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FEDERACIÓ BALEAR DE COLUMBOFÍLIA 

LLIBRE  1 

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN 

 

TÍTOL I 

FINALITAT 

Article 1. El present Reglament de Règim Intern (Llibre I), forma part del Reglament 
general de la Federació Balear de Columbofília (des d’ara F.B.C.)  i  té per objecte el 
desenvolupament dels vigents Estatuts en referència al funcionament dels Òrgans de 
Govern de la mateixa i la seva administració, així com la seva relació amb els clubs i socis 
afiliats. 

TÍTOL II 

CONSTITUCIÓ DE L'ASSEMBLEA GENERAL 

 Article 2. La constitució i elecció de l'Assemblea General s’estarà amb el que es disposa 
en el Capítol II dels estatuts de la F.B.C., articles 7 i 8, on es regula la seva composició, 
proporcionalitat per Illes, així com el nombre màxim i mínim d'assembleistes, en el 
Capítol III, Procediment Electoral Federatiu, en els seus articles del 28 al 64 dels estatuts 
de la F.B.C., per la Llei 14/2006 de 17 d’octubre, de l’esport de les Illes Balears, pel decret 
86/2008 d’1 d’agost pel qual es desenvolupen i regulen els processos electorals de les 
federacions de les Illes Balears, i pel decret 33/2004 de 2 d’abril pel qual es regulen les 
federacions esportives. 

Article 3. En relació amb el sistema de representació (article 9 dels Estatuts), la F.B.C. 
opta per l’opció 2, diferents estaments esportius, representats mitjançant l’elecció per 
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sufragi lliure, igual, directe i secret dels components federats de tots els estaments de 
la modalitat esportiva i, entre aquests i, si escau, de les diferents disciplines esportives. 

3.1. Tenen la condició d'assembleistes (article 11 dels Estatuts) les persones físiques, 
representants de cadascun dels diferents estaments esportius, elegits per sufragi lliure, 
igual, directe i secret pels components federats de tots els estaments de la modalitat 
esportiva i, entre aquests i, si escau, de les diferents disciplines esportives. 

3.2. Són estaments amb representació a l’Assemblea General els següents: 

a) Els clubs esportius 

 b) Els/Les esportistes 

 c) Els jutges i les jutgesses 

3.3. La representació dels diferents estaments a l’Assemblea General s’ha d’ajustar a les 
proporcions que s’indiquen a continuació:  

 a) Clubs esportius: entre el 40% i el 60%.  

 b) Esportistes: entre el 25% i el 40%.  

 c) Jutges i jutgesses: entre el 5 % i el 10% 

3.4. Una vegada constituïda l'Assemblea General, es mantindrà inalterable al llarg de la 
legislatura. 

TÍTOL III 

ORDRE DE CELEBRACIÓ DE LES REUNIONS DE L'ASSEMBLEA GENERAL 

Article 4. La Mesa de l'Assemblea General estarà composta pel president i la Junta 
Directiva de la Federació Balear de Columbofília.  La presidirà el president de la F.B.C., 
amb l’autoritat pròpia del seu càrrec, serà qui dirigirà els debats i mantindrà l’ordre 
d’aquests, fent complir les disposicions aplicables i interpretant-les quan això fora 
necessari.  

Article  5. Comprovada la identitat dels  assistents, pel secretari de la Junta Directiva, 
que ho és també de l’Assemblea General, i si hi hagués el quòrum estatutàriament 
previst, el president declararà oberta la sessió i iniciada aquesta, es tractaran els punts 
que són objecte de la convocatòria, sense que el seu ordre pugui ser alterat, menys que 
així ho acordi la mateixa assemblea, a proposta del seu president o de la tercera part 
dels vots presents.  

Article 6. Cap dels membres de l’Assemblea General podrà intervenir sense haver-ho 
sol·licitat i obtingut del president, l’ús de la paraula.  
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6.2. Les intervencions només podran ser interrompudes pel president, per advertir a 
l’interessat que ha consumit el seu temps, per a cridar-li a la qüestió, per a retirar-li la 
paraula o per requerir a l’ordre a l’òrgan col·legiat o a algun dels seus membres en 
particular, podent acordar l’expulsió de qui, després d’haver estat prèviament advertit, 
reincideixi en pertorbar-lo o s’expressa en termes inconvenients.  

Article 7. Quan en una intervenció es fes al·lusió a algun dels membres de l’Assemblea 
General, aquest tindrà dret a què se li concedeixi la paraula, per a contestar a les 
manifestacions de què es tracti.  

Article 8. En tot debat s’alternaran els torns en favor i en contra amb un màxim de tres, 
i el president acordarà donar per acabada la discussió, estimi que el tema està 
suficientment debatut.  

8.1. La duració de les intervencions no excedirà de cinc minuts i el que fora replicat en 
els seus arguments, tindrà dret a contra-replicar o a rectificar, emprant un temps no 
superior a tres minuts 

Article 9. Les votacions podran ser públiques o secretes i, en el primer cas, ordinària o 
per crida. Només seran secretes, en els suposats prevists estatutàriament o 
reglamentàriament i, a més, quan el president així ho disposi o ho sol·licitin la tercera 
part dels presents.  

9.1. Tractant-se de votacions públiques, el president decidirà si s’efectua pel sistema 
ordinari o pel de crida. En el primer cas, intervindran primer els que estiguin a favor, 
després els que estiguin en contra i, finalment, els que s’abstinguin. Si fos per crida, es 
realitzaran nomenant el secretari general a cada un dels membres perquè expressin els 
seus vots.  

9.2. La votació secreta es practicarà mitjançant paperetes, en tot cas de model oficial, 
que els assistents aniran entregant en la Mesa, en el moment que siguin cridats per a 
allò pel secretari general.  

9.3. El vot és personal i indelegable.  

Article 10. Conclosa la votació, es practicarà el corresponent escrutini i es donarà 
compta del seu resultat.  

10.1. Els membres de l’Assemblea General, tenen dret a sol·licitar que consti en acta el 
seu vot particular, així com la seva abstenció, sempre que, en un cas o l’altre, motivin la 
seva decisió.  

Article 11. De totes les Assemblees celebrades, s’elevarà l’acta corresponent, que es 
remetrà a tots els membres de l’Assemblea General, mitjançant un grup de correu 
electrònic en el qual consten tots els assembleistes. Una vegada publicada, els 
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assembleistes que assistiren a l’assemblea, disposaran de 5 dies hàbils per fer 
observacions/reclamacions. Passat aquest període, s’entendrà definitiva i es publicarà a 
la pàgina web de la Federació, per a coneixement de tots els clubs i socis federats. 

