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DISPOSICIONS FINALS
Primera
Aquest Reglament General de Competicions de la FECAPA entrarà en vigor
a l’inici de la temporada immediatament posterior a la seva aprovació per
part de l’Assemblea General de Clubs.

REGLAMENT GENERAL DE
CATALANA DE PATINATGE

COMPETICIONS

DE LA

FEDERACIÓ

LLIBRE 1 - DISPOSICIONS COMUNES

TÍTOL PRELIMINAR
Article 1.1
El present Reglament General de Competicions, d’ara endavant RGC, de la
Federació Catalana de Patinatge, d’ara endavant FECAPA, s’estableix per
desenvolupar les disposicions contingudes en els Estatuts de la FECAPA.
Des d’aquesta perspectiva, el present Reglament regula les activitats de les
modalitats de l’esport del patinatge integrades en la FECAPA (hoquei sobre
patins, patinatge de velocitat, patinatge artístic, hoquei sobre patins en
línia, freestyle, roller derby i skating) amb ocasió o com a conseqüència
dels seus partits, proves o competicions. A aquests efectes, el present
Reglament s’estructura en “disposicions comunes” a les disciplines

esportives abans esmentades i en “disposicions específiques” per a
cadascuna d’aquestes.
Article 1.2
Les normes que contenen el present RGC són de compliment obligatori per
totes les persones físiques i jurídiques que actuen dins l’àmbit
competencial de la FECAPA.

TÍTOL PRIMER

CAPÍTOL 1: Dels clubs.
Secció primera: Afiliació
Article 1.3
A l’efecte del present Reglament, es consideren clubs de patinatge les
associacions amb personalitat jurídica i capacitat d’obrar plenes,
reconegudes per la Secretaria General de l’Esport, que tinguin com a
objecte la pràctica del patinatge, sense ànim de lucre, i estiguin afiliades a
la FECAPA.
Secció segona: Denominació
Article 1.4
La denominació d’un club no podrà ser igual a la d’un altre ja afiliat, o tan
semblant que pugui induir a confusió o error. La FECAPA haurà
d’observar estrictament aquest requisit en acceptar la inscripció d’un club.
Article 1.5
Els canvis de denominació d’un club hauran de notificar-se a la FECAPA
aportant el corresponent certificat d’inscripció en el Registre d’Entitats
Esportives de la Generalitat de Catalunya.
Article 1.6
Per a la participació en les competicions, els clubs podran unir la seva
denominació amb el nom d’un o més productes o marques comercials o

d’entitats públiques o privades que els patrocinin. A aquest efecte, hauran
de notificar aquesta circumstància a la FECAPA.
Article 1.7
Quan un club intervingui amb més d’un equip en les categories que
permetin les Bases de la Competició, haurà de diferenciar-los entre si
mitjançant una referència específica que eviti possibles equívocs. A aquest
efecte, en formalitzar les corresponents inscripcions, el club haurà
d’expressar el seu nom seguit d’una lletra diferenciadora segons l’ordre
alfabètic (A, B, C, D...).
Article 1.8
Quan un club estigui patrocinat per una entitat no exclusivament
esportiva, amb seu, sucursals o delegacions en distintes poblacions, podrà
adoptar el nom de l’entitat seguit del topònim de la població que
correspongui.
Secció tercera: Categoria dels clubs
Article 1.9
Els clubs hauran de ser classificats en funció d’aquells equips o
esportistes seus que participin en la competició de rang superior.
Secció quarta: Drets i obligacions
Article 1.10
Els clubs tenen els drets següents:
•

Participar en les competicions i activitats organitzades per la
FECAPA d’acord amb la seva normativa específica.

•

Concertar encontres amistosos amb altres clubs o participar-hi, amb
l’autorització prèvia de la FECAPA.

•

Assistir i intervenir en les reunions dels òrgans federatius que els
correspongui d’acord amb les normes vigents.

•

Associar-se per al compliment dels seus fins.

•

Fusionar-se, amb els requisits establerts en aquest Reglament.

•

Tot allò que la FECAPA pugui establir.

Article 1.11
Constitueixen obligacions dels clubs:
•

Participar amb els seus equips o esportistes en les competicions
oficials en què s’hagin inscrit, observant els requisits i normes
específicament establertes.

•

Complir els Estatuts, Reglaments i la resta de normes de la FECAPA,
així com els seus propis Estatuts i Reglaments.

•

Posar a disposició de la FECAPA les seves installacions esportives
quan siguin sollicitades.

•

Contribuir al sosteniment econòmic de la FECAPA en les quanties
que se li apliquin abonant les corresponents quotes, drets i
compensacions econòmiques que es determinin.

•

Abonar les taxes i despeses arbitrals que, segons les normes
federatives, els corresponguin.

•

Mantenir el bon ordre esportiu, evitant i prevenint situacions de
violència o animositat envers altres membres o estaments del
patinatge.

•

Omplir, atendre i contestar amb
comunicacions federatives que rebin.

•

Facilitar l’assistència dels seus esportistes i tècnics a les seleccions
catalanes i estatals.

•

Cuidar de la formació tècnica dels seus esportistes i de manera
especial de les categories de base.

•

Disposar com a mínim d’un entrenador titulat per la FECAPA,
segons disposin les bases de cada competició.

•

Reconèixer a tots els efectes les credencials d’identitat expedides per
la FECAPA (Junta Directiva, presidents de Delegacions Territorials,
àrbitres i membres de comitès tècnics...), i facilitar l’accés a les
installacions esportives i pistes, quan s’hi celebrin esdeveniments
tutelats per la FECAPA.

la

diligència

deguda

les

•

Facilitar l’accés i la feina, en les seves installacions, dels mitjans de
comunicació social acreditats federativament, quan s’hi celebrin
competicions organitzades per la FECAPA.

