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NORMATIVA DE FUNCIONAMENT DEL COMITÈ CATALÀ D’ÀRBITRES
Art. 1r - El Comitè Català d’Àrbitres (d’ara endavant CCA), és un òrgan tècnic,
dins de la Federació Catalana de Salvament i Socorrisme (d’ara endavant
FCSS), segons es determina en els seus Estatuts.
Art. 2n - La seva composició és la següent:
A) President.
B) Un vocal
Art. 3r - El domicili social serà el mateix que la FCSS, encara quan el de la
seva gestió pugui estar situat en domicili proposat pel President del CCA, i
autoritzat pel President de la FCSS.
Art. 4t - El President del CCA, àrbitre en actiu o excedent, serà nomenat pel
President de la FCSS i formarà part de la Junta Directiva de la mateixa.
- El President del CCA. cessarà per:
A) Decisió del President de la FCSS.
B) Mort o invalidesa per exercir el càrrec.
C) Dimissió.
D) Resolució ferma del Comitè Català de Disciplina Esportiva de la FCSS.
Art. 5è – La resta de membres del CCA, definit en l’article 2n., serà proposat
pel President del CCA i nomenat pel President de la FCSS.
- Els membres del CCA cessaran per:
A) Decisió del President de la FCSS.
B) Mort o invalidesa per exercir el càrrec.
C) Dimissió.
D) Resolució ferma del Comitè Català de Disciplina Esportiva de la FCSS.
Art. 6è - FUNCIONS DEL CCA:
A) Establir els nivells de formació arbitral, cuidant la formació tècnica,
capacitació i actualització permanent.
B) Promoure la formació d’àrbitres a nivell territorial.

C) Convocar reunions tècniques necessàries, en coordinació amb la Direcció
Esportiva, per a obtenir la major unificació dels criteris arbitrals.
D) Designar els àrbitres que actuaran en les competicions territorials.
E) Proposar a l'Assemblea de la FCSS, a través de la seva Junta Directiva, les
quanties corresponents a les despeses de desplaçament, estada, dietes i drets
d’arbitratge per a cada temporada, així com les partides pressupostàries per
atendre les despeses derivades de la realització de les reunions tècniques.
F) Proposar a la Secretaria General de la FCSS i a la Direcció Esportiva el
nombre d’àrbitres de cada categoria que haurien d’actuar en cada competició
per al seu correcte desenvolupament.
G) Portar un registre amb totes les actuacions dels seus membres.
H) Aprovar les actes de les actuacions dels seus membres i informar a la
Secretaria General de la FCSS.
I) Cuidar-se de la bona marxa i funcionament del CCA.
J) Exercir la potestat disciplinària d’ordre tècnic sobre les actuacions dels seus
àrbitres, de conformitat amb el present reglament i sense perjudici de la
potestat sancionadora que ostenti el Comitè de Disciplina de la FCSS.
K) Informar el President de la FCSS de les activitats desenvolupades sota la
seva responsabilitat.
L) Notificar a la Secretaria General de la FCSS els àrbitres nacionals que
impartiran els cursos d’Àrbitres Territorials.
M) Proposar al Comitè de Recompenses de la FCSS, les distincions que
estimi oportunes a favor dels col·legiats que, pels seus mèrits o permanència
en l’estament o Col·legi, es fessin creditors d’ells, d’acord amb la normativa de
la FCSS.
Art. 7 - TITULACIONS
7.1- JUTGE CRONOMETRADOR
Requisits
-Tenir complits els 16 anys, o complir-los l’any en curs.
-Emplenar la documentació sol·licitada.
Organització
-Cursos organitzats per la Federació Catalana i/o Col·legi d’àrbitres de
Catalunya, respectant les dates i tràmits generals especificats en aquest
Reglament.

Núm. hores: 4 hores (2 teoria + pràctica en Campionat Oficial).
Temari
1. - El Jutge Cronometrador.
2. - El Cap de Crons.
3. - El Cron electrònic.
4. - Reglament de Competició.
Avaluació
- No superar el 10% de faltes d’assistència.
- Avaluació contínua del temari desenvolupat durant el curs.
- La nota mitjana per ser considerat Apte serà de 7 sobre 10.

Recursos humans
- Àrbitre Nacional amb llicència de l’any en vigor.
A cada àrbitre, superats els corresponents exàmens, li serà lliurat diploma i
carnet acreditant la seva titulació.