Article 12. L’Assemblea ordinària tindrà lloc dins els primers tres mesos de l‘any per 
l’aprovació, com a mínim, de : 

a) L’informe o la memòria de les activitats de l’any anterior presentat per la Junta 
Directiva.  

 b) La liquidació de l’exercici econòmic vençut, amb el tancament del balanç i el 
compte resultats (compte d’ingressos i despeses). 

c) El pressupost per a l’exercici econòmic següent.  

d) El Pla general d’actuació anual, els programes i les activitats esportives i els 
seus objectius. 

e) Resoldre les propostes que la Junta Directiva acordi sotmetre-li. 

 

Article 13. Se celebrarà, almenys, una assemblea general extraordinària en els mesos 
d'octubre o novembre, per a l'aprovació dels plans de vol dels clubs o agrupació 
d'aquests i per la renovació anual de les llicències per a l'organització de concursos. 

 

TÍTOL IV 

DELS CLUBS 

Article 14. Els Clubs es regeixen:  

14.1. Els clubs esportius estan regulats pel títol V, capítol I, de la Llei 14/2006, de 17 
d’octubre, de l’esport de les Illes Balears, i pel Decret 147/1997, de 21 de novembre, pel 
qual es regulen la constitució i el funcionament dels clubs esportius, modificat pel 
Decret 214/1999, d’1 d’octubre, i inscrits en el Registre d'Entitats esportives de les Illes 
Balears.  

14.2. Pels seus propis estatuts, reglaments, i per les seves pròpies disposicions d’ordre 
intern, la seva denominació no podrà ser igual a la de qualsevol altre ja existent, ni tan 
semblant que pugui induir a confusió o error. 

14.3. Una vegada inscrit en el Registre d’Entitats esportives de les Illes Balears, el club 
podrà sol·licitar el seu ingrés en la F.B.C., enviarà còpia dels estatuts amb la certificació 
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d’inscripció del Govern Balear; petició o renovació de llicència federativa dels socis 
fundadors i els censos reglamentaris dels seus coloms.  

14.4. Hauran de remetre a la F.B.C. còpia de la Junta Directiva degudament inscrita en 
Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears, així com els components de la seva 
comissió de concursos; comprometent-se a notificar els canvis o substitucions que en 
els mateixos es produeixin. 

Article 15. Les inscripcions dels Clubs a la Federació, hauran de ser aprovades per la 
Junta Directiva de la F.B.C. 

Article 16.  Són drets dels clubs:  

 a) Participar com a electors i elegibles a l’Assemblea de la F.B.C., a través del 
president o del seu representant. 

 b) Expressar lliurement les seves opinions al si de la Federació, amb subjecció a 
la legislació vigent. 

 c) Participar en les competicions oficials, d’acord amb el que disposen els Estatuts 
i els reglaments corresponents. 

  d) Acudir als òrgans competents per instar al compliment dels compromisos o 
obligacions reglamentaris o contractuals derivats de les seves relacions esportives. 

 e) Conèixer, en cas d’infracció de  (en) les regles del joc i, abans que caduqui el 
termini del procediment de què es tracti, la imputació que es realitza en contra seu, i 
també efectuar les al·legacions que estimin convenients i proposar les proves 
corresponents. 

  f) Recórrer contra els acords que dicti en primera instància el Comitè de 
Competició Esportiva o el Jutge únic davant del Comitè d’Apel·lació, i recórrer en contra 
davant del Tribunal Balear de l’Esport. 

 g) Impugnar el cens i tenir accés al reglament i al calendari electoral i a la resta 
d’informació electoral en la forma que estableixen els estatuts. 

 h) Utilitzar les instal·lacions i els locals de titularitat de la Federació de 
conformitat amb les regles d’ús que s’estableixin reglamentàriament. 

 i) Exercir el poder disciplinari, amb els seus socis, en la forma que estableixen els 
seus estatuts i els de la F.B.C. 

Article 17. Són deures dels clubs: 

 a) Complir i fer complir les disposicions legals, els estatuts i altres 
reglamentacions de la F.B.C. i les normes pròpies per les quals es regeixin. 
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  b) Promoure i contribuir al compliment de les activitats federatives, tant 
esportives com de participació, en òrgans directius, representatius o d’altres, quan 
correspongui. 

 c) Participar en les competicions oficials organitzades per la F.B.C. I,  
especialment, en el Campionat de les Illes Balears i a l'Exposició Balear del Colom 
Missatger. Serà causa de baixa la no participació en algun d’ells en dos anys consecutius 
a qualsevol de les dues competicions. 

 d) Sotmetre a l’autoritat dels organismes federatius, complir-ne els acords, les 
ordres o les instruccions i, si cal, les sancions que els siguin imposades  

 e) Cedir les seves instal·lacions a la F.B.C., quan siguin necessàries per fer-hi els 
actes o les competicions que organitzin, i sempre que ho permetin les seves pròpies 
activitats.  

 f) Contribuir als pressuposts de la Federació pagant les quotes i les altres 
obligacions pecuniàries que aprovi l’Assemblea General i també les multes en què 
puguin incórrer per sanció federativa.  

 La Junta Directiva pot acordar donar de baixa els clubs que incompleixin les 
obligacions previstes en aquest paràgraf, la qual cosa s’ha de comunicar, perquè ho 
ratifiqui l’Assemblea General, en la primera sessió que faci després de l’acord de la Junta 
Directiva. 

 g) No infringir la disciplina federativa en cap dels seus àmbits, ni crear 
directament o indirectament situacions que puguin derivar en greuge o molèstia, i 
neutralitzar pels mitjans més eficaços les que eventualment sorgeixin.  

 h) Contestar puntualment les comunicacions rebudes dels òrgans superiors, i 
facilitar-los totes les dades i els informes que sol·licitin.  

 i) Exigir i tramitar l’obtenció de llicència dels o de les esportistes per a tots els 
socis que practiquin la modalitat i/o les disciplines esportives de la Federació.  

 j) Aportar les proves necessàries i els certificats per a la participació correcta dels 
coloms missatgers en competicions oficials i complir les restriccions que puguin dictar 
les autoritats autonòmiques, estatals o internacionals, amb motiu d’epidèmies o altres 
malalties contagioses.  

 k) Especialment comprovarà que tots els coloms missatgers que hagin de 
prendre part a una cursa, estiguin vacunats contra la malaltia de Newcastle i estiguin 
degudament censats. 
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 La participació en curses oficials o exposicions de coloms no vacunats o no 
censats, implicarà la seva desqualificació immediata de totes les competicions en què 
hagin participat. 

 l)  Tramitar el cens anual dels coloms i els certificats de vacunació presentats pels 
seus associats.  

 m) Qualsevol altra que fixin les disposicions legals, els  Estatuts i els reglaments 
de la F.B.C. 

