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PRÒLEG
La pesca submarina es pot definir com la recerca i eventual captura d'animals vius en estat de llibertat,
especialment peixos, efectuada per un nedador en estat d'immersió o en superfície, l'autonomia del
qual depèn exclusivament de la seva capacitat física i d’aguantar la respiració.
En aquest sentit, la Federació Catalana d’Activitats Subaquàtiques, d’ara endavant FECDAS,
circumscriu aquesta definició, amb la particularitat que en el cas de les activitats federades, aquesta
activitat estarà regulada i controlada per FECDAS.
La pesca submarina és una activitat molt arrelada en el nostre país, i practicada des de fa dècades, no
obstant, en els darrers anys els ecosistemes marins venen patint una sobreexplotació que els està
portant, en molts casos, al límit del col·lapse degut a la pressió de la pesca professional, recreativa i
esportiva, i així ho podem comprovar dia a dia amb determinades espècies que van minvant les seves
poblacions.
L’agost del 2011 es va celebrar a Berlín el 6è Congres Mundial de Pesca Recreativa amb un lema
contundent: cap a una pesca recreativa resilient. La resiliència no és res més que l’adaptació. O ens
adaptem o desapareixem. Ens aquest sentit FECDAS, degut a que les administracions per les moltes
pressions que rep no troba la manera efectiva per gestionar aquests ecosistemes, creu que una de les
millors eines per millorar la preocupació sobre els ecosistemes és tenir un major coneixement, i per
tant, l’ensenyament i labor docent és fonamental. En totes les competicions realitzades per FECDAS,
els esportistes han de conèixer un reglament, un reglament que ha de ser flexible, que s’adapti als
nous temps, tant des del punt de vista ecològic, com des de el punt de vista econòmic, ja que cada cop
menys es poden tenir en compte ajuts econòmics per part de les administracions, comprometen la
pràctica de molts esports, inclòs el nostre. El coneixement d’aquest reglament intenta que tots els
esportistes federats tinguin un creixent coneixement de la situació actual, i per tant, un major grau de
responsabilitat.
FECDAS considera les competicions de pesca submarina com una eina per donar a conèixer
pràctiques responsables i sostenibles entre els federats i augmentar el coneixement sobre aquest esport
i la seva legislació. I aquest és un punt essencial. En aquest sentit les competicions de pesca submarina
tenen quatre trets fonamentals: identifiquen els participants, regulen i fan complir la normativa
específica basada en criteris de sostenibilitat, donen a conèixer i fan complir la normativa
administrativa i controlen el destí de les captures, sempre dirigit a causes benèfiques i solidàries.
El pescador submarí federat ha de ser un exemple a seguir. Ha de ser el model, el mirall en el que les
administracions vulguin que la resta de pescadors submarins quedin reflectits.
Per que el pescador submarí també s’estima el mar, i avui en dia, estimar el verdader estat i evolució
de les poblacions de peixos de les nostres costes, malauradament s’ha convertit més en un acte de fe
que en qualsevol altre cosa.
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CAPÍTOL 1

LA FEDERACIÓ

Art. 1 Aspectes generals
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

La FECDAS, regula, promociona i exerceix control en els Campionats de pesca submarina a Catalunya.
Les competicions de pesca submarina FECDAS tenen com objectiu principal determinar una
classificació dels esportistes en base a les normes del present reglament.
L’àmbit d’aplicació d’aquest reglament són totes les competicions incloses al calendari de la FECDAS.
El calendari oficial de Campionats de pesca submarina es farà públic a tots els clubs.
FECDAS facilita annex al present reglament documentació addicional que pot modificar quan
convingui.

Art. 2 L’esportista federat
2.1
2.2
2.3
2.4

Ha de vetllar en tot moment amb la seva actitud per la bona imatge pública de la pesca submarina i de
la FECDAS.
Ha de tenir en tot moment un bon comportament esportiu i de respecte als membres de la organització.
No pot sota cap concepte utilitzar l’agressió física o qualsevol altre tipus de violència.
No pot capturar especies prohibides per la legislació autonòmica o estatal.

