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10. DILIGÈNCIA  10 

  

       ANNEX 1  11 

  

        ANNEX 2  12 

 

1. CONSTITUCIÓ 

 

Conformement al que disposa el Capítol VI dels Estatuts de la FEMECV es 

constitueix el Comité d'Àrbitres de Competició com a Comité Tècnic d'aquesta.  

 

 

2. OBJECTE I DOMICILI 

 

1.1. El Comité d'Àrbitres de Competició de la Federació d’Esports de Muntanya  i 

Escalada de la Comunitat Valenciana (FEMECV) és el Comité tècnic que 

depén de la seua Junta Directiva i que té per comesa l'organització del 

servei d'arbitratge i de la gestió tècnica arbitral en l'àmbit competencial 

d'aquesta federació i, com a objecte, vetlar per la correcta aplicació de tots 

els reglaments de competició de les diferents modalitats, dels resultats de 

les competicions oficials, de l'aplicació uniforme d'aquests reglaments  i de 

la regulació dels drets i obligacions dels àrbitres. 

1.2. El domicili del Comité d'Àrbitres serà el mateix que el de la FEMECV 
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3. FUNCIONS 

 

Són funcions del Comité d'Àrbitres de la FEMECV: 

• Fer complir els Reglaments de les diferents disciplines competitives 

reconegudes per la FEMECV i informar a tots els seus membres, així com 

als altres Estaments d'aquesta, de quantes modificacions s'introduïsquen 

en el mateix i dels criteris uniformes de la seua interpretació. 

 

• Promoure la formació d'Àrbitres FEMECV, sol·licitant a l'EVAM (Escola 

Valenciana d'Alta Muntanya) la confecció i la programació dels cursos 

necessaris. 

• La formació contínua, així com els plans de perfeccionament dels 

col·lectius arbitrals podran ser dissenyats i dirigits des del propi si de cada 

col·lectiu ateses les necessitats d'aquest col·lectiu.  

• Vetlar perquè es complisca la condició i categoria d'ÀRBITRE ACTIU en 

cada disciplina esportiva per a tots aquells que exercisquen la seua 

activitat com a tals.  

• Promoure, a través de l'EVAM, cursos d'actualització, col·loquis i 

publicacions didàctiques a fi d'unificar els criteris d'aplicació dels 

diferents Reglaments Oficials. 

• Portar un registre actualitzat dels Àrbitres actius de les respectives 

modalitats esportives de la FEMECV. 

• Proposar a la Direcció Tècnica de la FEMECV els processos administratius 

i executius i /o de millora per al correcte desenvolupament de les proves 

oficials. 

• Designar els Àrbitres que han d'actuar com a tals en les seues diferents 

funcions establides en els corresponents Reglaments i aquells altres que 

es consideren necessaris per al bon desenvolupament de les proves en 

totes les Competicions FEMECV. 
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• Exercir, a través dels Àrbitres, la potestat disciplinària esportiva en el 

desenvolupament de cada competició. 

• Proposar a la FEMECV els Àrbitres més idonis per a ser nomenats Àrbitres 

Nacionals, assistents a Cursos nacionals i altres convocatòries de caràcter 

nacional, sempre que siga adequat segons la convocatòria. També per als 

processos d'homologació i reconeixement de competicions. 

• Recaptar dels Àrbitres els informes que corresponguen. 

• Recopilar tota la documentació necessària per a l'homologació de les 

marques que puguen suposar rècords provincials o autonòmics, portant 

un registre actualitzat d'aquests. 

• Recopilar tota la documentació necessària per a l'homologació de 

recorreguts/proves en tota la Comunitat Valenciana, portar un registre 

de les mateixes i dels documents de verificació dels Àrbitres i emetre el 

corresponent informe a la Junta Directiva de la FEMECV. 

• Establir els criteris i la normativa de qualificació, classificació i assignació 

dels àrbitres. 

• Informar la Junta Directiva de la FEMECV de tots els seus acords. 

• Proposar a la Junta Directiva de la FEMECV les Normatives que regularan 

els drets i obligacions dels membres de l'Estament d'Àrbitres. 

• Col·laborar amb la Direcció Tècnica de la FEMECV en l'elaboració, 

modificació i posada al dia dels diversos reglaments de competició. 

Elaborar propostes a iniciativa pròpia per a ser exposades en els àmbits i 

òrgans corresponents. 

• Aquelles altres funcions que se li encomanen per part de la Junta 

Directiva de la FEMECV. 
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4. COMPOSICIÓ 

 

L'organització arbitral està composta per tots els Àrbitres FEMECV. 

Aquest col·lectiu estarà regit per la Junta Directiva del Comité d'Àrbitres de la 

FEMECV. 