 

Article 18. Els clubs s’extingeixen:  

 a) Per acord de la seva Assemblea General.  

 b) Per qualsevol altra causa prevista en els seus estatuts.  

 c) Per sentència judicial.  

 d) Per no comptar amb el nombre de socis exigit en els seus estatuts o conforme     

              a la legislació vigent.  

 e) Per les altres causes que determinen les Lleis.  

 

TÍTOL V 

DELS COLOMBÒFILS 

Article 19. Són drets dels socis columbòfils:  

 a) Participar com a electors i elegibles als òrgans de representació i de govern i 
als altres òrgans complementaris de la Federació en les condicions que estableixen 
aquests Estatuts. 

 b) Expressar lliurement les seves opinions al si de la Federació, amb subjecció a 
la legislació vigent.  

 c) Participar en les competicions oficials, d’acord amb el que disposen els Estatuts 
i els reglaments corresponents. 

 d) Figurar a les classificacions oficials que publiqui la Federació, sempre que 
compleixin els requisits esportius necessaris. 

 e) Acudir als òrgans competents per instar al compliment dels compromisos o 
obligacions reglamentaris o contractuals derivats de les seves relacions esportives.  



8 
 

 f) Conèixer en cas d’infracció de les regles del joc i, abans que caduqui el termini 
del procediment de què es tracti, la imputació que es realitza en contra seu, i, també, 
efectuar les al·legacions que estimin convenients i proposar les proves corresponents.  

 g) Recórrer contra els acords que dicti en primera instància el Comitè de 
Competició o el Jutge únic davant del Comitè d’Apel·lació, i recórrer en contra davant 
del Tribunal Balear de l’Esport.  

 h) Impugnar el cens i tenir accés al reglament i al calendari electoral i a la resta 
d’informació electoral en la forma que estableixen els Estatuts. 

 i) Participar en competicions nacionals o internacionals, en representació de la 
Federació Balear. 

Article 20. Són deures dels socis columbòfils  

 a) Complir les disposicions legals, els Estatuts i altres reglamentacions de la 
Federació i les normes pròpies per les quals es regeixin. 

 b) Sotmetre’s a l’autoritat dels organismes federatius de què depenguin, 
complir-ne els acords, les ordres o les instruccions i, si cal, les sancions que els siguin 
imposades.  

 c) Contribuir als pressuposts de la Federació pagant les quotes i les altres 
obligacions pecuniàries que aprovi l’Assemblea General, i també les multes en què 
puguin incórrer per sanció federativa. La Junta Directiva pot acordar donar de baixa les 
persones que incompleixin les obligacions previstes en aquest article, que haurà de ser 
ratificat per l’assemblea general. 

 d) No infringir la disciplina federativa, ni crear directament o indirectament 
situacions que puguin derivar en greuge o molèstia.  

 e) Contestar puntualment les comunicacions rebudes dels òrgans superiors, i 
facilitar-los totes les dades sol·licitades. 

 f) Sotmetre’s als controls antidopatge que s‘estableixin durant les competicions 
esportives o a petició de la Federació. 

 g) Aportar les proves necessàries i els certificats per a la participació correcta dels 
coloms en competicions oficials i complir les restriccions que puguin dictar les autoritats 
autonòmiques, estatals o internacionals, amb motiu d’epidèmies o altres malalties 
contagioses.  

 h) Qualssevol altres que fixin les disposicions legals, els Estatuts i reglaments de 
la F.B.C. o del club al qual pertanyen. 
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Article 21. La participació dels columbòfils en competicions oficials de la F.B.C., du en si 
mateix, està en possessió de llicència federativa, els seus requisits mínims i categories 
es recullen en l’article 24 d’aquest Reglament. 

La participació en aquests concursos, es farà mitjançant del club en el qual s’ha obtingut 
la llicència, havent de sotmetre’s als estatuts i normes complementàries d’aquests clubs. 

Per les particularitats de la nostra Comunitat Autònoma, la seva insularitat, en la 
participació en el Campionat Illes Balears es respectaran els límits territorials de cada 
illa, mentre hi hagi en ella clubs esportius. 

Article 22. Cap columbòfil podrà canviar de club dintre de l’any natural i per on va 
sol·licitar l’alta o la renovació de la llicència federativa, així com el cens anual dels seus 
coloms.  

22.1. En els casos que, per qualsevol circumstància, un club no prengués part en els 
concursos del Campionat Illes Balears, els columbòfils d’aquest club que lliurement 
volguessin participar-hi, podran fer-ho, traslladant la llicència federativa a un altre club 
de la seva mateixa Illa, que sí que optés a aquests concursos.  

22.2. Dades la pròpia (mateixa) especificitat de la Columbofília, que precisa disposar de 
colomers per a disputar competicions, serà possible el trasllat de llicència federativa 
entre Illes, per permetre la competició (Campionat Illes Balears), quan es donin les 
circumstàncies següents, i previ acord de la Junta Directiva de la F.C.B.: 

 a) Que el club de l’illa on estigui ubicat el colomer i, al qual pertanyi  el columbòfil 
que ho sol·liciti, no prengui part en el Campionat Illes Balears. 

 b) Que no es pugui reunir el mínim exigit de participació de 5 columbòfils i 100 
coloms participants per cursa a l’illa on estigui situat el colomer o colomers. 

 c) Que no existeixi altre club a l’illa que participi en el Campionat Illes Balears. 

 d) Que no existeixi activitat columbòfila a l’illa de la seva demarcació. 

Article 23. El columbòfil que canviï de club al termini de l’any natural haurà d’acreditar, 
mitjançant certificació, que està al corrent de les seves obligacions econòmiques amb el 
club de procedència.  

23.1. Els clubs que donin de baixa a algun soci per falta de pagament, ho hauran de 
comunicar a la Federació, per tenir-ne constància. 

TÍTOL VI 

DE LES LLICÈNCIES 

Article 24. Classes de llicències 



10 
 

Correspon a la F.B.C., emetre les llicències que seguidament es detallen, podent-ho fer 
directament o mitjançant acord a través de la R.F.C.E. 

