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RESPOSTA A LA NOTA INFORMATIVA DE LA FEBD 

RESPECTE A LA LLICÈNCIA ÚNICA I LA SEVA REPERCUSSIÓ 

 

Amb la nota informativa de la FEBD, aparentment adreçada al col·lectiu  del ball 

esportiu català federat, es posa de manifest, una vegada més, el poc rigor amb el 

que la FEBD ha tractat el tema de la llicència única, sense converses prèvies amb 

les federacions autonòmiques i sense valorar les conseqüències del repartiment 

proposat del 30% - 70 %, atès que no totes les federacions tenen la mateixa 

càrrega administrativa i de gestió, que ve condicionada pel número d'esportistes i 

clubs federats, així com per la relació i tràmits amb les institucions i entitats 

locals. 

Conseqüentment és de suposar que cada federació autonòmica ha fixat l'import de 

la seves llicències en funció de la seva despesa corrent i posteriorment han estat 

aprovats en les assemblees generals corresponents.  

Afirmar el que diu en la nota: 

Punt 4 (part).- ...  la Federación Catalana que, obviamente, al tener unas 

tarifas que prácticamente doblaban o triplicaban  las de otras federaciones 

autonómicas ...    

es fals i tendenciós.  

És fals, i es pot comprovar en les respectives web's, al ser la llicència catalana 25 

€ més alta que la d'Aragó i València (el 33%), el que suposa 2 € al mes i és 12 € 

més alta que la de Balears (el 16%), 1 € més al mes, quantitats molt inferiors 

al doble o triple esmentat. 

És tendenciós per que quan se comparen amb les altres autonomies, a més a 

més de valorar la diferent càrrega administrativa, s'ha de dir el que rep el federat 

en contrapartida, com en el cas de Catalunya, en el que les inscripcions als 

esdeveniments de la temporada (Lliga Catalana de Clubs i Campionats de 
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Catalunya) han estat gratuïtes, amb el valor afegit de disposar en els Campionats 

de Catalunya de jutges estrangers, opció molt ben valorada pels esportistes pel 

que suposa d'imparcialitat. Ho fan les altres federacions? Ho fa la federació 

espanyola? NO. 

Un exemple del poc rigor esmentat anteriorment el trobem també en el punt 4 de 

la nota informativa de la FEBD, que diu: 

Punt 4 (part).- Tanto la escala de precios, como el porcentaje de reparto 

que se aprobó (30% para la federación autonómica y 70% para la FEBD) 

suponen que esta última, percibirá globalmente una cantidad ligeramente 

inferior a la que habitualmente venía ingresando por licencias, ..... 

agafant el exemple que indica la FEBD: 

 Punt 6 (part).- SITUACIÓN PARA FEDERADOS EN LA FCBE    

Precio de un deportista mayor de 16 años hasta ahora 85 euros (con la 

licencia única pagará 60 euros)      

Precio de un deportista menor de 16 años, hasta ahora 46 euros (con la 

licencia única pagará 25 euros)     

si el comparem amb la situació real de les llicències, sense considerar la 

assegurança, tenim: 

 

Esportistes a partir de 16 anys: 

Temporada Total llicència (a)+(b) (a) Llicència FCBE (b) Habilitació FEBD 

2014 - 2015 75€ 40€ 35€ 

2015 - 2016 60€ 18€ 42€ 

Diferència - 20 % - 55 % + 20 % 

 

queden constatades dues afirmacions falses: 

1. La llicència en la temporada 2014-2015 era de 75 euros sense assegurança, 

en contra dels 85 euros que indica la nota. 
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2. La comparativa amb l'aplicació de la llicència única indica que mentre que la 

FCBE veu reduït els seus ingressos en un 55%, el que no és ligeramente 

inferior, i els de la FEBD, en contra del que afirma, s'incrementen en un 

20%. 

 

Esportistes menors de 16 anys: 

Temporada Total llicència (a)+(b) (a) Llicència FCBE (b) Habilitació FEBD 

2014 - 2015 36€ 21€ 15€ 

2015 - 2016 25€ 7,5€ 17,5€ 

Diferència - 30 % - 64 % + 17 % 

 

de nou es confirmen les observacions anteriors, essent en aquest cas la 

disminució d'ingressos per a la FCBE del 64% i el guany per la FEBD del 17%. 

De la mateixa manera que la FEBD, en l'últim paràgraf del seu comunicat 

manifesta: 

Con este escrito no se pretende entrar en polémica alguna, sino 

simplemente que todos los federados, y especialmente los residentes en 

Cataluña, puedan tener una información objetiva y fácilmente constatable, 

carente de otras intenciones que, desde luego, a quien menos interesan es 

al propio federado.   

la FCBE comparteix el contingut del paràgraf assenyalat, per la qual cosa es 

necessari presentar les dades de manera real i sense manipulacions, essent 

l'objectiu del present escrit informar fidelment als nostres federats. 

Lamentem profundament com ha tractat la FEBD l'aplicació de la llicència única, 

així com el contingut de la nota esmentada, amb una intencionalitat clarament 

dirigida a perjudicar a la federació catalana. 

Barcelona a 17 de juny de 2015 

Junta Directiva de la FCBE 