7.2- ÀRBITRE TERRITORIAL
Requisits
-Tenir complits els 16 anys, o complir-los l’any en curs.
-Emplenar la documentació sol·licitada.
Organització
-Cursos organitzats per la Federació Catalana i/o Col·legi d’àrbitres de
Catalunya, Respectant les dates i tràmits generals especificats en aquest
Reglament. Núm. hores: 20 hores (16 teoria + pràctica en Campionat Oficial).
Temari
1. - Reglament CCA.
2. - Reglament de Competicions.
3. - Pràctiques en competició i durant sessions de projecció de competicions
gravades en vídeo.
4. - Pràctiques en Campionats Oficials.

Avaluació
- No superar el 10% de faltes d’assistència.
- Avaluació contínua del temari desenvolupat durant el curs.
- L’examen teòric serà mitjançant la realització d’exercicis de
desenvolupament i test.
- La nota mitjana per ser considerat Apte serà de 7 sobre 10.
Recursos humans
- Àrbitre Nacional amb llicència de l’any en vigor.
A cada àrbitre, superats els corresponents exàmens, li serà lliurat diploma i
carnet acreditant la seva titulació.

7.3- ÀRBITRE NACIONIAL DE SALVAMENT I SOCORRISME
Requisits
Podrà accedir a aquesta titulació, qualsevol Àrbitre Territorial que reuneixi els
requisits detallats a continuació:
-Tenir una antiguitat de tres anys naturals en la titulació d’Àrbitre Territorial i
haver actuat al menys durant cinc anys en competicions territorials o
nacionals, en las que com a mínim tres hagin estat com a jutge de recorregut,
sent totes degudament justificades i amb un informe favorable del Delegat
Territorial d’Àrbitres al CNA (Comité Nacional de Arbitros).
-Tenir complits 18 anys, o complir-los l’any en curs.
-No haver estat expedientat ni sancionat pel CCA, ni pel CNA, durant l’any que
es realitzi el curs, no estar complint quelcom sanció de caràcter disciplinari
durant el mateix any.
-El curs es realitzarà en coordinació amb la CNA de l’Escola Espanyola de
Salvament i Socorrisme.

Art. 8 - CLASSIFICACIONS D’ÀRBITRES
1. - Per la seva participació:

A- ÀRBITRES EN ACTIU. - Són àrbitres en actiu aquells que, tenint la seva
corresponent titulació, estiguin en possessió de la llicència anual actualitzada.
La llicència serà sol·licitada i abonats els seus drets, dins dels dos primers
mesos del començament de la temporada esportiva, o en el mateix termini
després de l'Assemblea on es determini el preu de les llicències, sense aquest
requisit no podran ser convocats als diferents Campionats.
Queden exclosos d’aquesta norma aquells àrbitres que la seva titulació ha
estat obtinguda durant aquest període anual.
B- ÀRBITRES EN EXCEDÈNCIA. –
b.1. - VOLUNTARIS, són aquells que així ho sol·licitin i la sol·licitud del qual
sigui acceptada pel CCA. En cap cas no es podrà sol·licitar l’excedència estant
sotmès a expedient disciplinari.
Els àrbitres excedents voluntaris, continuaran rebent informació tècnica per
part del CCA.
b.2. - FORÇOSOS, aquells que no han sol·licitat l’excedència al CCA. i no
renoven la seva llicència durant una temporada.
En cap cas no es podrà estar en situació d’excedent més de tres anys seguits,
període després del qual es causarà baixa en el CCA.
Els àrbitres en situació d’excedència que desitgin reingressar, ho hauran de
sol·licitar per escrit al CCA, qui podrà accedir o denegar aquesta sol·licitud,
fixant les condicions en les quals s’ha de produir el reingrés i les dates en les
quals haurà de realitzar clínic, stage o curs de reciclatge. En cas de denegació,
el CCA haurà de comunicar els seus arguments per escrit.
C- ÀRBITRES SUSPESOS. És la situació en la qual es troben els que prèvia
resolució del CCA o Comitè de Disciplina Esportiva de la FCSS, estiguin
complint sanció disciplinària.
D- ÀRBITRES EN SITUACIÓ ESPECIAL. Són els àrbitres que
en complir l’edat de 65 anys, abandonaran la situació en actiu i passaran a una
situació especial, des de la qual podran col·laborar amb el CCA.

