
PROPOSTES: Modificacions dels reglaments acordats en la reunió de clubs del Departament de Pesca 
Submarina el 5-11-2012 i aprovades en assemblea de Clubs el 13-12-2012 
 

PESCA SUBMARINA  
Articles a modificar Modificacions proposades 
Menú reglament 
CAPÍTOL V FECDAS 
Article 2 Comitè de Pesca de la FECDAS 

Eliminar  

CAPÍTOL I  L'esportista 
Article 1.1. Haver complert 16 anys o 14 
amb permís i responsabilitat paterna i del 
president del club pel que competeixi amb 
l'aprovació del Comitè de Pesca d'aquesta 
Federació. 

CAPÍTOL I  L'esportista 
Article 1.1. Haver complert 16 anys o 14 amb permís i 
responsabilitat paterna i del president del club pel que 
competeixi amb l'aprovació del Departament de Pesca 
Submarina d'aquesta Federació. 

CAPÍTOL I  L'esportista 
Article 4.4. Els concursants podran 
presentar una reclamació, sempre per 
escrit i dirigida al jurat de Competició, a 
través del Delegat del seu Club o Capità 
d'equip, i en defecte d'ambdós a través del 
pescador més antic de la seva entitat que 
estigués present en la prova, previ 
pagament de 12 euros en dipòsit al Delegat 
Federatiu, que únicament li seran 
retornades si s'estima procedent la 
reclamació. El Jurat de Competició haurà 
de resoldre la reclamació abans de donar 
per finalitzada la prova i signar l'acta de 
competició. Si no fos possible passarà a 
ser resolt pel Comitè de Pesca d'aquesta 
Federació. 

CAPÍTOL I  L'esportista 
Article 4.4. Els concursants podran presentar una 
reclamació, sempre per escrit i dirigida al jurat de 
Competició, a través del Delegat del seu Club o Capità 
d'equip, i en defecte d'ambdós a través del pescador més 
antic de la seva entitat que estigués present en la prova, 
previ pagament de 12 euros en dipòsit, que únicament li 
seran retornades si s'estima procedent la reclamació.  
La reclamació ha de presentar-se: 
- abans de la pesada pel que afecta al desenvolupament de 
la competició. 
- durant la pesada pel que afecta a la pesada en sí. 
- si és per un error en la classificació, es podrà reclamar 
dins dels 15 minuts posteriors de la publicació de la 
classificació, en conseqüència es tardarà la cerimònia de 
trofeus fins la seva resolució. 
El Jurat de Competició haurà de resoldre in situ la 
reclamació abans de donar per finalitzada la prova i signar 
l'acta de competició. Si no fos possible passarà a ser resolt 
pel Comitè de Competició i Disciplina Esportiva d'aquesta 
Federació. 
“CONDICIONAT AQUEST CANVI A QUE EXISTEIXI 
AQUEST COMITÈ ! “ 

Afegir Capítol III La competició 
Article 4.2.1. El pes mínim com peces vàlides en la final 
del Campionat de Catalunya Sènior Individual i d’Equips 
serà de 500 grams. 

Capítol IV, Article 1.4. Categoria Sènior 
per Equips:  
Article 1.4.1. Es realitzarà una única prova 
tipus interclubs d’equips de tres amb una 
durada de 6 hores i seguint el reglament 
del Campionat d’Espanya. 
(Afegir) 

CAPÍTOL IV Campionat de Catalunya 
Article 1.4.2. Els equips estaran formats per tres pescadors, 
només poden estar en l'aigua dos esportistes a la vegada. 
Tot el personal embarcat estarà en possessió de la llicència 
federativa en vigor. 
Article 1.4.3. Excepcionalment, l'equip podrà estar format 
per dos esportistes, romanent sempre un en l'embarcació en 
el cas de no disposar d'un barquer. 
Article 1.4.4. La boia de senyalització serà d'ús obligatori i 
únicament es permetrà una per equip, sent estrictament 
necessari utilitzar-la mentre un o dos membres de l'equip 
estiguin a l'aigua.  
Article 1.4.5. L'ús del posa peixos a la boia està permès, 



però mai es permetrà el seu ús a la cintura o en qualsevol 
altra part del cos. 
Article 1.4.6. Els dos pescadors del mateix equip que es 
troben en l'aigua, poden ajudar-se mútuament en qualsevol 
acció de pesca. No està permesa l'ajuda entre esportistes de 
diferents equips excepte en cas de perill. 