S’expediran les següents llicències:  

 a) Llicència esportiva de columbòfil.  

 b) Llicència d'organització de concursos.  

 c) Llicència de comboier.  

 d) Llicència esportiva de club.  

 e) Altres llicències d’àmbit autonòmic que acordi l’Assemblea General.  

24.1. Llicència esportiva de columbòfil  

La llicència esportiva de columbòfil, s’expedirà a favor de l’esportista, persona natural 
que practica la columbofília, en funció de les següents categories:  

 a) Absoluta, a partir dels 18 anys.  

 b) Juvenil, majors de 14 i menors de 18 anys.  

 c) Infantil, menors de 14 anys.  

24.2. Per a la participació en qualsevol competició i activitat esportiva oficial, les 
persones físiques hauran d’estar en possessió d’una llicència esportiva, sense perjudici 
de l’obligació de complir amb els requisits addicionals de caràcter esportiu, econòmic o 
organitzatiu que s'exigiran d’acord amb el que disposa en la normativa reguladora de la 
corresponent competició esportiva. La llicència esportiva de columbòfil serà expedida 
per la F.B.C. 

L'edat mínima per concursar de forma individual és de vuit anys. No hi ha edat mínima 
per fer-ho formant tàndem. La condició d'infantil es perd als catorze anys i la de juvenil 
als divuit. 

24.3. La llicència esportiva haurà d’indicar, almenys, les dades identificatives de la  
persona física favor de la qual s'expedeix; l’estament, especialitat o modalitat esportiva 
a la qual correspongui; l’escut, emblema o logotip de la Federació Balear de 
columbofília, o de la R.F.C.E. 

24.4. La F.B.C. podrà exigir als participants en les diferents competicions la identificació 
d’un domicili o una adreça electrònica a efectes de notificacions.  

La participació d’un soci columbòfil en una competició oficial, suposa l’autorització 
expressa d’aquest, de poder publicar el seu nom, el del club al qual pertany, el nombre 
del colom, la velocitat d’aquest i quantes dates siguin necessaris per fer les 
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classificacions oficials de: clubs, agrupacions de clubs, Federació Balear de Columbofília, 
o de la Real Federación Colombófila Española. 

24.5. La llicència esportiva haurà de mencionar l’entitat asseguradora amb la qual s’hagi 
subscrit l’assegurança obligatòria esportiva a què es fa referència l’article 59.2 de la Llei 
10/1990, de 15 d’octubre. 

24.6. Les llicències podran estar suportades en paper, cartó, plàstic o qualsevol altre 
material que segui adequat per a l’ús propi d’aquest document. Igualment, es podrà 
expedir en suport informàtic, en qualsevol cas la F.B.C. haurà d’establir la forma 
d’acreditar l’existència, la validesa i la utilització de les llicències. 

La llicència esportiva de columbòfil sortirà a efectes en els àmbits estatal i autonòmic, 
des del moment en què sigui expedida per la F.B.C. 

24.7. La petició de llicència esportiva, es farà per mitjà dels clubs. En la sol·licitud, es 
remetrà  el nom i cognoms del titular, sexe, data de naixement, número de DNI, o en el 
cas d’estrangers, de N.I.E o de Passaport, domicili per rebre correspondència; així com 
les dades d’ubicació del colomer i altres que siguin necessaris per elaborar les 
classificacions. 

La F.B.C. elaborarà i mantindrà actualitzat un cens de les llicències expedides, renovades 
i vigents. L’elaboració de censos de titulars de llicències esportives, hauran de respectar 
la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal. En tot cas, les mencionades 
dades s’utilitzaran, únicament, per a fins relacionats amb la pràctica de la modalitat o 
especialitat esportiva i amb l'objecte social de la F.B.C. 

24.8. Quan s’hagi emès per la F.B.C. una llicència a favor d’un soci columbòfil, no es 
podrà inscriure una nova llicència esportiva a favor del mateix titular per igual estament 
i especialitat o modalitat esportiva, en un altre club, a excepció feta del que disposa 
l’article 22 d’aquest reglament. 

24.9. La F.B.C. establirà les quantitats que hauran de ser abonades en concepte 
d’expedició de la llicència.  Al temps s’indicarà la part que correspon a la R.F.C.E. i la que 
correspon a la Mutualitat Esportiva. 

24.10. L’impagat de la llicència en els terminis establers per la Junta Directiva de la F.B.C., 
impedirà que la llicència emesa tingui cap validesa per a disputar competicions de 
caràcter oficial, sigui aquesta autonòmica o estatal, quedant suspesa la seva inscripció 
fins que no es rebi el pagament corresponent. 

 

Article 25. Llicència d'organització de concursos (Planes de Vol).  
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Els clubs que sol·licitin llicència per a l’organització de concursos, prèviament hauran  
d’anomenar un comitè esportiu o de competició, o bé un president de Concursos o jutge 
únic que assumirà les funcions d’aquest, la seva composició juntament amb els 
membres de la Junta Directiva, haurà de ser comunicada a la F.B.C. 

Aquesta llicència s’expedirà a favor clubs, agrupacions de clubs, “colombodromos” o 
derbis que disposin de l’aprovació de Plans de Vols, sense la qual no podrà organitzar 
cap entrenament o competició dintre de la comunitat autònoma de les Illes Balears.  

Les peticions de llicència d’organització de concursos s’efectuaran anualment i 
degudament documentades en el formulari reglamentàriament establert (Pla de Vol i 
F.B.C. nº3).  

Per poder obtenir la llicència d’organització de concursos, hauran de complir amb les 
exigències establertes en el Reglament Esportiu Balear 

Als únics efectes d’informació a l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA), la F.B.C. 
comunicarà a la R.F.C.E. els Plans de Vol corresponents a activitats socials i 
autonòmiques. 

Article 26. Llicència de comboier.  

La llicència de comboier s’expedirà a favor de les persones físiques que realitzen la 
missió de controlar i escoltar el transport de coloms en els concursos, proporcionant als 
coloms tots els cuidats necessaris, garantint la seva integritat fins a la seva posta en 
llibertat en el lloc, dia i a l’hora fitxada, amb la finalitat de donar garantia de legalitat i 
seguretat a les expedicions de coloms missatgers.  

26.1. Tots els clubs, o agrupacions de clubs, que organitzin concursos hauran de comptar 
amb  personal amb llicència de comboier per al transport dels coloms concursats. 

Article 27. Llicència de Club.  

La llicència de club s’expedirà a favor de les associacions privades que tinguin per 
objecte la pràctica i promoció de la columbofília, així com la participació en activitats i 
competicions esportives, i que es comprometin a complir les normes i reglaments de la 
F.B.C. 