Annexes
Annex 1 Full pendent documentació
Annex 2 Relació i seguiment incidències
Annex 3 Full de reclamació
Annex 4 Full de suspensió de la prova
Annex 5 Espècies prohibides (deixar clar que és orientatiu) / pesos mínims / bonificacions espècie.
Annex 6 Recull normatiu

CAPÍTOL 2

L’ESPORTISTA O EQUIP DE COMPETICIÓ

Art. 3 Requisits per poder participar a les competicions del calendari FECDAS
3.1
3.2
3.3
3.4

3.5

Tenir setze anys complerts i entre els setze i divuit anys amb autorització paterna.
Disposar de llicència federativa de l'any en curs. Per les competicions del campionat de Catalunya
només te validesa per la classificació les expedides per la FECDAS.
Disposar d’una llicència de pesca submarina vigent vàlida al territori català.
Si no és disposa de la llicència de pesca submarina recreativa que expedeix la Generalitat de Catalunya
cal presentar un certificat mèdic de l’any en curs especificant “apte per la pràctica de la pesca submarina
de competició”.
Tot aquell federat que tingui un expedient sancionador ferm per un motiu relacionat amb l’incompliment
del reglament de pesca submarina recreativa RD 347/2011 durant l’any en curs o l’anterior, podrà ser
inhabilitat, sempre que sigui compatible la sanció, per competir segons el criteri d’aquest departament
durant l’any actual o al següent.

Art. 4 Normes que han de complir els participants
4.1
4.2
4.3

4.4
4.5
4.6

Complir tota la normativa federativa i de les diferents administracions en matèria de pesca recreativa
submarina i, si escau, navegació i seguretat marítima. (annex 7)
Els participants han de competir respectant els límits temporals i de zona establerts per la organització.
El participant, sempre que estigui a l’aigua, en immersió o en superfície, ha d’anar proveït de la seva
boia o planxa d’abalisament amb bandera alfa, fondejada o fixada al seu cos, de la qual no pot allunyarse en un radi de vint-i-cinc metres. Les boies de l'àncora i marcadores no es consideren com a tals.
Tot participant s’ha de presentar a la pesada i en cas de no fer-ho ha de comunicar-ho a la organització.
L’esportista que inicia l’any de competició en representació d’un club, ha de representar aquest club
durant tot l’any.
Complir les indicacions referents a la competició dels membres de la organització.
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4.7
4.8

4.9
4.10

4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
4.20

4.21

4.22

Tenir el fusell carregat únicament dins de l’aigua i utilitzant-lo en acció de pesca.
Cada vegada que es captura una peça s’ha de posar al propi porta-peixos, que ha de trobar-se a la boia o
la planxa d’abalisament. En cas de competicions amb embarcació particular també es pot entregar la
captura al barquer.
Llevat en cas de perill l'ajuda personal entre esportistes no és permesa, sempre i quan la prova no sigui
per equips i entre membres del propi equip.
No es pot estar amb el fusell a la mà o a la boia dins la zona de competició o amb l'ajuda d'aparells
respiratoris durant els tres dies anteriors a la data de la competició. A totes les proves del campionat de
Catalunya la restricció s’amplia a vuit dies.
Finalitzat el temps de competició i tan aviat com sigui possible les captures realitzades s’han d’entregar
als responsables de la pesada.
El participant només pot presentar al pesatge totes les captures realitzades per ell.
No està permès atreure als peixos amb menjar ni utilitzant altres peixos, ni éssers vius de la zona on es
realitza la competició.
L’esportista, dins l’aigua, només es pot desplaçar mitjançant la seva capacitat física.
En cas de voler abandonar la competició abans d’hora, s’ha de comunicar al Director de la prova.
L’esportista que utilitza pèndol l’ha de pujar sense cap ajuda externa.
Les espècies a capturar han de ser peixos en estat viu i en llibertat.
Els pescadors no poden alterar el pes de les captures.
La suma de captures amb pes menor al 70% del pes mínim establert i espècies no vàlides no pot ser
superior a dos.
En les competicions amb sortida terrestre:
4.20.1 Els participants poden iniciar i finalitzar la prova per cadascun dels llocs que vulguin dels que
la organització hagi habilitat.
4.20.2 Poden ficar-se a l’aigua a partir del moment que la organització realitzi el senyal sonor d’inici
de la prova i n’han de sortir abans de l’hora establerta com a final. Els endarreriments es
penalitzen de la mateixa manera que en les proves amb embarcació.
4.20.3 Si surten de l’aigua abans de l’hora designada han d’avisar el Director de la competició
mitjançant el mètode que s’estableixi o esperar-se a qualsevol dels llocs habilitats com a final
de prova fins la fi d’aquesta.
En les competicions amb embarcació comunitària:
4.21.1 Un cop acabada la prova tots els participants s'han de col·locar en un lloc visible i de fàcil
localització, estan atents a les embarcacions oficials.
4.21.2 Quan un participant desitja saltar a l'aigua ho ha de demanar al comissari de l'embarcació
comunitària.
4.21.3 Tots els participants han de tornar a l’embarcació comunitària en les embarcacions oficials.
En les competicions amb embarcació particular:
4.22.1 En cas d’averia s’ha de comunicar al Director de la prova que ha de donar les instruccions
oportunes. L’esportista pot seguir pescant.
4.22.2 En les competicions per equips, només es permet una boia d’abalisament per equip que s’ha
d’utilitzar, seguint les indicacions establertes a l’article 4.3, mentre un o dos membres estiguin
a l’aigua.