Afegir CAPÍTOL III  La competició  
Article 4.1.1.Es consideren captures d’espècies prohibides 
les espècies prohibides per la legislació vigent (mol·luscs, 
crustacis..) i suposa la desqualificació. 

CAPÍTOL II Els Clubs 
Article 2.1. Amb un mínim de 15 dies 
d'antelació s'hauran de dirigir per escrit a 
aquesta federació que practiquin aquest 
esport, confirmant la realització de la 
prova, el lloc de concentració, la zona de 
competició, l'horari d'aquesta i la 
composició del jurat de competició. La 
Federació farà arribar aquesta informació 
als clubs i en farà la màxima difusió per 
correu electrònic. 
Per als concursos que es facin dins la zona 
de Blanes fins Portbou caldrà també fer 
arribar les dades necessàries per sol•licitar 
el permís a la Capitania Marítima de 
Palamós." 

CAPÍTOL II, Els Clubs 
Article 2.1. La web de la FECDAS serà el punt 
d’informació de les proves establertes en el calendari 
oficial d’activitats de la FECDAS. L’entitat organitzadora 
podrà ampliar aquesta informació (cartells, pòsters, carta..) 
i la Federació en farà la difusió per correu electrònic. 
Article 2.2. Com a mínim un més abans de l’activitat 
esportiva marítima el Club haurà de sol·licitar mitjançant la 
Federació el permís a la Capitania Marítima segons la 
normativa vigent. 

Afegir CAPÍTOL III  La competició 
Article 5.4.  En finalitzar la competició, els retards de 
l'arribada en el 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. 

Eliminar inclòs en l’ Article 5.4. CAPÍTOL IV Campionat de Catalunya 
Article 1.3.7. En finalitzar cada mànega de la Final, els 
retards de l'arribada en el 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. 

Afegir CAPÍTOL III  La competició 
Article 4.1 L’ordre de la pesada de les captures vàlides serà 
d’acord amb l’ordre d’inscripció, excepte en la final del 
campionat de Catalunya Individual que es farà a l’ordre 
invers de la classificació prèvia. 

CAPÍTOL III  La competició 
Article 3. Categoria dels participants en les 
competicions d’Interclubs 
3.1. Debutant. Són tots aquells esportistes 
que no hagin participat més de 3 anys en 
una prova Interclubs. 
 

CAPÍTOL III  La competició 
Article 3. Categoria dels participants en les competicions 
d’Interclubs 
Article 3.1. Debutant. Esportistes participants en els 3 
primers anys d’Interclubs. 
 

CAPÍTOL IV Campionat de Catalunya 
Article 2. Categoria dels participants  
2.1. Debutant. És tot aquell esportista que 
no hagi participat en el Campionat de 

Mantenir igual. 
(“entenem que participar al campionat de Catalunya Sènior 
durant les selectives significarà que l’any que ve assolirà 
automàticament la categoria Sènior del Campionat de 



Catalunya Sènior. 
 

Catalunya i d’Interclubs”) 
 

CAPÍTOL IV Campionat de Catalunya 
Article 1.5. Categoria Debutant:  
Article 1.5.1. Es realitzaran 3 proves 
selectives, de les quals puntuaran les dos 
millors i una final amb una mànega. 
Article 1.5.2. En cas d’anul·lació d'una 
selectiva, es repetirà un cop més i sigui 
abans de 12 dies per a la celebració de la 
final. Si no fos possible la seva realització 
puntuaran totes les selectives realitzades. 
Article 1.5.3. En cas d’anul·lació de la 
final, es repetirà un cop més. De no poder-
se celebrar s’obtindrà el campió de 
Catalunya de la classificació general de les 
proves selectives. 
Article 1.5.4. La Final es realitzarà sempre 
que sigui possible amb embarcació 
comunitària i sense permetre canvis de 
zona als seus participants. L'inici i la 
recollida dels participants sempre s'iniciarà 
i acabarà per al mateix lloc. Si la final 
coincideix amb la Copa Catalana, regirà el 
reglament específic de la mateixa. 

