tipologia d’agrupacions esportives que existeixen 
actualment, concretament, les unions de clubs i associacions dedicades a fomentar 

la pràctica esportiva de les modalitats o disciplines que no assumeixi cap federació 
catalana. 

 
El Decret, que inclou la fixació dels criteris bàsics per al reconeixement de modalitats 
i disciplines esportives, estableix el règim d’unicitat federativa per a cada modalitat 
esportiva, però contempla la possibilitat que una federació, per raons d’interès públic, 

pugui tenir adscrita més d’una modalitat esportiva. La unicitat significa que sobre cada 
modalitat esportiva només es preveu el reconeixement d’una federació esportiva catalana 
que, d’aquesta manera, ostenta l’exercici de les funcions encomanades. 
Tanmateix, això no evita, per descomptat, que dues modalitats esportives puguin 
ser gestionades per la mateixa federació. 
 
Article 39 

Unicitat i monopoli 
1. Amb l’única excepció que preveu l’apartat 2, en l’àmbit territorial de Catalunya 

només es pot reconèixer una federació esportiva catalana per a cada modalitat esportiva 
o conjunt de modalitats esportives, disciplines o especialitats que es deriven 
d’un concepte o un objecte principal, o bé hi estan connectades. Una federació 
esportiva catalana pot abraçar, si s’escau, diverses modalitats esportives. 
2. S’exceptuen, d’aquest principi d’unicitat, les federacions poliesportives dedicades 

al foment, organització i pràctica de diferents modalitats on s’integren 
únicament esportistes amb discapacitats físiques, psíquiques, sensorials o de 
qualsevol altra naturalesa. 

 

Així doncs cal estar federat per FCB per poder practicar el Billar a nivell autonòmic Català 
 

Article 2 
Afiliació a les federacions 
Per tal de participar en competicions federades, les entitats esportives i les seccions 

esportives de les entitats no esportives subjectes a aquest Decret, han d’afiliar-se 
a les federacions esportives catalanes corresponents a les modalitats o disciplines 
en què volen participar. 

 
CAPÍTOL IV 



 

 

Funcions 
Article 49 

Funcions de les federacions esportives catalanes 
1. Correspon a les federacions esportives catalanes la realització de les funcions 
següents, entre d’altres: 
a) La planificació, promoció, gestió, direcció, regulació, coordinació, organització 
i tutela de les activitats pròpies de les seves modalitats, disciplines i especialitats 
esportives a Catalunya. 
b) L’ordenació, organització, qualificació i autorització de les competicions 

esportives oficials de Catalunya. 
m) Expedir les llicències esportives per poder participar en activitats o competicions 
oficials en l’àmbit de Catalunya, les quals també habiliten per a les activitats 
o competicions d’àmbit estatal i internacional, quan compleixin els requisits 
establerts legalment. 

 

I per últim veureu que el no estar afiliada a la RFEB, no es cap dels casos que provoca la 

revocació del reconeixement oficial de la FCB. 

 
Article 48 

Revocació 
1. La revocació del reconeixement oficial d’una federació esportiva catalana es 
pot produir per qualsevol de les causes següents: 
a) La desaparició dels motius o la modificació de les condicions, requeriments 

i criteris que van donar lloc al reconeixement oficial de la federació. 
b) L’incompliment dels objectius de la federació, les determinacions o les obligacions 

bàsiques que van motivar-ne la creació, segons els estatuts. 
c) La manca d’activitat durant un període de 2 anys. 
2. La resolució de revocació que adopti el/la president/a del Consell Català de 
l’Esport ha de ser motivada, prèvia instrucció d’un procediment en què la federació 
afectada pot realitzar les al·legacions oportunes, i havent de sol·licitar el citat organisme 
un informe a la Unió de Federacions Esportives de Catalunya. 
3. L’inici de l’expedient de revocació suposa la suspensió del pagament de les 

subvencions o els ajuts que li hagin estat concedits, i la no concessió de noves 
subvencions. 

 

Respireu i gaudiu del Billar!! 
 

 

 

 

 