Art. 5 Drets dels participants
5.1
5.2
5.3

5.4

Els esportistes de la categoria Sub 23, Veterà i Femení, tenen dret a participar a totes les competicions,
incloses les finals del campionat de Catalunya.
Els participants d'una competició, deixant la boia fondejada, poden descansar durant un màxim de 15
minuts en qualsevol embarcació de l'organització.
Una vegada donat el senyal de final de la competició els participants, sota la supervisió d’algun membre
de la organització, poden recuperar el material de la seva propietat que hagi quedat al fons. Per fer-ho
poden obtenir l'ajuda d'algun company i han de realitzar l'operació el més aviat possible. No és vàlida
qualsevol eventual captura feta durant aquesta maniobra.
És permès l’ús del GPS, de la sonda i la bàscula.
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5.5

5.6

5.7

El pescador pot emportar-se una de les peces que capturi en cada una de les proves a les que assisteixi.
En el Campionat de Catalunya per equips cada membre d’un equip te dret a emportar-se una peça. En
cap cas pot ser una peça que hagi penalitzat.
Els participants a través del delegat del seu club o capità d’equip, previ pagament de vint euros de dipòsit,
poden presentar una reclamació per escrit i dirigida al jurat de competició segons els terminis establerts
en el present reglament.
Si l’esportista no està d’acord amb la resolució del jurat de competició pot presentar a la FECDAS, en
els terminis establerts als estatuts, reclamació al comitè de competició i disciplina esportiva i, en darrera
instància, al comitè d’apel·lació.

CAPÍTOL 3

LA COMPETICIÓ

Art. 6 Àmbit de competicions
6.1
6.2

Campionat de Catalunya: Són aquells campionats oficials la classificació dels quals determina el Campió
de Catalunya de la categoria.
Campionat Interclub: Són la resta de campionats oficials.

Art. 7 Categoria dels participants en les competicions
7.1
7.2
7.3
7.4

Sub 23: Tots els esportistes que en l’any de competició facin 23 anys o menys.
Sènior: Tots els esportistes que no siguin Sub 23.
Veterà: Tots els esportistes sèniors que en l’any de competició facin cinquanta anys o més.
Femení: Totes les esportistes que siguin dones.

Art. 8 Tipus de Competició
8.1
8.2
8.3
8.4

Amb sortida terrestre.
Amb embarcació particular.
Amb embarcació comunitària
Per cadascun dels tipus descrits en els tres punts anteriors també es pot distingir entre competicions:
8.4.1 Individuals: Els esportistes competeixen entre ells en solitari.
8.4.2 Per equips: Els esportistes competeixen entre ells en equips formats per dos o tres pescadors. En
campionats interclubs la organització pot permetre equips més grans.

Art. 9 Inscripció a les competicions del calendari de la FECDAS
9.1
9.2

9.3

9.4
9.5
9.6

Es poden inscriure tots els esportistes que compleixen els requisits de l'Article 3 d'aquest Reglament.
La inscripció s'ha d’iniciar i tancar amb suficient antelació a l’hora establerta pel començament de la
prova. L’organització es pot reservar el dret de demanar una preinscripció obligatòria amb el temps que
consideri oportú. Aquesta podrà ser habilitada des de la pàgina web de la FECDAS.
Els esportistes han de lliurar a la organització la documentació següent:
9.3.1 Llicència federativa de l'any en curs
9.3.2 Llicència de pesca submarina recreativa vigent, i certificat mèdic si es oportú.
9.3.3 Import en metàl·lic de la quota d'inscripció (en el cas de què n'hi hagi)
9.3.4 Si el participant disposa de la documentació, però per descuit no la pot presentar en el moment
de la inscripció es consultarà aquesta via internet en les pàgines webs oficials (FECDAS i
Generalitat). En cas de no poder accedir, ha d'omplir l'Annex 1 d'aquest reglament i presentar la
documentació en un termini de 48 hores a la FECDAS.
La organització comprova la documentació indicada al punt anterior i la retorna als concursants.
En el cas de les competicions per equips, el capità d’equip és el responsable de la inscripció.
Tots els esportistes o barquers participants han de complimentar i/o aportar qualsevol documentació que
la organització els hi pugui exigir per donar compliment a la normativa vigent.