S'estableix un número mínim de 5 socis per  poder sol·licitar a la F.B.C. la llicència de 
Club. 

Article 28. Altres llicències d’àmbit autonòmic.  

A proposta de la Junta Directiva, l’Assemblea General, podrà acordar l’emissió de 
llicències d’àmbit autonòmic per a la promoció esportiva de la columbofília, captació de 
nous socis o recuperació de socis antics. 
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El cost de la llicència autonòmica serà fitxat per l’Assemblea General qui, a més, fitxarà 
la duració de la mateixa (possibles renovacions), i les activitats o competicions en les 
quals podran participar. 

Els socis en possessió d’aquestes llicències especials, no podran ser electors o elegibles 
en els procediments electorals federatius, o al club al qual pertanyin, ni participar en 
competicions d’àmbit estatal. 

  

Article 29. Duració de la llicència.  

La llicència tindrà duració d’un any natural, coincident amb la validesa de l’assegurança 
obligatòria esportiva. L'extensió de la llicència federativa suposa ser beneficiari d’una 
assegurança d’accidents i una altra de responsabilitat civil, conforme a l’establert en les 
normes d’obligat compliment. 

La R.F.C.E. o en el seu cas les F.B.C., actuant com a tenidors de l’assegurança  podran 
augmentar les cobertures, però, en cap cas, seran inferiors a les establertes en les dites 
normes.  

La tramitació d’expedició de llicències estatals s’efectuarà per mitjà del procediment i 
formularis físics o telemàtics que la R.F.C.E. tingui implantat en cada moment.  

Article 30. La no renovació de la llicència federativa suposa la pèrdua de l'antiguitat 
columbòfila i del títol de jutge.  

Article 31. Serà necessària l’aprovació de l’Assemblea General de la F.B.C., per a la 
concessió de llicència federativa als sol·licitants que haguessin estat sancionats 
anteriorment, amb pèrdua de llicència, per infracció disciplinària de competència 
autonòmica o estatal.  

Article 32. No podrà efectuar-se cap activitat columbòfila sense estar en possessió de la 
llicència federativa.  

Article 33. La llicència federativa de columbòfil i de club dona dret a: 

a) Participar en les eleccions dels Òrgans de la F.B.C. com a electors i elegibles, complint 
amb els requisits que estables-qui el reglament electoral, en concordança amb la 
normativa legal sobre eleccions en les federacions esportives de les Illes Balears vigent 
en cada moment.  

b) Participar en les activitats esportives de caràcter estatal, autonòmic i socials (de clubs 
o agrupacions d’ells), complint amb la normativa establerta pels organitzadors   
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c) Participar en activitats columbòfiles nacionals i internacionals representant a les Illes 
Balears.  

e) Adquirir material esportiu subministrat per la F.B.C. o la R.F.C.E. 

f) Estar informat de les activitats organitzades i realitzades per la F.B.C., així com de les 
competicions d'àmbit Nacional i Internacional en les que pugui participar representant 
a les Illes Balears. 

 

Article 34. Reconeixent de Sancions. 

La F.B.C. i la R.F.C.E. establiran mecanismes de reconeixement recíproc de les sancions 
imposades per aquestes sobre clubs, agrupacions de clubs o socis columbòfils, sempre 
que aquestes sancions hagin estat dictats per l'organisme disciplinari competent. 

Els sancionats amb suspensió de llicència en un procediment disciplinari o penal, no 
podran obtenir altre llicència, per altre club de les Illes Balears, per igual estament o 
modalitat esportiva, fins que no hagi complit la sanció d’inhabilitació 

Article 35. Del títol de propietat de colom missatger. 

La llicència de colom missatger o títol de propietat, se subministrarà per la R.F.C.E. a tots 
els coloms missatgers amb l’anella de niu oficial de la Real Federación Colombófila 
Española, per mitjà de la Federació Balear de Columbofília. 

a) Serà necessari que els seus propietaris estiguin en possessió de la llicència federativa 
de columbòfil en vigor.  

b) La llicència de coloms missatgers o títol de propietat, com a així mateix la llicència de 
columbòfil, dona dret a participar en competicions i concursos organitzats pels clubs en 
els quals estan afiliats, agrupacions d’aquests, Federació Balear de Columbofília, i en 
aquells de caràcter nacional o internacional, organitzats per la R.F.C.E., Federació 
Columbòfila Internacional, o Associacions inscrites en ella, representant a les Illes 
Balears. 

 

TÍTOL VII 

DE LA JUNTA DIRECTIVA I LES COMISSIONS FEDERATIVES 

Article 36. La Junta Directiva és l’òrgan de gestió i administració de la Federació. Té 
encomanades les funcions de gestió administrativa i econòmica dels assumptes 
federatius, que ha de desenvolupar d’acord amb les directrius que emanin del president 
o de la presidenta, o de l’Assemblea General, si escau. 
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Article 37.  Estarà composta per un mínim de 5 membres i un nombre màxim que no pot 
ser, en cap cas, superior al nombre total dels membres de l’Assemblea General.  

Article 38. Correspon al president de la Federació, el nomenament i cessament dels 
membres de la Junta Directiva. En ella hauran d’estar representades totes les illes, així 
com totes les disciplines esportives que la Federació tingui reconegudes, especialment 
els jutges. 

Tots els càrrecs són honorífics. L’Assemblea General pot establir, amb caràcter 
excepcional, una compensació econòmica per a un membre de la Junta Directiva per la 
seva dedicació exclusiva, i tal compensació ha de constar de forma diferenciada en el 
pressupost. 

Article 39. També corresponen a la Junta Directiva les funcions següents: 

a) Acordar l’admissió dels futurs membres de la Federació que ho hagin sol·licitat per 
escrit. 

 b) Presentar davant de l’Assemblea General, una vegada finalitzat l’exercici, l’informe o 
la memòria de les activitats dutes a terme. 

c) La liquidació de l’exercici econòmic vençut, amb el balanç, i el compte de resultats. 

d) El pressupost per l‘exercici següent. 

e)  El pla general d’actuació per a l’exercici següent. 

f) Dur a terme les facultats de disposició econòmica establertes en l’article 71 dels 
Estatuts. 

g) Estudiar i redactar les ponències que cal sotmetre a la consideració de l’Assemblea 
General. 

Article 40. Convocatòria.  

Correspon al president o la presidenta la convocatòria de les reunions de la Junta 
Directiva.  Com a mínim s’ha de dur a terme una sessió per trimestre.  