Art. 9 - DRETS DELS ÀRBITRES.
A) Actuar com àrbitre en proves i campionats, sempre que existeixi una
convocatòria oficial.
B) Rebre la informació tècnica necessària per mantenir-se constantment
actualitzat, llevat de quan es trobi en situació d’excedència forçosa o suspès.
C) Percebre la compensació de despeses, dietes, quilometratge i honoraris
estipulats per la FCSS per als viatges i estades que necessitin les actuacions
oficials per a les quals sigui designat.
D) Sol·licitar informació al CCA sobre aquells assumptes arbitrals que afectin
l'interès general o el particular.
E) Rebre l’uniforma, distintius i acreditacions representatius al CCA, en la
quantia i forma que el Comitè determini.
Art. 10 - DEURES DELS ÀRBITRES.
A) Renovar la llicència dins dels terminis establerts.
B) Comunicar el CCA la seva disponibilitat anualment.
C) Col·laborar a tota hora amb el CCA.
D) Exercir la tasca arbitral amb la total independència de qualsevol altre càrrec
que pugui ostentar.
E) Assistir a les reunions tècniques.
F) Acudir a les competicions i esdeveniments esportius per als quals hagués
estat designat, notificant per escrit al CCA., la possibilitat o impossibilitat
d’acudir, dins dels terminis establerts.
G) Presentar-se amb puntualitat i degudament acreditat al Jutge Principal, en
la reunió arbitral prèvia a la competició.
H) Utilitzar l’uniforma i els emblemes del CCA. de la FCSS, en totes les seves
actuacions, quan hagi estat convocat pel CCA., l'esmentada uniformitat no
podrà utilitzar-se en cap altre cas.
I) El Jutge Principal d’un campionat haurà de remetre al President del CCA,
dins dels 20 dies després de l’acabament de l'esmentat esdeveniment, un
informe complet de la competició.

Art. 11 - UNIFORME OFICIAL DEL CCA.
A) Pantaló llarg o curt blanc o faldilla blanca.
B) Polo blanc amb emblema del CCA i escut de la FCSS.
C) Sabatilles i mitjons blancs. En les competicions d’aigües Obertes, es podrà
usar xancletes.
D) Tot el que la FCSS, pugui subministrar referent l’arbitratge.

Art. 12 - PUBLICITAT
En relació amb la publicitat a l’uniforma, l’àrbitre queda sotmès a les normes
que la FCSS dicti en cada cas.
Art. 13 - RÈGIM DISCIPLINARI
1- FALTES MOLT GREUS, GREUS I LLEUS. Els àrbitres estaran sotmesos al Reglament General de Disciplina Esportiva de
la FCSS, i podran ser sancionats pel Comitè de Disciplina Esportiva quan les
seves actuacions incorrin en algunes de les faltes tipificades en l'esmentat
Reglament.
2- SANCIONS
Per les faltes referides en el punt 1, els àrbitres podran ser sancionats amb
l’aplicació de les sancions reflectides en el Reglament de Disciplina Esportiva.
3- ERRORS TÈCNICS
Seran jutjats pel CCA, que podrà imposar, per aquest concepte, sancions
d’amonestació i suspensió de fins tres mesos.
El procediment per sancionar els àrbitres per les faltes anteriorment
relacionades s’ajustaran a les normes generals del Règim Disciplinari Esportiu
de la FCSS. En tot cas, haurà d’incloures l’audiència de l'interessat i garantir
els seus drets a defensa.

Contra les sancions proposades pel CCA o el Comitè de Disciplina Esportiva,
es pot recorre segons disposa el Reglament Disciplinari Esportiu de la FCSS.
Art. 14 - BAIXES
Es causarà baixa com a àrbitre en els següents casos:
A) El que ho sol·liciti voluntàriament.
B) Mitjançant sanció, després de la instrucció del corresponent expedient i la
resolució de l’autoritat esportiva competent. Les faltes comeses hauran de
merèixer la qualificació de molt greu, d’acord amb l’establer al Reglament
General de Disciplina Esportiva de la FCSS.
C) Els que es troben en situació d’excedència, amb una antiguitat de més de
cinc anys.
D) Per mort.