Art. 10 Material autoritzat a les proves del calendari pesca submarina de la FECDAS
10.1 El material autoritzat per la pràctica de pesca submarina federada és el següent: fusells de gomes
elàstiques o pneumàtics, vestimenta protectora, aletes, cinturó amb contrapesos, ulleres submarines, tub
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respirador, guants, escarpins, arpons, tridents, ganxo, ganivet, llanterna submarina (per seguretat), porta
peixos, boia amb un volum mínim d’aire 10 litres i de color taronja, groc o vermell o planxa
d’abalisament dels mateixos colors sempre amb bandera alfa, marcadores, les boies de l'àncora i pènduls
recuperables.

Art. 11 Captures vàlides, puntuació i classificació
11.1 Només són vàlides les espècies classificades a la fauna marina com a peixos, amb l'excepció de les
segënts espècies: pleuronectiformes (peixos plans), els traquínids (aranyes), els lòfids (raps), els
condrictis (peixos cartilaginosos), el peix lluna (Mola mola), el caçó (Galeorhinus galeus) i el marrajo
(Isurus oxyrinchus), que són espècies no vàlides amb infracció.
11.2 Per a les peces vàlides s'assigna un punt per gram de pes. Les captures que excedeixin dels 15000 grams
tindran una puntuació fixe de 15000 punts. Congres i morenes tindran una puntuació fixe de 1000 punts.
11.3 Els pesos mínims i cupos per les diferents espècies i campionats, així com les espècies prohibides estan
definits a l’annex 5. El pes mínim i quantitat de peces per cupo podràn ser lleugerament modificades en
competicions puntuals segons el criteri del departament.
11.4 En les competicions per equips els cupos serán dobles. Un con tancat el primer cupo, es pot aconseguir
un segon cupo de la mateixa espècie.
11.5 En el campionat de Catalunya sub23, femení i veterans els pesos mínims del grup 5 i 6 (annex 5) comptarà
com als interclubs a 300gr
11.6 Per a cadascuna de les peces vàlides s'assigna una bonificació de 300, 400 o 500 punts, en funció del
pes mínim general de la prova.
11.7 Cada cupo vàlid bonifica amb 2.000 punts.
11.8 Si l’esportista presenta una o mes peces que superin el cupo, aquest serà penalitzat eliminant el doble de
peces que s’ha excedit. Sempre s’eliminaran les de major pes.
11.9 Cadascuna de les espècies diferents capturades pel participant es bonifica amb els mateixos punts
establerts com a bonificació per peça de 300, 400 o 500. Excepte en les agrupacions d’espècies
especificades a l’annex 5.3, que compten com una sola espècie.
11.10 Les captures que no arriben al 70 % del pes mínim establert es penalitzen amb la puntuació mínima
vàlida de la seva espècie.
11.11 Durant la pesada s’han d’utilitzar balances que, com a mínim, mesurin els grams de 5 en 5 unitats i, a
criteri dels comissaris, es pot considerar si també es pesa alguna part més del peix o del que pot haver
regurgitat en aquell moment.
11.12 La classificació final s'estableix en funció del total de punts aconseguit per cada participant o equip
participant.
11.13 En cas d'empat a punts l’ordre en la classificació ve determinat pel major nombre de captures. Si l’empat
continua és el pes total aconseguit el que determina l’ordre i si l’empat es manté, qui hagi aconseguit la
peça major.
11.14 La distinció a la peça major s’atorga al participant que aconsegueixi la captura vàlida de pes més elevat.
No seran vàlides per aquesta distinció congres, morenes. En cas d'empat en la peça major entre dos o
més participants, es classifica primer el que obté major nombre de punts i de continuar, qui obté major
número de captures.
11.15 La distinció al major número de peces s’atorga al participant que aconsegueix major número de captures
puntuables. En cas d'empat, es classifica primer el que obté major nombre de punts i de continuar, qui
captura la peça vàlida de major pes.