També tenen la facultat d’exigir-ne la convocatòria un terç dels membres de la Junta 
Directiva i, en aquest cas, s’ha de convocar dins dels 5 dies següents a la sol·licitud i la 
sessió ha de tenir lloc en un termini no superior a 15 dies.  En el cas que no es faci dins 
d’aquest termini la pot convocar el membre de més edat, d’entre els sol·licitants de la 
Junta Directiva. 

Article 41. La Junta Directiva queda vàlidament constituïda, a l’efecte de dur a terme les 
sessions, per almenys la meitat dels membres que la componen, i els acords s’han 
d’adoptar per majoria simple dels assistents amb dret a vot.  
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El vot de qualitat del president o de la presidenta dirimeix els empats. Els membres de 
la Junta Directiva poden exigir que es faci constar a l’acta el vot que emetin contra una 
decisió o un acord, i també la seva explicació de manera breu.  

 

 

Article 42. De la comissió executiva. 

Per a tractar els temes de tràmit o d’urgència sobrevinguda, i per assistència al 
president, es podrà o no, constituir una comissió executiva. 

Serà nomenada i cessada pel president de la Federació i estarà formada pel president, 
un vicepresident, el secretari, el tresorer i de dos a cinc vocals. Dels seus acords, se’n 
donarà coneixement a la Junta Directiva en la seva primera convocatòria. 

La convocatòria es farà amb un mínim de 2 dies d’antelació. S’admet la convocatòria per 
mitjans electrònics, e-mail, WhatsApp, etc.  

També s‘admeten les reunions telemàtiques, que es consideraran constituïdes quan 
assisteixin la meitat dels seus integrants. 

Article 43. Del Comitè de Competició Esportiva. 

A més de les funcions en matèria disciplinaria que li confereix l‘article 27 dels nostres 
estatus, correspon al comitè de Competició Esportiva, l’organització, control, seguiment, 
revisió i proclamació dels resultats del Campionat de les Illes Balears de Columbòfila 
d’acord amb l’article 84 del Reglament Esportiu Balear.   

És un òrgan col·legiat constituït per un nombre de membres no inferior a 3 ni superior a 
5. 

Serà nomenat i cessat pel president de la Federació.  

Article 44. Del Comitè Promoció i Divulgació. 

A fi de donar a conèixer el nostre esport a la societat, informar de les nostres activitats 
a socis i simpatitzants, es constituirà el comitè de Promoció i Divulgació.  

Estarà constituït per un nombre de membres no inferior a 3 ni superior a 5. 

Serà nomenat i cessat pel president de la Federació. 

Afavorirà la participació en fires, l'organització de xerrades i conferències per a la 
promoció general del nostre esport i el manteniment de les xarxes socials, tot dirigit a la 
captació de nous afiliats.   
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TÍTOL VIII   

SISTEMA ECONÒMIC 

Article 45. El sistema econòmic de la Federació Balear de Columbofília és el de 
pressupost i de patrimoni propis, i s’han d’aplicar les normes econòmiques que 
estableixen  els  estatuts, el Decret 33/2004 en tot allò que no contravingui la Llei, el Pla 
general de comptabilitat i els principis comptables necessaris per reflectir una imatge 
fidel de l’entitat.  

45.1. L’exercici econòmic comença l’1 de gener i finalitzarà el 31 de desembre. La Junta 
Directiva ha de presentar, dins el primer trimestre de l’any, a l’Assemblea General, els 
comptes anuals que han d’incloure: el balanç, el compte d'ingressos i despeses, el 
pressupost per l’exercici econòmic següent i la memòria de l’exercici que es tanca. 

45.2. La resta del sistema econòmic ve reflectit al capítol IV.- Règim econòmic, articles 
del 65 al 74 dels estatus federatius. 

Article 46. La F.C.B. podrà establir a través de la seva Junta Directiva quotes, fitxes o 
periòdiques, en concepte d’afiliació per a la participació dels clubs o afiliats en les 
competicions que pugui organitzar directa, indirectament o en les que coordina. 

Article 47. A proposta de la Junta Directiva, l’Assemblea General podrà establir quotes 
extraordinàries a clubs o socis per atendre despeses imprevistes, extraordinàries o 
sobrevingudes. 

TÍTOL IX 

DE L'ANELLAMENT I RECUPERACIÓ DELS COLOMS MISSATGERS 

Article 48. L’anella de niu, serveix per a identificar al colom al llarg de tota la seva vida i 
té les següents característiques: d’alumini i plastificada, diàmetre intern de 8 mm, 
diàmetre exterior 13 mm i altura 10 mm, i amb la inscripció següent " ESP BALEARES-
AÑO-LOGO F.C.I. i una numeració. El seu color anual és variable segons la carta de colors 
aprovada per la Federació Columbòfila Internacional. 

48.1. L’anella va acompanyada del títol de propietat del mateix color. De forma 
rectangular de 6,3 x 5,1 cm i amb el següent text en l’anvers: "ESCUDO DE LA R.F.C.E. - 
REAL FEDERACIÓN COLOMBÓFILA ESPAÑOLA. - AÑO - ESP. – TÍTULO DE PROPIEDAD DE 
LA PALOMA MENSAJERA Y NUMERO". El número coincideix amb el de l’anella de niu. En 
el revers, s’anoten les dades del pedigrí del colom. 
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48.2. Les anelles de niu, així com o els títols de propietat, són emesos per  “la Real 
Federació Columbòfila Española” i facilitades als socis, per mitjà de la F.B.C. i els seus 
clubs respectius.  

48.3. Qualsevol canvi efectuat per la R.F.C.E. en tot el que fa referència a aquest article 
48 (composició de les anelles, canvis en el format i contingut dels títols de propietat),  
suposarà l’actualització immediata d’aquest article, sent a bastament per aquesta 
actualització, un  acord de la Junta Directiva de la F.B.C. 

Article 49. Tindran consideració de coloms missatgeres,  amb finalitat esportiva, aquells 
exemplars registrats i anellats amb anelles de la R.F.C.E. i facilitades per la F.B.C. 

Article 50. El columbòfil adscrit a la F.B.C., posseïdor de coloms missatgers, deu en tot 
moment poder acreditar la seva propietat.  

50.1. La propietat d’un colom missatger, s’acredita únicament amb el títol de propietat 
del mateix color que l’anella facilitada per la Federació Nacional del país d’origen del 
colom, o per un document de cessió, degudament registrat en la F.B.C. 

50.2. La possessió de coloms per part d’un columbòfil que no pugui acreditar la seva 
propietat tindrà la consideració de falta greu. 