Secció cinquena: Canvi de domicili social
Article 1.12
Quan un club acordi vàlidament un canvi del seu domicili social, haurà de
comunicar-ho a la FECAPA amb una antelació mínima d’un mes a la data
de l’inici de la temporada esportiva, exposant els motius que el porten a
adoptar aquesta decisió i acompanyant la documentació presentada en el
Registre d’Entitats Esportives.
Secció sisena: Fusió de clubs
Article 1.13
Constitueix un dret de qualsevol club la facultat de poder-se fusionar amb
un altre o altres clubs. Els acords de fusió hauran d’estar inscrits en el
Consell Català de l’Esport.
Article 1.14
Quan la fusió afecti dos o més clubs, els equips o esportistes dels quals
intervinguin en competicions d’àmbit català organitzades per la FECAPA
hauran de presentar a aquesta el certificat d’inscripció de la fusió en el
Registre d’Entitats Esportives en el qual es determini el nom que adoptarà
el club resultant.
El club resultant de la fusió s’haurà de subrogar en tots els drets i
obligacions que, amb la FECAPA o tercers, tenien contrets els clubs
fusionats amb anterioritat a la fusió.
A l’efecte federatiu, s’haurà d’exigir al club resultant els mateixos requisits
d’inscripció i afiliació que els previstos per a una entitat de nova creació, i
la fusió només tindrà vigència en l’àmbit de la competició per a la
temporada esportiva següent a la data en què es produeixi.
Article 1.15
En relació amb la seva situació competicional, hauran de tenir-se en
compte les indicacions següents:

Els equips o esportistes del club resultant quedaran adscrits a les
divisions o categories a què tenien dret qualsevol dels clubs fusionats, però
tenint en compte que aquesta vinculació es limitarà a la quantitat d’equips
per divisió o categoria que permetin les Bases de la Competició.
En el cas que en aquelles categories en què únicament pot competir un
equip per club hi hagin dos o més conjunts del club resultant, tan sols un
d’aquests s’hi podrà quedar i la resta quedarà adscrit a la divisió o
categoria inferior, sempre que en aquesta no figuri un altre equip de la
mateixa entitat, de tal manera que en la temporada d’efectivitat de la fusió
únicament participi en cadascuna de les esmentades categories un sol
equip del club resultant.
Article 1.16
En el cas de fusió de dos o més clubs, els esportistes amb llicència o
compromís en vigor en qualsevol d’aquests clubs quedaran en llibertat de
continuar o no amb el club resultant.
Per a l’eficàcia de l’esmentat dret d’opció, el club sorgit de la fusió, dins el
termini de vuit dies hàbils següents a aquell en què la fusió consti
registrada en el Registre d’Entitats Esportives, i per qualsevol mitjà que
permeti tenir constància de la recepció per l’interessat, haurà d’informar
els esportistes de la circumstància produïda i la possibilitat d’exercir
l’elecció entre continuar o no en el nou club. Aquesta opció haurà de
materialitzar-la l’esportista en el termini dels quinze dies hàbils següents
al de la notificació, comunicant-ho al club i a la FECAPA. Transcorregut
aquest termini sense haver manifestat el seu desig de continuar al club,
s’entendrà que l’esportista opta per causar-hi baixa. En tot cas, el club
resultant s’haurà de subrogar en totes les obligacions que, respecte als
seus esportistes, hagin adquirit els clubs fusionats.
Secció sisena: Baixes
Article 1.17
Qualsevol club serà donat de baixa de la FECAPA quan així ho solliciti
expressament o bé quan hagi estat privat definitivament dels seus drets
com a membre federat per incompliment molt greu o reiterat de les
obligacions associatives, mitjançant una resolució dictada de forma
motivada pel president de la FECAPA i prèvia instrucció del corresponent
expedient disciplinari.

En ambdós supòsits els esportistes del club afectat quedaran en llibertat
per vincular-se amb el club que estimin convenient.

CAPÍTOL 2: Dels esportistes.
Secció primera: Definició i requisits
Article 1.18
És esportista la persona que practica el patinatge en qualsevol de les
modalitats assumides per la FECAPA i ha subscrit la corresponent
llicència federativa per fer-ho. Amb la signatura d’aquesta llicència, queda
vinculat al seu club i subjecte a la disciplina de la FECAPA.
En les modalitats de patinatge artístic, patinatge de velocitat, freestyle i
skating, es podran alliberar llicències federatives no vinculades a un club.
En aquest cas els esportistes tindran la consideració de “independents”.
Article 1.19
Perquè un esportista pugui subscriure llicència, haurà de reunir els
requisits següents:
•

No tenir obligacions econòmiques pendents amb la FECAPA.

•

No estar sotmès a sanció que comporti la suspensió o privació de
llicència federativa.

Les disposicions específiques de cada modalitat hauran de regular els
particularismes corresponents a la subscripció de llicències per part dels
esportistes.
Article 1.20
Les normes específiques de cada modalitat podran fixar el nombre màxim
d’esportistes no seleccionables que puguin inscriure’s en una competició
per un club o els que puguin participar en cada partit o prova que es
disputi.
Article 1.21
La vinculació federativa entre un esportista i el seu club s’extingeix:

•

En acabar la temporada.

•

En concedir-li el club la baixa.

•

En ser donat de baixa de la FECAPA el club a què pertany per
alguna de les causes contemplades en l’article 1.17 d’aquest
Reglament.

•

Per resolució del Comitè Català de Competició i Disciplina Esportiva,
de conformitat amb el que disposi l’article 1.28 del present
Reglament.

Secció segona: Categories
Article 1.22

Els esportistes han de ser classificats en funció dels criteris següents:
•

El seu gènere.

•

La seva edat, que serà la que compleixi dins l’any en què comenci la
temporada.

