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CATALUNYA – EEUU de futbol:
una qüestió de respecte a la legislació vigent
Davant la no autorització per part de la Federació Espanyola de Futbol de
l’encontre amistós entre la selecció catalana i la dels EEUU, és oportú recordar
alguns aspectes de l’actual legislació :
•

•

Les federacions esportives catalanes, en virtut de la competència
exclusiva sobre l’esport que correspon a la Generalitat de Catalunya,
gaudeixen de plena independència i capacitat jurídica, d’acord amb la
Llei de l’Esport de Catalunya (DL 1/2000, de 31 de juliol), i per tant,
entre d’altres, els hi corresponen les següents competències i funcions:
-

És funció pròpia de les federacions catalanes la creació, el foment
i l’impuls de les seleccions catalanes de les respectives modalitats
o disciplines esportives amb la finalitat de participar en
esdeveniments de qualsevol àmbit de caràcter oficial o amistós,
segons s’escaigui (art. 19.2).

-

Les normes i els reglaments de les federacions esportives
suprautonòmiques (Federació Espanyola de Futbol), només són
aplicables a les federacions esportives catalanes, i si correspon als
seus clubs i entitats afiliats, en matèria de disciplina i competitiva,
quan actuïn o participin en competicions oficials dels àmbits
suprautonòmics (art. 19.3).

-

D’altra banda, tot i el caràcter privat de les federacions esportives
catalanes, aquestes han d’informar a l’òrgan esportiu de la
Generalitat de Catalunya de tots els programes i activitats, tant els
d’àmbit català com els d’àmbit estatal o internacional; i la
Generalitat, de comú acord amb les federacions catalanes ha de
promoure el foment i l’organització d’activitats esportives entre les
Comunitats Autònomes i en l’àmbit internacional. Essent també
les federacions esportives catalanes les competents per a l’elecció
dels esportistes catalans.

A la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), també li
correspon, en aquestes qüestions, les funcions següents:
-

El foment exterior i la promoció de l’activitat de les seleccions
esportives catalanes o dels clubs esportius federats i dels seus
esportistes, amb el suport de la Secretaria General de l’Esport
(art. 26.4,d)).

-

La promoció de la institucionalització de competicions i activitats
interautonòmiques o internacionals que permetin la projecció
exterior de Catalunya com a país esportiu (26.4.e) i g)).

A tot i això, i si aprofundim encara una mica més, contemplant els Estatuts de
la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FUTBOL, observem com entre les
seves funcions i sota la coordinació i tutela del Consejo Superior de Deportes, la
federació espanyola ha d’actuar en coordinació amb les federacions
autonòmiques per a la promoció general de la seva modalitat i esportiva i les
especialitats que comprèn en tot el territori estatal (art. 5.1.b))
D’altra banda, les federacions autonòmiques integrades a la RFEF que tenen
personalitat jurídica o reconeixement de les normes pròpies de la seva
Comunitat Autònoma, ajustaran les seves normes estatutàries als estatuts de la
RFEF i hauran de complir les seves normes i instruccions sobre les competicions
oficials, tutelades o delegades (art. 8).
De totes formes, el que realment queda clar en aquests estatuts, és que les
federacions integrades en la RFEF (és a dir, les autonòmiques), hauran de
facilitar a aquesta la informació necessària per tal que pugui conèixer, en tot
moment, de la programació i desenvolupament de les activitats esportives (art.
10).
La qual cosa, evidencia la no necessitat d’autorització preceptiva per a la
consecució de les activitats esportives considerades no oficials que pugui dur a
terme la Federació Catalana de Futbol, la qual està només obligada a
informar, i només el Ministerio de Asuntos Exteriores podria impedir-ho atenent
a raons polítiques, que actualment no existeixen.
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