Article 51. Les anelles de niu seran subministrades exclusivament per la F.B.C. als clubs 
afiliats i, per aquests, als seus socis.  

Els clubs subministren les anelles de niu únicament als seus socis, una vegada que els 
mateixos hagin presentat el cens anual i abonat l’import de la llicència federativa i la 
quota de l’assegurança obligatòria esportiva.  

51.1. Els clubs o socis no poden facilitar anelles de niu a persones que no estiguin en 
possessió de la llicència esportiva de columbòfil.  Dita cessió tindria la consideració de 
falta greu. 

Els socis no podran traspassar, obsequiar o vendre, les anelles de niu, sense prèvia 
autorització de la F.C.B., cursada a través del seu Club. 

La cessió d’anelles de niu a persones que manifesten la seva intenció d’obtenir llicència 
el pròxim any, haurà de comptar amb l’autorització de la Junta Directiva de la F.B.C. 

Article 52. La F.B.C. durà un registre de les anelles subministrades als clubs. 

52.1. Els clubs, al mateix temps, duran un llibre de registre d’anelles de niu 
subministrades als seus socis, dins de cada any. Una vegada finalitzat l’any els clubs 
facilitaran, a la F.B.C. la relació de les anelles subministrades a cada soci, mitjançant el 
document F.B.C. nº2. 
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52.2. La F.B.C. incorporarà aquesta relació al registre de les anelles venudes dels clubs, 
de tal manera que en tot moment podrà saber-se qui n’és el propietari real del colom. 

52.3. No podrà anellar-se un colomí amb una anella dels anys anteriors. Els clubs, 
adoptaran les mesures necessàries per a evitar-lo.  

Article 53. L’anella de cautxú, material sintètic o xip, serveix per al control del colom en 
els concursos. Serà subministrada exclusivament per la F.B.C. 

53.1. Els coloms portadors de l’anella de cautxú, material sintètic o xip, és indicatiu 
d’estar duent a terme una activitat esportiva.  

Article 54. Tot soci que reculli un colom anellat el presentarà en un termini de 24 hores 
al seu club, que entregarà a l'interessat un rebut d’aquest. El club contactarà amb el 
responsable de recuperacions de coloms de la F.B.C. que, coneguda la procedència del/s 
colom/s recuperat/s, el/s remetrà a la Federació Autonòmica o Delegació Territorial a 
què pertanyi. 

54.1. La retenció d'un colom anellat, sense coneixement del seu propietari, és contrari 
a dret, tenint consideració de falta greu. 

54.2. Tot soci que tingui coneixement que un colom de la seva propietat que, participant 
en un concurs, ha estat agafat; és responsable de la seva recuperació, especialment, si 
la persona que el té retinguda no és columbòfila.  

De no fer-ho el soci, la F.B.C. procedirà a la recuperació del colom, corregent les 
despeses, generades per tal recuperació, a càrrec del seu propietari. Sent, a més a més, 
aquesta acció constitutiva de falta lleu, sancionada amb multa de 200 euros. 

Article 55. La F.B.C. durà un registre dels coloms recuperats. Els clubs o agrupacions de 
clubs que, en les seves expedicions recuperin coloms, prèviament a la seva entrega als 
propietaris hauran de marcar-les a les ales amb un segell amb l'adscripció: 
“Recuperada”. 

S'envia a la F.B.C. una relació de/ls colom/s recuperat/s, amb detall de l'any i número 
d'anella. 

55.1. El concurs en el qual el colom s'hagi extraviat (engabiat i no comprovat), 
s'esborrarà de l'historial d’aquest colom. 

Tot colom recuperat, per poder seguir concursant dins de la mateixa temporada 
esportiva, prèviament, haurà de participar en un altre concurs de la mateixa modalitat 
(velocitat, mig-fons o fons) en la qual va ser recuperada. 

55.2. Serà vàlida la seva participació en exposicions i altres esdeveniments columbòfils, 
sense que computi el concurs en el qual va ser recuperat. 
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TÍTOL X 

DEL CONTROL VETERINARI 

Article 56. Per prendre part en un concurs, exposicions o altres esdeveniments 
columbòfils, els coloms missatgers assistents hauran d’estar inexcusablement vacunats 
de la malaltia de NEWCASTLE, article 15.2 del Real Decret 1.988/93, de 12 de novembre, 
de la Presidència del Govern. A tals efectes, hauran d'anar prevists del certificat oficial 
que acrediti la seva vacunació anual.  

56.1. Anualment, els clubs enviaran a la F.B.C. el certificat de vacunació dels coloms 
contra la Newcastle, dels seus socis concursants, en l'imprès oficial facilitat per la F.B.C., 
degudament emplenat i signat.  

56.2. Tot colom missatger no vacunat serà desqualificat en els concursos i exposicions 
on hagi participat, perdent el seu propietari els premis i trofeus obtinguts. 

 

TÍTOL XI 

DELS CENSOS I ESTADÍSTICA 

Article 57. Els columbòfils estan obligats a formular el cens anual de tots els seus coloms 
(viatgers o de cria), segons el model oficial facilitat per la R.F.C.E. (arxiu Excel o Open 
Office), a través de la F.B.C., ordenats correlativament de major o menor, amb  expressió 
de l'any i número d'anella. Seran entregats pel soci al seu club en la data que aquest 
indiqui, per a la seva remissió a la F.B.C. i, per part d'aquesta, a la R.F.C.E. 

Article 58. La presentació dels censos haurà de fer-se amb format “Excel”, per a la seva 
inclusió en la base de dades del programa de concursos de la F.B.C. , abans de l'inici de 
la temporada esportiva, el que permetrà detectar en el moment de l'engabiada si el 
colom està o no censat. 

58.1. S'entendrà que un colom està correctament censat quan coincideixen l'any i el 
número d'anella (els números d'aquesta han d'esser coincidents i estar en el mateix 
ordre que l'anella pròpiament dita). 

58.2. En cas de detectar-se que un colom no està censat o està mal censat, podrà 
presentar-se un cens addicional, de forma excepcional i, per a una sola vegada en cada 
temporada, abans del primer concurs vàlid per al Campionat Illes Balears o d’Espanya. 
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Dit colom ha de constar en el certificat de vacunació. En cas contrari, prèviament a la 
seva inscripció en el cens, s’haurà d’aportar un certificat de vacunació amb la signatura 
original del veterinari. No s'admetran fotocòpies.  

Article 59. Els censos es tancaran a 31 de desembre de cada any.  