•

El nivell de la competició en què participi.

Secció tercera: Llicències
Article 1.23
L’esportista haurà de disposar de la llicència oficial corresponent, expedida
amb els marges d’anticipació que es fixin en les respectives normes de
cada disciplina.
Article 1.24
La signatura de la llicència té caràcter de declaració formal de l’esportista
respecte de les dades que hi figuren. Per tant, la falta de veracitat o
alteració dolosa de les dades consignades en la llicència serà
responsabilitat de l’esportista i podrà ser sancionada d’acord amb el que
estableixen les disposicions de disciplina esportiva.
Article 1.25
Les llicències hauran de tenir només la validesa d’una temporada
esportiva.

Article 1.26
L’esportista que vulgui canviar de club dins la mateixa temporada podrà
fer-ho segons el que estableixen les normes específiques de cada modalitat.
Article 1.27
A l’efecte de poder comprovar les dades dels esportistes, sempre que
aquests participin en competicions oficials de la FECAPA, les llicències
hauran d’anar acompanyades del DNI, passaport individual, permís de
conduir o targeta de residència per a estrangers. Tot això en document
original amb fotografia o fotocòpia compulsada original per organismes
oficials.
Secció quarta: Baixes i canvis
Article 1.28
La vinculació esportiva entre l’esportista i el seu club també podrà ser
resolta per decisió dels òrgans jurisdiccionals de la FECAPA, mitjançant
expedient promogut a petició de qualsevol de les parts i fonamentat en
l’incompliment de les obligacions per l’altra part.
Secció cinquena: Dret i obligacions
Article 1.29
L’esportista té els drets següents:
•

Llibertat per subscriure llicència respectant els compromisos
adquirits.

•

Assistir i participar en totes les proves, cursos, seleccions o altre
tipus d’activitats que li convoqui la FECAPA.

•

Ser entrenat per preparador titulat d’acord amb el nivell de la
competició en què participi.

•

Recórrer als òrgans federatius competents per instar el compliment
de les normes federatives.

•

Elevar les consultes i reclamacions que consideri pertinents d’acord
amb les normes de la FECAPA.

•

Disposar de la cobertura d’una assegurança esportiva de conformitat
amb allò que ha establert la normativa legal vigent.

•

Participar en les sessions d’entrenament del seu club excepte decisió
disciplinària imposada internament pel mateix club.

Article 1.30
L’esportista té les obligacions següents:
•

Sotmetre’s a la disciplina del seu club i participar en les sessions
d’entrenament, activitats i competicions en què sigui convocat.

•

Aportar a l’inici de cada temporada un certificat d’aptitud
medicoesportiva. Les normes específiques de cada modalitat hauran
d’establir l’edat o la categoria a partir de la qual aquesta acreditació
és obligatòria.

•

No intervenir en cap tipus d’activitats esportives de patinatge amb
un altre club diferent del seu si no hi ha autorització expressa.

•

Assistir i participar en les activitats en què sigui requerit per la
FECAPA.

•

Participar en les Seleccions Catalanes quan sigui convocat per ferho.

Secció sisena: Associacions d’esportistes
Article 1.31
Els esportistes de patinatge podran associar-se per a la defensa dels
interessos relacionats amb aquest esport en els termes que s’estableixi en
la normativa vigent.

CAPÍTOL 3: Dels entrenadors.
Secció primera: Definició i requisits
Article 1.32
Són entrenadors les persones que, amb la titulació reconeguda per la
FECAPA, es dediquen a l’ensenyament, preparació i direcció tècnica del
patinatge en les seves diverses modalitats, amb esportistes i clubs
subjectes a l’àmbit competencial de la FECAPA o en les seves diverses
seleccions nacionals.

Article 1.33
La signatura de la llicència per l’entrenador significa la seva vinculació al
club que l’inscrigui com a tal i el seu sotmetiment a la disciplina de la
FECAPA.
En les modalitats de patinatge artístic i de patinatge de velocitat, freestyle i
skating es podran expedir llicències a entrenadors i monitors no vinculats
a cap club, la qual cosa atorgarà als interessats la consideració de
“independents” sempre que entrenin esportistes igualment independents.
Sense perjudici d’aquesta consideració, aquests entrenadors i monitors
hauran d’estar subjectes a la disciplina de la FECAPA.
Article 1.34
Perquè un entrenador pugui subscriure llicència amb un club, haurà de
reunir les condicions següents:
•

Tenir el títol reconegut per la FECAPA.

•

No estar sotmès a sanció que comporti la suspensió o privació de la
llicència federativa.

Article 1.35
Les disposicions específiques de cada modalitat hauran de fixar les
titulacions necessàries per exercir la funció d’entrenador en les diverses
competicions.
Article 1.36
La vinculació federativa entre entrenador i club haurà de acabar:
•

Per venciment del termini pel qual la llicència va ser expedida.

•

Per mutu acord.

•

Per decisió dels òrgans jurisdiccionals federatius mitjançant
expedient promogut a petició de qualsevol de les parts i fonamentat
en l’incompliment de les obligacions per l’altra part.

Article 1.37
La titulació oficial dels entrenadors haurà de ser expedida per la FECAPA
d’acord amb la normativa legal aplicable.

Secció segona: Categories
Article 1.38
Els entrenadors podran obtenir, per a cadascuna de les modalitats
assumides per la FECAPA, les següents categories de títols:
•

Monitor.

•

Tècnic nacional català.

•

Tècnic nacional estatal (títol reconegut però no concedit per la
FECAPA).