Art. 12 Durada, inici, fi i zona de les proves
12.1 Les proves tenen una durada mínima de 4 hores i un màxim de 8 hores. Si no es diu el contrari és de 5
hores.
12.2 La durada de la prova pot ser modificada pel Jurat de Competició per circumstàncies imprevistes.
Aquesta variació, si afecta a l'hora d'inici, ha de ser posterior a la fixada amb anterioritat i mai
sobrepassar l'hora i mitja de retard.
12.3 En les competicions amb embarcació comunitària, la prova comença en el moment que s’autoritza el
salt del primer participant.
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12.4 Una competició que s'hagi d'interrompre per causa de força major, es considera vàlida si ha transcorregut
com a mínim dos terceres parts del temps estipulat.
12.5 Totes les proves han de tenir una zona de competició clarament delimitada per l’entitat organitzadora.
12.6 Per motius sanitaris, els emissaris submarins en funcionament queden exclosos de la zona de competició.
12.7 La zona de la prova també pot ser alterada, per causes justificades, pel Jurat de Competició, sigui per
retallar-la o per permutar l’ordre de les jornades, però sense ampliar els marges fixats amb anterioritat.
12.8 Qualsevol modificació respecte l'hora d'inici, final o zona de competició ha de ser comunicada
mitjançant reunió de tots els participants pel Jurat de Competició.
12.9 El Jurat de Competició és qui determina si és procedent suspendre una prova.

CAPÍTOL 4

CAMPIONAT DE CATALUNYA

Art. 13 Campionat de Catalunya
13.1 El Departament de Pesca Submarina de la FECDAS determinarà cada any el sistema de competició del
Campionat de Catalunya segons les circumstancies d’aquell any.
13.2 El Campionat de Catalunya Sènior, Femení, Sub 23 i Veterà tindran un format mínim d’una prova.
13.3 El accés a la final del campionat de Catalunya Senior, Femení, Sub 23 i Veterà tindran format obert a
qualsevol esportista federat que compleixi els criteris de la categoria pertanyent.
13.4 En el format de més d’una prova, la classificació es determina per percentatges sobre el total de punts
del primer classificat.
13.5 En cas de suspensió de la final, s’ha de procurar repetir fins a un límit de 20 dies per a l’inici del
Campionat d'Espanya. Si només se’n suspèn una mànega, la final es considerarà disputada.
13.6 El director de competició, excepcionalment, podrà autoritzar a un comissari a estar en la embarcació
d’algun esportista.

Art. 14 Campionat de Catalunya Sènior Individual
14.1 L’accés a la final es obert, només en cas d’excés de participació, el Departament de Pesca Submarina
optarà per aplicar les normes d’accés pactades amb el consens de tots els clubs (reunió 31.03.2019) que
es detallen en els articles 14.1.1 fins 14.1.7. a on cada club selecciona els esportistes que envien a la
final.
14.1.1 Hi haurà 2 places per club, per als clubs que l’any anterior hagin participat en la final de
Catalunya sènior individual.
14.1.2 Els clubs que participin per primera vegada al Campionat de Catalunya Senior només tindran
una plaça.
14.1.3 Els clubs amb més de 100 socis federats tindran una plaça addicional.
14.1.4 Els clubs que facin competicions tindran una plaça addicional.
14.1.5 Es donaran 5 places addicionals segons ordre de classificació del campionat de Catalunya Sènior
de l’any anterior. Els 5 primers classificats donen plaça per al seu club per l’any següent, en cap
cas son places nominatives.
14.1.6 Els 3 últims classificats segons l’ordre de la classificació del Campionat de Catalunya Senior de
l’any anterior perdran plaça. Aquest article només s’aplica si hi ha un excés de participants.
14.1.7 Sempre hi haurà un mínim d’una plaça per club.
14.2 La final podrà tenir un format de dues mànegues.
14.3 No poden embarcar en la mateixa embarcació dos participants del mateix club.

Art. 15 Campionat de Catalunya per Equips
15.1 Es disputa una sola prova amb embarcació particular amb participants representants del mateix club i
una durada de 6 hores.
15.2 Els participants han de disposar d’almenys un barquer pel govern de l’embarcació, que pot ser un dels
pescadors.
15.3 En els equips formats amb tres pescadors, almenys un pescador sempre ha de romandre a l’embarcació.
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15.4 En els equips formats per dos pescadors, en cas de no disposar de barquer, almenys un pescador ha de
romandre a l’embarcació.
15.5 Qualsevol infracció d’un membre d’un equip afecta a tots els components de l’equip.
15.6 Classificació.
16.6.1 El primer equip classificat és el Campió de Catalunya d’Equips de Pesca Submarina.
16.6.2 Els dos primers clubs classificats són els representants de la FECDAS a les proves de caràcter
nacional o internacional. En cas de disposar de més de dues places o que un d'ells no pugui
assistir, són els següents classificats, per ordre, els representants, sempre que siguin de club
diferent.

Art. 16 Representativitat a les competicions nacionals o internacionals
16.1 La selecció catalana que representarà en les proves de caràcter nacional o internacional vindrà determinat
per les places que estableixi cada reglament de la competició a participar.
16.2 El Departament de Pesca Submarina establirà el nombre de places que podrà subvencionar i els imports.
16.3 En cas de disposar de més places o que un d'ells no pugui assistir, són els següents classificats, per ordre
de classificació, els representants.