El censo en format Excel al qual fa referència l’article 58, s’imprimirà perquè sigui signat 
pel soci, un cop revisat pel mateix. Una vegada signats tots els censos dels socis del club, 
s’enviaran a la F.B.C. en format pdf, per correu electrònic, abans del 10 de gener. 

 

Article 60. Quan un colomer pertanyi a dos o més columbòfils, el cens pot formalitzar-
se: 

• En el cas de viatjar individualment: Un cens per cada  columbòfil, indicant els 
coloms que li corresponen. 

• En el cas de viatjar conjuntament (tàndem): un únic cens en el qual figurin el nom 
de tots els propietaris. 

Article 61. Tot colom missatger no censat, serà desqualificat en els concursos i 
exposicions on hagi participat, perdent el seu propietari els premis i trofeus obtinguts. 

 

TÍTOL XII 

RECOMPENSES, DISTINCIONS AL MÈRIT. 

Article 62. La F.B.C.  podrà concedir les següents recompenses amb les condicions 
indicades a cadascuna:  

62.1. President d'Honor.  A la/es persona/es que hagi/n ostentat càrrec/s de 
representació de la F.B.C., o aquella/es que, sense ser columbòfil/s, ostentat càrrec/s de 
representació o govern, hagi/n destacat amb la promoció, difusió o protecció de la 
columbofília, i sigui/n mereixedor/s de tal distinció.  

62.2. Columbòfil/a de honor. Al/la columbòfil/a que, per la seva dilatada vida esportiva, 
treball i abnegació hagi fomentat la columbofília i sigui exemple a seguir per les futures 
generacions. 

62.3. Socis de Mèrit. A aquella/es persona/es que, no sent columbòfil/s, hagin 
sobresortit en la protecció, ajuda, foment i divulgació de la columbofília. 
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62.4. Medalles o Emblemes al Mèrit. Podran concedir-se, indistintament, medalles o 
emblemes al mèrit. Les dues són d’idèntica categoria i excloents entre si,  en les seves 
categories d’Or, Plata i Bronze. 

Seran mereixedor/s/es d’aquestes distincions la/es persona/es, columbòfil/s/es o no, i 
aquella/es entitat/s que s’hagin destacat en la pràctica, promoció, ajuda o difusió de la 
columbofília. 

Article 63. Totes aquestes recompenses i distincions es concediran per una sola vegada 
i dintre de cada categoria. Les concedirà l’Assemblea General a proposta del president 
de la Federació, a excepció feta dels socis de mèrit que serà suficient un acord de la 
Junta Directiva. 

Article 64. També podrà concedir la distinció de Soci de Mèrit el president, quan per 
l’oportunitat o urgència del cas, així ho requereixi la situació. 

64.1. A l'annex  1, per a general coneixement, es detallen les persones posseïdores de 
tal distinció al dia de la data. 

 

TÍTOL XII.- DISPOSICIÓ FINAL 

 

Article 65. El present Reglament de Règim Intern, que anul·la i substitueix a l’anterior, 
de data 16/11/1985  ha estat aprovat per l’Assemblea General Extraordinària convocada 
a l’efecte i celebrada a  Palma de Mallorca el 24 d’octubre de 2021. 

 

 

 

 

 

_ 
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ANNEX 1 

Seguidament es relacionen les distincions al Mèrit Esportiu, concedides per la Federació 
Balear de Columbofília. 

MEDALLES AL MÈRIT  

Categoria de Bronze: 

• 03-12-74. Willy Grunberg, per la seva col·laboració en la Revista Federativa. 
• 19-05-76. José Homar Ferrer, per la seva actuació com a comboier. 
• 01-01-78. Manuel Gonzalez Pando.- delegat d'Esports Provincial. 
• 16-01-79. Miguel Vicens Escalas.- per a l’organització  XV exposició regional. 
• 13-05-80. Jose Llado Bonet.- pels treballs calculant línies de vol. 
• 24-04-95. Vicente Prats Mari.- per treballs tècnics a la Federació. 

Categoria d'Argent 

• 03-12-74. Juan Salom Diaz.- per activitats de premsa columbòfila. 
• 03-12-74. Vicente Rosselló Prats, per l’organització de la X Exposició Regional. 
• 03-12-74. Miguel Garau Carbonell.- delegat provincial d’Esports. 
• 22-05-75. Juan Janer.- per l’organització de la XI Exposició Regional. 
• 03-03-76. Rafael Alomar Segui.- per l’organització de la XII Exposició Regional. 
• 19-05-76. Pedro Planells Tur.- fundador de la societat Eivissenca en el 50 

aniversari del club. 
• 10-06-80. Antonio Jaume Bauza.- cap de Transmissions de Balears. 
• 13.12.92. Jerónimo Alberti Picornell.- president del Consell Insular de Mallorca.-

pel finançament dels contenidors. 
• 13 12-92. Baltasar Ferra Bauza.- serveis fets a la Federació. 
• 13-12-92. José Lladó Bonet. aportació personal a l'esport columbòfil. 
• 13-12-92. Antonio Ferrer Cirer.- aportació personal a l'esport columbòfil.  
• 13-12-92. Francisco Mestre Sastre.- aportació personal a l'esport columbòfil. 
• 13/12/92. Sebastián Mas Veny.- 21 anys com a president de la F.B.C. 
• 24-04-95. Mateo Monserrat Pujol.- 25 anys com a directiu de la F.B.C. 
• 11-01-97. Gregorio Gari Riera, president de la Federació de Columbicultura.- 

promoció entre Federacions.  
• 15.02.00. Pedro Rotger Llabrès, batlle d’Inca.- col·laboració amb el 

colombódromo d’Inca. 
• 15.02.00. Lluc Tomàs Munar.- batlle de Llucmajor- col·laboració exposició 

Nacional del colom missatger. 
• 6.10.21. Julià Monserrat Rafal.- per la seva trajectòria columbòfila. 
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Socis de Mèrit: 

• 10-06-35.- Miguel Cerda Morro, Comandant d'Enginyers. 
• 11-12-35.- Fernando de la Peña, Vicepresident de la R.F.C.E. 

Presidents d'Honor: 

• 11-12-35.- Pedro Vives y Vich.- president de la R.F.C.E 
• 07-08-44.- José Garcia Diaz.- Cap de Transmissions de Balears. 
• 09-09-56.- Samuel Sánchez Granero.-Cap de Transmissions de Balears. 
• 03-12-74.- Juan M. Sancho Sopramis.- president R.F.C.E. 
• 17-07-93.- Sebastian Mas Veny, pel anys dedicats al foment de la Columbofília, 

en Balears. 
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