Per obtenir cadascuna d’aquestes titulacions hauran de superar-se les
proves que s’estableixin a l’efecte.
Serà també necessari, excepte per a la categoria de monitor, estar en
possessió del títol de categoria inferior per poder optar a l’immediatament
superior.
Article 1.39
Els entrenadors amb titulació expedida per altres federacions, per poder
participar en les competicions de la FECAPA, hauran de sollicitar la
convalidació del seu títol al corresponent Comitè Tècnic de la FECAPA.
Article 1.40
La FECAPA podrà autoritzar, per una sola temporada improrrogable,
l’actuació d’entrenadors amb la titulació immediatament inferior a la
requerida.
Secció tercera: Llicències
Article 1.41

L’entrenador haurà de disposar de la llicència corresponent degudament
diligenciada. Cada llicència tindrà validesa per a una temporada.
Article 1.42
La signatura de la llicència té caràcter de declaració formal de l’entrenador
respecte a les dades que hi figuren. Per tant, la falta de veracitat o
l’alteració dolosa de les dades consignades serà responsabilitat del tècnic i

podrà ser sancionada d’acord amb el que estableixen les disposicions
disciplinàries de la FECAPA.
Article 1.43
En acabar el període de vigència de la llicència, l’entrenador quedarà en
llibertat de subscriure llicència amb un altre club.
De la mateixa manera, l’entrenador quedarà en llibertat quan durant el
transcurs de la temporada el seu club li doni de baixa.
Els entrenadors amb la denominació de “independents” podran cancellar
voluntàriament les seves respectives llicències abans que acabi el termini
de validesa d’aquestes.
Article 1.44
Un mateix entrenador podrà subscriure més d’una llicència de manera
simultània, en la mateixa temporada, per clubs distints. Les normes de
cada modalitat hauran de regular aquesta possibilitat.
En tots els casos s’haurà de certificar la compatibilitat i els clubs implicats
hauran d’autoritzar-ho expressament.
Article 1.45
Un entrenador pot canviar de club en la mateixa temporada sempre que
acrediti la baixa del club d’origen, amb els condicionants establertes per
les disposicions específiques de cada modalitat.
Secció quarta: Drets i obligacions
Article 1.46
L’entrenador té els drets següents:
•

Llibertat per subscriure llicència d’acord amb les normes establertes.

•

Recórrer als òrgans federatius competents per instar el compliment
de les normes federatives.

•

Elevar les consultes i reclamacions que consideri pertinents d’acord
amb les normes de la FECAPA.

•

Disposar de la cobertura d’una assegurança esportiva de conformitat
amb allò establert per la normativa legal vigent.

Article 1.47
L’entrenador té les obligacions següents:
•

Sotmetre’s a la disciplina de l’entitat esportiva a què es trobi vinculat
per la llicència.

•

No intervenir en activitats amb una entitat diferent de la seva sense
autorització del seu club o de la FECAPA, segons el cas.

•

Assistir i participar en els cursos i activitats en què sigui requerit
per la FECAPA.

•

Participar en les Seleccions Catalanes quan sigui convocat per ferho.

Secció cinquena: Associacions d’entrenadors
Article 1.48
Els entrenadors de patinatge podran associar-se per a la defensa dels seus
interessos relacionats amb aquest esport, en els termes que estableix la
legislació vigent.

CAPÍTOL 4: Dels àrbitres, jutges, cronometradors, calculadors i
anotadors.
Les disposicions comunes contingudes en aquest capítol seran aplicables
als àrbitres, jutges, cronometradors, calculadors i anotadors, si bé les
disposicions específiques de cada modalitat podran regular els respectius
particularismes o excepcions.
Secció primera: Definició i condicions
Article 1.49
Són àrbitres o jutges les persones que, amb la titulació oficial establerta
per la FECAPA, tenen la missió de fer observar les regles de joc en les
proves o competicions de cadascuna de les modalitats del patinatge, amb
aplicació si escau de les mesures disciplinàries que corresponguin per
infracció d’aquestes regles, en la forma establerta en els respectius
reglaments.

Els cronometradors en hoquei sobre patins i hoquei sobre patins en línia
són persones auxiliars dels àrbitres que s’ocupen de la funció específica
del control dels temps en què es desenvolupen els partits, així com
d’aquelles altres missions de collaboració que expressament els siguin
confiades pels àrbitres.
En la modalitat de patinatge de velocitat podran actuar com a
cronometradors tècnics, especialistes en cronometratge pertanyents a
qualsevol entitat esportiva o comercial, sense que tinguin títol oficial de la
FECAPA.
Els calculadors són persones que, amb la titulació oficial de la FECAPA,
actuen en collaboració amb els jutges de les proves o competicions de
patinatge de velocitat i patinatge artístic, ocupant-se d’efectuar els càlculs
de les puntuacions o qualificacions que resultin en aquestes proves o
competicions.
Els anotadors en hoquei sobre patins en línia són persones auxiliars dels
àrbitres que, degudament acreditats per la FECAPA, compleixen les
funcions d’omplir l’acta inicial del partit, fer el control administratiu de
totes les circumstàncies que tinguin lloc durant el partit i assessorar els
àrbitres sobre qualsevol situació relacionada amb la taula d’anotació.
Article 1.50
Perquè un àrbitre o jutge pugui subscriure la seva llicència federativa,
haurà de reunir les següents condicions bàsiques, si bé les normes de
cada modalitat podran establir altres particularitats:
•

Estar empadronat a Catalunya.

•

Tenir 18 anys complerts.

•

No estar sotmès a sanció que comporti la suspensió o privació de la
llicència federativa.

Article 1.51
La titulació oficial d’àrbitres i jutges serà expedida per la FECAPA d’acord
amb la normativa legal d’aplicació.
Secció Segona: Categories
Article 1.52

Els àrbitres i jutges es classifiquen en les categories següents:
•

Territorial.

•

Nacional catalana.

•

Nacional estatal.

•

Internacional.