CAPÍTOL IV Campionat de Catalunya 
Article 1.5. Categoria Debutant:  
Article 1.5.1. Es realitzaran 3 proves selectives, de les quals 
puntuaran les dos millors. 
(Eliminar) 
(“entenem que els debutants poden participar en els 
selectius del campionat de Catalunya Sènior Individual”) 
 

CAPÍTOL VI: Infraccions i sancions 
Article 1. Faltes lleus, greus, molt greus i 
sancions  
Article 1.1. Seran faltes lleus 
l'incompliment de les normes establertes 
en l'Article 2 del Capítol I d'aquest 
Reglament i la seva sanció serà la 
desqualificació immediata de l'esmentada 
prova. 
Article 1.2. Seran faltes greus 
l'incompliment de les normes establertes 
en l'Article 3 del Capítol I d'aquest 
Reglament, mentir en omplir l'Annex 1 
d'aquest reglament o reincidir en alguna 
falta lleu en una temporada de competició, 
i la seva sanció serà la desqualificació 
immediata de l'esmentada prova i d'entre 6 
mesos a un any natural de competició. 
Article 1.3. Seran faltes molts greus 
reincidir en alguna falta greu en una 
temporada de competició i la seva sanció 
serà la desqualificació de més d'un any 
natural de competició. 

Adaptar aquest article partint del reglament internacional 
CMAS de pesca submarina: 
 
CAPÍTOL VI: Infraccions i sancions 
Article 1. Conducta de competició 
1.1. Tots els membres de l'equip inscrits han de conèixer 
i respectar el reglament de competició. 
1.2. Els comissaris / jutges tenen l'obligació d'intervenir 
cada vegada que el reglament no es respecta. 
1.3. Els comissaris / jutges poden sancionar amb: 
1.3.1.  avís 
1.3.2.  expulsió 
1.4. Dos avisos, en la mateixa competició, impliquen 
l'expulsió immediata. 
1.5. El comissari / jutge ha d'avisar de la infracció al 
competidor quan s'ha comès. 
1.6. Un cop s'ha pres la mesura, el comissari / jutge ha 
d'avisar al Comissari General. 
1.7. Si el competidor que rep l'avís ja havia rebut un 
anteriorment el Comissari General ordenarà l'expulsió 
immediata. 
1.8. El concursant expulsat perd tots els seus drets de 
classificació en la competició. 
Article 2. Infracció castigada amb un avís 
2.1. Arribar amb retard als punts de control previstos per 
l'organització. 
2.2. Tenir un comportament incorrecte envers els altres 
participants i els comissari / jutges. 
2.3. Allunyar més de 25 metres de la seva boia oficial. 



2.4. Carregar el fusell i mantenir carregat en terra o 
sobre l'embarcació. 
2.5. Tenir un mitjà de senyalització no conforme a les 
normes. 
2.6. No declarar haver capturat el nombre total admès 
per certs peixos com s'havia previst en el reglament 
particular. 
2.7. Pescar en una zona prohibida. 
2.8. Demanar ajuda per recuperar el cinturó de ploms o 
el pèndol. 
2.9. La pesca d'espècies no vàlides. 
Article 3. Infracció castigada amb l'exclusió 
3.1. Agressió a altres participants, comissaris / jutges o 
membres de l'organització. 
3.2. Pescar espècies prohibides per la legislació vigent. 
3.3. Reemplaçament de peces per les espècies 
reglamentades. 
3.4. Estar a la zona de competició abans de l'inici 
d'aquesta. 
3.5. Emprar aparells respiratoris o altres. 
3.6. Tornar fora de termini després del final de la 
competició. 
3.7. Tots els que cometen infraccions abans del principi 
de la competició no podran participar. 

 
  


