
 

 

FCB, a 29 de desembre de 2017 

Estimats companys, 

Us adjuntem la resolució del CSD sobre el recurs d’alçada presentat per FCB contra la sanció aplicada 

per la RFEB als clubs i jugadors catalans. 

Després de 14 pàgines explicant tot el procés i al·legacions d’ambdues federacions, el CSD ha donat 

la raó a la nostra federació. Aquí copiem la resolució: 

Por todo cuanto antecede, RESUELVO: 

- Estimar parcialmente el recurso interpuesto y ordenar que se restituyan los efectos de las licencias 

deportivas a deportistas y clubes catalanes que la hubieran obtenido conforme a lo previsto en el 

artículo 32.4 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte. 

- Desestimar el recurso en lo concerniente a la indemnización solicitada por la FCB. 

El raonament que podreu llegir a l’apartat X és que tant per desintegrar la FCB, com per sancionar 

a aquesta o al seu president per incompliment d’acords de l’Assemblea, s’ha de seguir el procediment 

legal pertinent, és a dir, no de la manera arbitrària que ho han fet. 

I a l’apartat VI, el CSD recalca que com l’incompliment per part de la FCB ha derivat en un deute 

econòmic, la RFEB l’ha de reclamar via judicial, no sancionant a clubs i jugadors. 

Per tot això estem esperant la resolució sobre el segon recurs per la arbitrària desintegració de la 

FCB que, si el CSD segueix el mateix raonament, haurà d’anul·lar l’esmentada desintegració. 

A més a més, com la RFEB ha d’homologar les llicències dels jugadors i clubs catalans tramitades a 

través de la FCB, la Delegació Territorial ja no té cap sentit. 

De totes maneres, estem pendents de l’informe de l’assessoria jurídica de la UFEC per saber quina 

és la estratègia a seguir a partir d’ara, i recordem novament que la denúncia presentada als jutjats 

de primeres instàncies el 29 de setembre continua el seu curs legal. 

Pel que fan les al·legacions de la RFEB i els comentaris del CSD al respecte, ens agradaria puntualitzar 

els següents aspectes: 

1. Queda clar que reconeixen la possibilitat dels calendaris Oficial, No Oficial i Mixt. 

2. Per nosaltres, el calendari Oficial ha de recollir aquelles competicions que donen lloc al 

campió absolut de l’autonomia, juvenil i femení, a més d’aquelles competicions que siguin 

classificatòries per als campionats nacionals o internacionals. 

Ara bé, creiem que ha arribat el moment de seure’s totes les federacions per concretar les 

característiques individuals de cada calendari d’una manera més o menys uniforme per a 

totes les federacions autonòmiques. 

3. Ens agradaria saber en quina Llei o Decret es basen per assegurar que les competicions del 

Calendaris No oficial i Mixt no poden tenir premis en metàl·lic o han de tenir un format 

diferent. 

4. La FCB només dóna ajuts econòmics als campions de Catalunya del calendari Oficial. 

5. Els premis dels Opens de les competicions dels calendaris No oficial i Mixt els donen el clubs 

organitzadors, no la FCB. 



 

 

6. La Junta anterior de la FCB tenia estructurada la competició autonòmica en dos calendaris 

ben diferenciats: Campionats de Catalunya per als 1es, 2es i 3es categories i Opens de 

Catalunya per a la resta de categories amb premis en metàl·lic. 

7. El rànquing català és una estadística de totes les partides que es juguen a Catalunya, siguin 

del calendari que siguin. 

8. Els jugadors amb llicència per una altra autonomia només poden participar en el calendari 

Mixt, tal i com especifica el Decret de l’Esport, i d’aquí li ve el nom de Mixt. Per tant, en el 

Calendari Oficial i el No oficial només poden participar els jugadors amb llicència federativa 

tramitada per la FCB i, com la llicència és única, si un jugador ha tramitat la seva llicència 

per una altra autonomia, ja no pot tenir la catalana. 

Respireu i gaudiu de salut i Billar aquest 2018!! 

LA JUNTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