L’assignació de les categories territorial i nacional catalana ho seran per la
FECAPA.
L’assignació de la categoria nacional estatal la farà la RFEP entre aquells
àrbitres i jutges que proposi la FECAPA, d’acord amb la normativa
establerta pel Comitè Tècnic d’Àrbitres i Jutges de la RFEP.
Article 1.53
Els àrbitres i jutges adscrits a la FECAPA podran ser agrupats pel Comitè
Tècnic corresponent en tants nivells com exigeixin les respectives
competicions.
Article 1.54
Per poder actuar en competicions estatals o internacionals, serà condició
indispensable estar en actiu en les competicions de la FECAPA.
Article 1.55
Un àrbitre o jutge adscrit a la FECAPA podrà sollicitar i obtenir
excedència, amb reserva de plaça, en els següents termes i condicions:
•

Voluntària: quan així ho solliciti l’interessat. La durada d’aquesta
excedència vindrà regulada pel que disposa el Reglament del Comitè
d’Àrbitres o Jutges de cada modalitat.
Transcorregut el període sollicitat, l’excedent podrà:
•

Reingressar un vegada superades les proves establertes a
aquest efecte pel Comitè Tècnic corresponent.

•

Sollicitar una nova excedència dirigint un escrit al president
del Comitè Tècnic corresponent amb l’exposició dels motius de
la renovació.

Article 1.56
Cada temporada, els àrbitres i jutges adscrits a la FECAPA seran
distribuïts en el nombre que determini el Comitè Tècnic corresponent en
cadascun dels nivells de competició que s’esmenta en l’article 1.53, segons
la qualificació obtinguda basant-se en els aspectes següents:
•

Valoració de la condició física (en aquelles modalitats que es
requereixi).

•

Valoració de la condició psicotècnica.

•

Valoració de coneixements tècnics.

•

Valoració dels informes emesos sobre les seves actuacions.

Article 1.57
Les valoracions esmentades en l’article 1.56 seran efectuades pel Comitè
Tècnic corresponent, amb el vistiplau de la Junta Directiva de la FECAPA.
Secció tercera: Llicències
Article 1.58
Els àrbitres i jutges de la FECAPA disposaran de la corresponent llicència
expedida per aquesta. Aquesta llicència tindrà validesa per una
temporada.
Article 1.59

La signatura de la llicència té caràcter de declaració formal de l’àrbitre o
del jutge (o dels seus auxiliars) respecte de les dades que hi figurin. Per
tant, la falta de veracitat o alteració dolosa de les dades consignades en la
llicència serà responsabilitat de l’àrbitre o del jutge i podrà ser sancionada
d’acord amb el que estableixen les disposicions disciplinàries de la
FECAPA.
Article 1.60
Per poder tenir la condició d’àrbitre o jutge de la FECAPA, s’hauran de
complir els requisits següents:
•

Ser qualificat com a tal, d’acord amb el que preveu l’article 1.56, i
estar en actiu segons el que disposa l’article 1.54.

•

Trobar-se comprès dins els límits d’edat que per a la seva
especialitat s’estableixin.

Secció quarta: Incompatibilitats
Article 1.61
La condició d’àrbitre o jutge és incompatible amb la de directiu o empleat
d’un club federat de la FECAPA.
Les incompatibilitats vindran regulades pel reglament específic de cada
modalitat.
Secció cinquena: Drets i obligacions
Article 1.62
Són drets dels àrbitres i jutges:
•

Assistir a les proves i cursos de perfeccionament que siguin
convocats per la FECAPA.

•

Recórrer als òrgans federatius competents per instar el compliment
de les normes federatives.

•

Elevar les consultes i reclamacions que considerin pertinents d’acord
amb les normes de la FECAPA.

•

Disposar de la cobertura d’una assegurança esportiva de conformitat
amb allò que ha establert la normativa legal vigent.

•

Percebre les compensacions econòmiques que siguin aprovades per
l’Assemblea General de Clubs de la FECAPA, com a contraprestació
de les seves funcions.

Article 1.63
Són obligacions dels àrbitres i jutges:
•

No intervenir en activitats esportives pròpies de la seva funció i
categoria que no li siguin expressament assignades per la FECAPA.

•

Assistir a les proves i cursos a què sigui convocat per la FECAPA.

•

Fer arribar a la FECAPA les actes, informes i resultats dels
encontres o proves que dirigeixin en els terminis i termes que
estableixi el Comitè Tècnic de la seva especialitat.

Secció sisena: Associacions d’àrbitres i jutges
Article 1.64
Els àrbitres i jutges podran associar-se per a la defensa dels seus
interessos relacionats amb el patinatge en els termes que estableixi la
legislació vigent.

CAPÍTOL 5: Dels delegats.
Secció primera: Definició i condicions
Article 1.65
Els clubs participants en les diverses competicions hauran de disposar
d’un delegat, que serà la persona que ostentarà la representació de l’equip
o esportista de la seva entitat i s’ocuparà dels continguts administratius.
Article 1.66
En les proves individuals en les quals els esportistes representin un club,
el delegat haurà de ser únic.
Article 1.67
El delegat haurà d’estar proveït de la corresponent llicència federativa.
La funció de delegat és incompatible amb la d’esportista, entrenador o
auxiliar.

CAPÍTOL 6: Dels auxiliars.
Secció primera: Definició i condicions
Article 1.68
Tindran la condició de auxiliars, les persones que facin tasques
complementàries d’ajuda als esportistes i entrenadors durant el

desenvolupament de la prova o competició. Podran situar-se en la zona
habilitada que es determini i en el nombre màxim que cada modalitat de
patinatge prevegi, i serà obligatori que estiguin en possessió de la
corresponent llicència expedida per la FECAPA.
En cap cas els auxiliars no podran tenir funcions d’entrenador o delegat.