CAPÍTOL 5

ORGANITZACIÓ DE LES COMPETICIONS

Art. 17 Requisits per organitzar proves del calendari de la FECDAS
17.1 Estar afiliat a la FECDAS.
17.2 Sol·licitar a FECDAS la organització de les proves per l'any següent seguint el procediment que aquesta
federació estableixi.
17.3 Aplicar les normes de competició del present reglament.
17.4 Els clubs no poden organitzar activitats de pesca a les zones de competició del campionat de Catalunya
ni de la Copa Catalana un més abans de la seva celebració.

Art. 18 Normes organitzatives de les proves del calendari de la FECDAS
18.1 Sol·licitar autorització a Capitania Marítima per la realització de la competició com a mínim trenta dies
abans del seu inici i complir les indicacions que se’n derivin.
18.2 Acceptar la inscripció i participació de tots els esportistes que compleixen l'Article 3.
18.3 Fer públics els límits de la zona de competició amb la màxima antelació possible, inclosos els de
qualsevol àrea que quedi exclosa.
18.4 Disposar de cobertura mèdica i pla d'evacuació en cas d'accident per la prova.
18.5 Posar a disposició del Jurat de Competició com a mínim una embarcació.
18.6 Disposar d’un numero d’embarcacions de suport necessari per garantir la seguretat dels participants, i
en tot cas, allò que indiqui l’autoritat pertinent.
18.7 En les competicions d’infanteria:
18.7.1 Tots els membres del jurat de competició han de sincronitzar els seus rellotges i repartir-se entre
tots els punts de la costa que la organització hagi habilitat com a llocs d’entrada i de sortida de
l’aigua. Des d’allí, sigui des de la costa, o des d’embarcacions de control, han de marcar l’inici
de la prova amb senyal sonora tots a la mateixa hora i controlar-ne el final.
18.7.2 El Jurat de Competició ha de fer saber als participants el mètode a seguir per ser avisats d’una
eventual sortida de l’aigua per qualsevol dels participants abans de l’hora prevista.
18.8 Sol·licitar els permisos que calguin.
18.9 Respectar les dates i zones establertes pels concursos i, en cas de modificació, exposar motius justificats.
18.10 Qualsevol membre o ajudant involucrat en la organització ha de conèixer el present reglament i la
normativa administrativa que pugui afectar a la competició, vetllar pel seu compliment i, en cas de dubte,
comunicar-ho al Jurat de Competició.
18.11 Cuidar i protegir el peix durant el procés de pesada per tal que es deteriori el mínim possible.
18.12 Informar a tots els actors de l’àmbit marítim als que pot afectar la realització de la competició.
18.13 Cedir a beneficència les captures obtingudes.
18.14 Comunicar als clubs implicats la eventual suspensió de la prova.
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Art. 19 Drets dels clubs que organitzen proves del calendari de la FECDAS
19.1 Presentar a l’agenda d’activitats oficial de la FECDAS les propostes de competició que vulguin.
19.2 Les despeses del Delegat Federatiu són a càrrec de la FECDAS.
19.3 Sol·licitar a aquesta Federació, mitjançant el procediment oficial, les subvencions establertes per a les
proves que realitzen.
19.4 Sol·licitar a aquesta Federació amb la suficient antelació i de forma argumentada el permís per poder
cobrar una quantitat de diners en concepte de drets d'inscripció. Aquesta Federació ha de contestar en el
termini d'una setmana com a màxim a comptar des de el moment de rebre la notificació. Si no hi ha
resposta la sol·licitud es considera acceptada.
19.5 Sol·licitar a la FECDAS que faci difusió de informació addicional sobre els campionats que organitzin.
19.6 Afegir regles particulars als campionats interclubs que no contravinguin les establertes en aquest
reglament.

CAPÍTOL 6

CONTROL DE LES COMPETICIONS

Art. 20 Jurat de Competició
20.1 La seva funció és controlar i regir les competicions, vetllant per la seva bona marxa.
20.2 Esta facultat per resoldre, en reunió de tots els seus membres el dia de la competició i abans de signar
l’acta, qualsevol possible incompliment del present reglament o reclamació que pugui presentar-se.
20.3 Realitza la pesada de totes les captures, incloent-hi les d’esportistes susceptibles de ser sancionats.
20.4 En les decisions mitjançant votació, en cas d’empat, el vot del Delegat Federatiu és determinant.
20.5 Comunica públicament l’aplicació de sancions just abans d’entregar la classificació.
20.6 Te potestat per resoldre qualsevol qüestió no prevista en el present reglament.