TÍTOL SEGON

CAPÍTOL 1: De les competicions.
Secció primera: Temporada oficial
Article 1.69
La temporada oficial per modalitats és la següent:
•

Hoquei sobre patins: comença l’1 de juliol i acaba el 30 de juny.

•

Patinatge artístic: comença l’1 de gener i acaba el 31 de desembre.

•

Patinatge de velocitat: comença l’1 de gener i acaba el 31 de
desembre.

•

Hoquei sobre patins en línia: comença l’1 de juliol i acaba 30 de
juny.

La Junta Directiva de la FECAPA, a proposta del Comitè Tècnic de cada
modalitat, podrà ampliar excepcionalment la durada de la temporada quan
alguna competició no coincideixi amb l’acabament de la temporada.
Secció segona: Competicions oficials
Article 1.70
Als efectes assenyalats en el present Reglament, tindran la consideració de
competicions oficials aquelles que hagin estat qualificades com a tals per
l’Assemblea General de la FECAPA i, com a mínim, les que així es
relacionin en les Bases de la Competició de cada modalitat.
Secció tercera: Forma de celebrar-se

Article 1.71
En totes les competicions s’hauran d’aplicar les regles oficials de la FIRS o
CERS, amb les modificacions establertes pels diversos comitès tècnics de
la FECAPA o que puguin establir aquests.
Article 1.72
En les competicions de la FECAPA únicament podrà utilitzar-se el material
esportiu específic de cada modalitat.

CAPÍTOL 2: De la participació en competicions.
Secció primera: Principis generals
Article 1.73
Podran participar en les competicions que convoqui la FECAPA, els clubs i
esportistes afiliats a aquesta que es trobin al dia de les seves obligacions
esportives, administratives i econòmiques, i tinguin la categoria exigida en
la competició de què es tracti.
Dins el termini reglamentari, tots els clubs estan obligats a inscriure els
seus equips o esportistes omplint el formulari informàtic d’inscripció
corresponent, i no hi poden participar aquells que no compleixin aquests
requisits i les altres normes de la FECAPA.
Article 1.74
Perquè un club o esportista pugui participar en competicions de la
FECAPA i estatals, haurà d’estar inscrit en la FECAPA i tenir plens drets
federatius.
Els clubs o esportistes que vulguin participar en encontres, proves,
competicions o tornejos de caràcter amistós que se celebrin fora de
Catalunya, hauran de comunicar-ho a la FECAPA amb una antelació
mínima de 15 dies a la data de l’inici de l’esdeveniment.
Per participar en encontres, proves, competicions o tornejos de caràcter
oficial, els clubs o esportistes hauran de disposar de l’autorització expressa
de la FECAPA.
Article 1.75

Es considerarà que un esportista ha participat en una competició si ha estat
inscrit en una acta d’aquesta.

Article 1.76
Les disposicions específiques i Bases de la Competició de cada modalitat
hauran de regular, segons les respectives categories existents, el nombre
d’equips d’un mateix club que podran participar en la mateixa competició.
Article 1.77
Els clubs que, un vegada efectuat el sorteig d’una competició, retirin els
seus equips o esportistes, seran sancionats d’acord amb el que es
determina en les disposicions disciplinàries esportives.
La reincidència serà sancionada amb el que s’estableix en les disposicions
disciplinàries esportives.
Article 1.78
La FECAPA podrà exigir fiances o avals bancaris als clubs o esportistes
independents en determinades competicions a fi de respondre de la
participació dels equips o esportistes que s’hi hagin inscrit.
Secció segona: Llicències
Article 1.79
Les normes de cada competició podran determinar el nombre màxim i
mínim de llicències que necessita tenir un club o equip per participar en
una competició.
La presentació de la llicència acompanyada del DNI o document que
legalment el supleixi és obligatòria en totes les competicions.
Les normes de la competició de cada modalitat han de regular la
necessària presentació de la fitxa federativa i el DNI o document anàleg en
les diverses competicions de patinatge.
Article 1.80
En les llicències, s’haurà de fer constar:
•

Federació que l’expedeix: FECAPA.

•

Temporada i data d’expedició.

•

Número de llicència.

•

Nom i dos cognoms del titular.

•

Data de naixement.

•

Condició, funció o categoria per a la qual l’habilita (esportista,
entrenador, delegat, auxiliar...).

•

Club o independent.

•

Número del DNI o del document que legalment el supleixi.

•

Signatura del titular i de qui tingui capacitat legal per obligar-se en
nom seu en cas de menors d’edat, així com les que la normativa de
cada modalitat o categoria determini.

•

Quota per a la FECAPA, així com quota i entitat amb què s’ha
concertat l’assegurança obligatòria.

I allò que legalment estableixi la normativa vigent.
Article 1.81
En els casos d’esportistes estrangers, s’haurà de fer constar en la llicència
la seva nacionalitat.
Article 1.82
No es podran expedir llicències als clubs que tinguin pendent de
compliment obligacions econòmiques amb la FECAPA. Si per error
s’expedeixen, no tindran valor, sense perjudici de les responsabilitats
disciplinàries oportunes.
Article 1.83
No es permetrà la participació de cap esportista, entrenador, delegat o
auxiliar en encontres, proves o competicions si aquest no disposa de la
llicència federativa en vigor (emesa per la FECAPA).
En les normes de la competició de cada modalitat es podran fixar les dates
màximes per presentar noves llicències.
Secció tercera: Funció arbitral
Article 1.84

L’àrbitre o jutge haurà de fer constar en l’acta oficial totes les incidències
que ocorrin abans, durant i després d’una competició, tant pel que fa al
compliment de les normes que la regeixin com al comportament dels
participants i públic. Excepcionalment, es podrà substituir aquesta
obligació mitjançant informe complementari, que haurà de fer arribar al
Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la FECAPA dins les 24
hores següents a l'acabament de la competició. En aquest cas haurà de fer
constar en l’acta oficial: “Segueix informe.”
Article 1.85
Els àrbitres o jutges hauran de procurar que se celebri tota competició
oficialment programada, i l’hauran de suspendre només en cas de força
major, actitud greument perillosa del públic o de qualsevol dels
participants per a la seva seguretat o dels altres, o bé per greu deficiència
tècnica. En qualsevol altre cas no podran exercir aquesta facultat de
suspensió.
Article 1.86
Abans de començar l’activitat de la competició els àrbitres o jutges han de
comprovar la identitat dels participants mitjançant les corresponents
llicències federatives i requerir el DNI o document identificatiu equivalent.
En la modalitat de patinatge artístic, aquesta verificació correspondrà als
delegats territorials o de la competició.

CAPÍTOL 3: De les installacions i material esportiu.
Secció primera: Especificacions i homologació
Article 1.87
Les installacions on se celebrin competicions de la FECAPA i el material
esportiu que s’hi utilitzi hauran d’ajustar-se a les especificacions previstes
en aquest Reglament i, si escau, en les Bases de la Competició concretes
de què es tracti.
L’homologació d’installacions i material esportiu és competència de la
FECAPA.

CAPÍTOL 4: De la suspensió i interrupció de competicions.
Secció primera: Competències
Article 1.88
La FECAPA és l’única que té facultat per suspendre una activitat
competitiva i qui, estudiades les circumstàncies, haurà de decidir quan ha
de celebrar-se.
En cas de força major, els àrbitres o jutges o el delegat federatiu, si n’hi
ha, ostentaran per delegació aquesta facultat de la FECAPA, i hauran
d’informar immediatament el Comitè Català de Competició i Disciplina
Esportiva.

CAPÍTOL 5: Dels campionats i altres competicions oficials.
Secció primera: Comitè Esportiu
Article 1.89
Durant la celebració de les competicions oficials haurà de constituir-se un
Comitè Esportiu integrat per:
a) El representant o delegat de la FECAPA, que haurà d’actuar com a
president.
b) El president o representant de la Delegació Territorial del lloc on se
celebri.
c) Un representant de cadascun dels clubs participants.
O el que estableixin les Bases de la Competició i el Protocol dels
Campionats de cada modalitat.
En les modalitats de patinatge de velocitat i patinatge artístic, els
representants previstos en l’apartat c) anterior hauran de ser els delegats
federatius territorials.
Article 1.90
Seran funcions d’aquest Comitè Esportiu:

•

Control i aprovació de les installacions i material esportiu.

•

Control del desenvolupament del calendari d’activitats competitives.

•

Homologació provisional de resultats.

Les Bases de la Competició i el Protocol dels Campionats de cada modalitat
podran ampliar aquestes funcions o assignar-ne d’altres al Comitè
Esportiu.
Les funcions del Comitè Esportiu s’extingiran en acabar l’activitat per a la
qual ha estat constituït.
Secció segona: Representació de la FECAPA
Article 1.91
Per a cadascuna de les competicions, la FECAPA haurà de designar un
representant que actuarà com a tal en les cerimònies d’obertura,
repartiment de premis, clausura i en tots els actes protocollaris que se
celebrin i que no corresponguin ser exercits exclusivament pel president o
vicepresidents de la FECAPA.
Presidirà el Comitè Esportiu i adoptarà les decisions pertinents en
matèries pròpies de la seva competència.

CAPÍTOL 6: De les normes de caràcter general per a l’organització de
competicions, encontres, proves, tornejos i fases de les distintes
competicions.
Secció primera: De caràcter amistós
Article 1.92
Els organitzadors d’encontres, proves, competicions o tornejos de caràcter
amistós en què intervinguin equips o esportistes estrangers hauran de
comunicar-ho a la FECAPA amb una antelació mínima de 15 dies a la data
de l’inici de l’esdeveniment.
Si per al desenvolupament d’aquests esdeveniments amistosos és
necessària la presència d’àrbitres o jutges, els organitzadors hauran de
sollicitar-los a la FECAPA amb una antelació mínima de 15 dies a la data
de la seva celebració.

Secció segona: De caràcter oficial
Article 1.93
Els organitzadors d’encontres, proves, competicions o tornejos oficials que
se celebrin a Catalunya amb la participació d’equips o esportistes
estrangers hauran de disposar, en tots i cadascun dels casos, de
l’autorització expressa de la FECAPA, atorgada mitjançant l’oportú
document expedit per aquesta, per a la qual cosa l’organitzador haurà de
presentar-hi sollicitud en aquest sentit amb una antelació mínima d’un
mes a la data de l’inici de l’esdeveniment.
Article 1.94
La designació d’àrbitres o jutges per a les competicions descrites en els
articles 1.95 i 1.96 del present Reglament serà competència del Comitè
Tècnic d’Àrbitres o Jutges de cada modalitat.
Secció tercera: Competicions per fases
Article 1.95
Els clubs o entitats esportives podran sollicitar a la FECAPA l’organització
d’una o diverses fases classificatòries o finals de les distintes competicions
o proves que es desenvolupin al llarg de la temporada.
Per a això, el Comitè Tècnic de cada modalitat haurà de facilitar a tots els
clubs i entitats la relació d’activitats, a excepció de les dades essencials i
amb una antelació suficient a la data prevista per a la celebració
d’aquelles.
Els sollicitants, dins els terminis assenyalats, faran arribar a la FECAPA
la seva petició indicant:
•

Dades completes del sollicitant.

•

Competició o activitat que es vol organitzar.

•

Installacions esportives de què disposa.

•

Acceptació de les condicions que la FECAPA hagi fixat.