Art. 21 Composició del Jurat de Competició
21.1 Director de la Prova:
21.1.1 Li correspon la representació del club organitzador dins del Jurat de Competició. És la via
obligada per presentar les reclamacions.
21.1.2 Exerceix de “coordinador de seguretat” amb el recolzament del responsable de la cobertura
mèdica.
21.1.3 Determina i controla l’hora d’inici i final de la prova, a ser possible mitjançant senyal sonora.
21.1.4 Es l’encarregat de donar les instruccions d’actuació davant qualsevol incidència durant la prova.
21.1.5 Ha de tenir vigent el carnet de Comissari de pesca submarina.
21.2 Comissari General:
21.2.1. Representa la màxima autoritat del Comitè Tècnic Autonòmic de Jutges, Àrbitres i Comissaris.
21.2.2 Dirigeix l'actuació de la resta de Comissaris de la prova (embarcació, pesada i anotador).
21.2.3 Ajuda a confeccionar la classificació i és responsable que l'acta es lliuri a la FECDAS ja sigui
en finalitzar la prova mitjançant el Delegat Federatiu o dins les següents setanta dos hores.
21.2.4 Ha de tenir vigent el carnet de Comissari de pesca submarina.
21.3 Delegat Federatiu:
21.3.1 Presideix el Jurat de competició coordinant la feina de la resta de components.
21.3.2 Representa en tot moment la màxima autoritat de la FECDAS durant la celebració de la prova.
21.3.3 Vetlla perquè es compleixi tota la normativa vigent, comprova la veracitat de la relació de
captures i col·labora, si es oportú, amb els inspectors de pesca o altres agents de l'autoritat en
l'àmbit de les seves competències.
21.3.4 Pot realitzar labors de Director de la Prova o de Comissari General en el cas que un d'ells falti i
no es trobi cap persona capacitada pel càrrec.
21.3.5 Ha de tenir vigent el carnet de Comissari de pesca submarina.
21.4 Responsable de cobertura mèdica:
21.4.1 Es responsable de les labors pròpies del seu càrrec. Aconsella i realitza tot el que impliqui una
major seguretat pels esportistes.
21.4.2 S’ha de fer càrrec del pla d'evacuació.
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21.4.3 Pot proposar al Jurat de Competició la no participació i/o retirada de la competició d'algun
pescador si observa que no reuneix les condicions físiques necessàries.
21.4.4 És aconsellable que tingui una titulació que pugui garantir mesures de reanimació i suport vital
bàsic.
21.5 En cap cas, en una mateixa prova, els membres del Jurat de Competició poden participar com esportistes.

Art. 22 Normes de control
22.1 El nombre mínim de participants per poder desenvolupar un concurs serà el que estableix la normativa
vigent. En el seu defecte es considerarà de deu participants.
22.2 Sense cobertura mèdica no es pot realitzar la prova.
22.3 Si a l’iniciar una competició manca el Director o el Comissari General, la organització pot substituir-lo
per altres persones capacitades pel càrrec. Si manca el Delegat Federatiu el pot substituir qualsevol
federatiu del Departament de Pesca Submarina que es trobi present o el Comissari General.
22.4 Durant la competició l’organització ha d’informar a les persones alienes que es troben a la zona de la
prova o volen accedir-hi, a més de demanar-los que l'abandonin si es considera que poden causar un
accident o interferir-hi.
22.5 No es pot fotografiar ni filmar el desenvolupament de la competició sense el permís previ del Jurat de
Competició. Obtingut aquest permís no es pot fotografiar ni filmar a cap participant sense el seu
consentiment.
22.6 En finalitzar la prova, els retards de l’arribada al punt de control serà motiu de les següents
penalitzacions: fins a 5 minuts de retard 2.000 punts, cada minut o fracció 500 punts, superior a 15
minuts desqualificació. Només serà motiu de no compliment si l’esportista es capaç de demostrar que
ha patit una averia en l’embarcació comunicant-ho amb antelació al comissari/organitzadors de la prova.
22.7 Els organitzadors de la prova han d’intentar que, una vegada finalitza la competició i tan aviat com sigui
possible, totes les captures realitzades són recollides i precintades en sacs sense aigua.
22.8 Els terminis per presentar reclamacions són:
- abans de la pesada pel que afecta al desenvolupament de la competició i els dies previs a la mateixa.
- durant la pesada pel que afecta a la pesada en sí.
- si és per un error en la classificació, es pot reclamar dins dels quinze minuts posteriors de la publicació
de la classificació, en conseqüència es retardarà la cerimònia de trofeus fins la seva resolució.
22.9 El pesatge ha de començar en la major brevetat possible un cop finalitzada la prova.
22.10 L’ordre de la pesada de les captures ha de coincidir amb l’ordre d’inscripció, excepte a la final del
campionat de Catalunya individual que és en l’ordre invers de la classificació prèvia.
22.11 Totes les incidències en la competició s’han de relacionar al document Annex 2, que s’ha d’adjuntar
amb l'acta de la competició per tal que el Departament de Pesca Submarina en faci el seguiment. Aquest
té potestat, si ho considera oportú, de traslladar-ho al Comitè de Competició i Disciplina Esportiva.