Entre les sollicituds rebudes dins el termini, el Comitè Tècnic de cada
modalitat haurà de designar la que cregui oportuna, respectant en tots els

casos que sigui possible un criteri de rotació de les competicions a favor
d’aquells clubs o entitats que no les hagin organitzades.

CAPÍTOL 7: Dels drets sobre les diverses competicions.
Secció primera: Principis generals
Article 1.96
La FECAPA, com a entitat organitzadora de les diverses competicions
oficials d’àmbit català i territorial de l’esport del patinatge, i en aplicació
d’allò que s’ha disposat en l’article 21.2 de la Llei de l’esport (Decret
Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol) i l’article 49 del Decret 58/2010, és
titular de la totalitat dels drets que se’n derivin, tant per a la seva
explotació o utilització, comercial o no comercial, com respecte a qualsevol
element, signe o identificació que, per similitud, es presti a confusió amb
els propis de les competicions esportives de la FECAPA.
Cap persona física o jurídica, pública o privada, no podrà utilitzar o
comercialitzar qualsevol dret sobre les competicions esportives de la
FECAPA sense l’expressa autorització d’aquesta.
Article 1.97

La FECAPA podrà efectuar cessió a tercers dels drets indicats en l’article
anterior, bé mitjançant contraprestació econòmica, bé amb caràcter
gratuït. En aquest cas, la cessió només podrà efectuar-se en favor dels
clubs o associació de clubs legalment constituïda, a fi de facilitar projectes
o programes de promoció del patinatge.

TÍTOL TERCER

CAPÍTOL 1: De la prevenció de la violència en els espectacles
esportius de patinatge.
Secció primera: Responsabilitat

Article 1.98
Tal com assenyala l’article 5 de la Llei 19/2007, d’11 de juliol, contra la
violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l’esport, les persones
físiques o jurídiques que organitzin qualsevol competició o espectacle
esportiu, així com els clubs que hi participin, estan sotmesos a la
disciplina esportiva i seran responsables, quan procedeixi, pels danys o
desordres que puguin produir-se.
Article 1.99
Els organitzadors o clubs locals hauran de comunicar a la FECAPA amb
antelació suficient la identificació de les activitats que considerin d’alt risc,
perquè aquesta ho pugui traslladar a l’autoritat governativa.
Secció segona: Mesures de seguretat
Article 1.100
Amb independència de les mesures que puguin adoptar-se per a cada cas
concret, l’organitzador o club local haurà de vetllar per les mesures
bàsiques següents:
•

Adequat sistema de venda d’entrades.

•

Separació d’aficions rivals en zones distintes del recinte esportiu.

•

Control d’accessos per a l’estricte compliment de les prohibicions
existents.

•

Compliment dels articles 3 i 4 de la Llei 19/2007, d’11 de juliol,
contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en
l’esport.

•

Compliment del Reglament d’Espectacles Públics d’aplicació a
Catalunya.

Article 1.101
La Junta Directiva de la FECAPA, a proposta dels comitès tècnics de cada
modalitat, podran fixar les mesures concretes de seguretat que estimin
oportunes en establir les Bases de la Competició corresponents.

TÍTOL QUART

CAPÍTOL 1: Del control de substàncies i mètodes prohibits en el
patinatge. Seguretat en la pràctica del patinatge. Control de gènere.
Secció primera: Control de substàncies i mètodes prohibits en el patinatge
Article 1.102
Tots els esportistes amb llicència esportiva expedida pe la FECAPA tenen el
deure de sotmetre’s als controls antidopatge que organitzin les institucions
competents i complir la resta d’obligacions establertes en aquesta matèria,
en l’àmbit de les competicions esportives.
Secció segona: Seguretat en la pràctica del patinatge
Article 1.103
Amb independència d’altres asseguraments especials que puguin establirse, tots els titulars de llicència de patinatge expedida per la FECAPA que
participin en competicions d’àmbit català i estatal hauran d’estar en
possessió de l’assegurança obligatòria prevista per la normativa legal
vigent a l’efecte de cobrir els riscos per a la salut derivats de la pràctica
d’aquest esport.
Secció tercera: Control de gènere
Article 1.104
Quan els esportistes participin en la categoria que els sigui pròpia pel seu
gènere, podran ser sotmesos al control corresponent, després de notificació
prèvia amb una antelació mínima de 15 dies.

TÍTOL CINQUÈ

CAPÍTOL 1: Del règim econòmic de les competicions.
Secció primera: Principis generals

Article 1.105
D’acord amb els principis rectors de la Llei de l’esport (Decret Legislatiu
1/2000, de 31 de juliol), els clubs i esportistes participants en les
activitats de la FECAPA han de contribuir al seu sosteniment en la forma
que es determini.
Secció segona: Drets arbitrals i de jutges
Article 1.106
L’import dels drets arbitrals de cada competició haurà de ser aprovat per
l’Assemblea General de Clubs de la FECAPA.
Secció tercera: Drets per llicències
Article 1.107
Anualment, l’Assemblea General de Clubs de la FECAPA haurà de fixar les
quantitats que aquesta ha de percebre per les llicències dels participants
en les competicions catalanes corresponents als collectius següents:
•

Esportistes

•

Entrenadors

•

Àrbitres i jutges

•

Delegats

•

Auxiliars

Secció quarta: Quotes d’inscripció i altres taxes
Article 1.108
L’Assemblea General de Clubs de la FECAPA podrà fixar les quotes
corresponents a la participació dels clubs en les competicions oficials
d’àmbit català, que en cap cas no englobaran les relatives a l’expedició de
llicències.
Article 1.109
L’Assemblea General de Clubs de la FECAPA podrà fixar taxes destinades
a compensar les despeses de gestió federativa de determinats tràmits.