CAPÍTOL 7

INFRACCIONS I SANCIONS

Art. 23 Procediment sancionador
23.1 Són òrgans competents per incoar un procediment sancionador el Jurat de Competició, el Comitè de
Competició i Disciplina Esportiva i el Comitè d’Apel·lació de la FECDAS.
23.2 El procediment s’inicia just acabat el pesatge, d’ofici, com a conseqüència de la iniciativa de l’òrgan
competent, per ordre superior o per reclamació presentada per qualsevol delegat del seu club o capità
d’equip.
23.3 Abans de l’acord d’aplicació de sanció l’òrgan competent té un període d’informació prèvia amb la
finalitat d’esbrinar les circumstàncies dels fets i els subjectes responsables.
23.4 L’òrgan competent, en la pràctica i actuacions que condueixen a la determinació dels fets i
responsabilitats susceptibles de sanció, i a la vista de les possibles accions practicades, ha de resoldre.
23.5 S’ha de notificar als interessats l’aplicació de la sanció just abans de l’entrega de la classificació.
23.6 No s’ha d’aplicar cap sanció quan, a la vista de les diligències i proves practicades, no es pot acreditar
la existència de infracció o responsabilitats. Aquesta resolució s’ha de notificar als interessats.
23.7 Aquest reglament classifica les infraccions com a lleus, greus i molt greus.
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Art. 24 Infraccions lleus
24.1 Allunyar-se a un radi de més de 25 metres de la boia d’abalisament.
24.2 No presentar-se al pesatge sense haver avisat prèviament.
24.3 No col·locar-se en un lloc de fàcil localització una vegada acabada la prova i estar atents a les
embarcacions oficials.
24.4 Qualsevol altre infracció no tipificada com a greu o molt greu.

Art. 25 Infraccions moderades
25.1 No presentar al pesatge peixos d’espècies válides en el reglament. Ja sigui amagant-los a l’embarcació,
neoprè, etc.
25.2. Aquell competidor que un cop ha capturat un peix el descarta retornant-lo al mar.
25.3 La captura d’espècies pleuronectiformes (peixos plans), els traquínids (aranyes), els lòfids (raps), i
cefalòpodes.
25.4 En les competicions per equips, utilitzar més d’una boia d’abalisament per equip.
24.5. Acumular dues o més infraccions lleus durant el mateix Campionat.

Art. 26 Infraccions greus
26.1 Totes les infraccions del Article 4, excepte les tipificades com a lleus o moderades o que ja disposin
d’una sanció fixe en algun punt del reglament.
26.2 Utilitzar material no autoritzat per les competicions de pesca submarina.
26.3 La captura d’espècies condrictis (peixos cartilaginosos), el peix lluna (Mola mola), Caçó (Galeorhinus
galeus) i Marrajo (Isurus oxyrinchus).
26.4 Duur un o mes fusells carregats damunt de l’embarcació.
26.5 Presentar al pessatge algún peix amb forta olor a putrefacció, ulls blancs o branquies marrons o
manipulats perquè aumenti el seu pes.
26.6 Acumular dues o més infraccions moderades durant el mateix Campionat, considerant totes les proves
del Campionat de Catalunya part d’un mateix campionat.

Art. 26 Infraccions molt greus
26.1 Infracció del Article 2 (ja inclou capturar espècies prohibides en la legislació de pesca recreativa.
Exemple: tonyina vermella, llamàntol, etc).
26.2 Acumular dues o més infraccions greus durant l’any de competició.

Art. 27 Sancions
27.1
27.2
27.3
27.4

Les infraccions lleus es sancionen amb un avís d’infracció/amonestació verbal.
Les infraccions moderades es sancionen amb –2.000pts de la classificació final de la proba.
Les infraccions greus es sancionen amb la desqualificació de la competició.
Les infraccions molt greus es sancionen amb la desqualificació de la competició i la inhabilitació per
participar a les competicions de la FECDAS durant la resta d’any natural.
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