Per al funcionament del Comité d'Àrbitres, aquest tindrà una Junta Directiva 

que es compondrà de: 

Un president, amb Titulació d'Àrbitre FEMECV que serà nomenat per la junta 

directiva a proposta de presidència i vocals, el número de les quals vindrà dau 

per les següents estipulacions: 

Dos vocals nats que seran el Secretari General de la FEMECV, que actuarà com a 

secretari  del Comité, i el Director Tècnic de la FEMECV. El Secretari General de 

la FEMECV podrà delegar les seues funcions operatives en una altra persona de 

la FEMECV o en un dels membres del Comité d'Àrbitres, sense que això 

signifique la seua no pertinença i participació en aquest Comité. 

Un vocal per cada disciplina competitiva que serà designat pel president de la 

FEMECV a proposta del President del Comité d'Àrbitres, en la mesura que siga 

possible el President de comité d'Àrbitres  consultarà amb els diferents 

col·lectius arbitrals sobre la preferència de la persona que els representarà.  

4.1. El PRESIDENT del Comité d'Àrbitres tindrà les següents funcions i 

atribucions: 

• Representar al Comité en tots els àmbits que li són propis, inclosa la 

Junta Directiva de la FEMECV. Si el president del comité no és membre 

de la Junta Directiva, podrà participar en ella amb veu però sense vot. 

• Convocar i presidir les reunions del Comité. 

• Proposar el nomenament i cessament dels membres del Comité al 

President de la FEMECV. 

• Delegar funcions en els altres membres del Comité. 

http://www.femecv.com/
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• Coordinar i estimular tota l'activitat, signant les propostes, 

nomenaments, circulars, escrits i quanta documentació es genere dins 

del funcionament del Comité. 

• Aquelles altres atribucions que li puguen correspondre pel seu càrrec. 

4.2. Són funcions del SECRETARI del Comité d'Àrbitres: 

• Custodiar els Llibres i documents del Comité, així com el despatx, 

registre i arxiu de la correspondència de la qual donarà compte al 

president i Vocals respectius.  

• Portar al dia els Registres i Fitxers d'Àrbitres, les seues actuacions, 

renovacions i dades complementàries, publicant en finalitzar el termini 

de renovacions de Llicències la disponibilitat d'aquests. 

• Emetre els informes que se li sol·liciten.  

• Redactar la Memòria Anual.  

• Confeccionar i remetre les Circulars que es generen.  

• Remetre els Reglaments i Normes de les Competicions autonòmiques als 

Àrbitres que es troben en actiu. 

• Materialitzar els nomenaments d'Àrbitres per a les Competicions 

FEMECV i aquelles altres per als quals siguen requerits i traslladar els 

Informes dels mateixos al president i Vocals respectius.  

• Responsabilitzar-se de la logística del Comité d'Àrbitres.  

• Estendre acta de les Reunions del Comité i remetre còpia als 

components del mateix i a la Junta Directiva de la  

FEMECV. 

• Remetre als membres del Comité d'Àrbitres i Responsables d'Àrbitres de 

les diferents disciplines quanta informació es reba per al bon 

desenvolupament de les seues funcions.  

• Aquelles altres funcions que se li encomanen. 
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4.3. Són funcions dels VOCALS 

• Desenvolupar les funcions que el president li encomane.  

• Presentar els informes de les seues gestions al president.  

• Fer propostes per al millor funcionament del Comité d'Àrbitres. 

4.4. Duració dels càrrecs 

La duració dels càrrecs serà d'una legislatura. 

Podent romandre en els mateixos amb caràcter de ”En funcions” fins que 

els processos electorals o de designació  permeta la seua renovació. 

5. ÀRBITRES I CATEGORIES 

 

5.1. Categories 

A nivell general s'estableixen les següents categories: 

• ÀRBITRE FEMECV. Podran ser ÀRBITRES FEMECV totes aquelles persones 

que estiguen en possessió del títol vàlid, en la corresponent disciplina 

esportiva, obtingut a través de les Federacions Autonòmiques i que, al seu 

torn, estiga vinculat als continguts homologats per la FEMECV mitjançant 

l'EVAM i que hagen realitzat i superat el corresponent Seminari d'adaptació 

establit per a això per l'EVAM. 

 

o ÀRBITRES ACTIUS: A més de complir amb la condició general anterior, 

podran ser ÀRBITRES ACTIUS aquells que complisquen els següents 

requisits: 

 Estar en possessió de la llicència de l'any en curs de la FEMECV 

amb el nivell de cobertura suficient que s'establisca. 

 Superar les proves físiques, per a cada disciplina a la qual 

desitge estar adscrit, que s'establisquen periòdicament. 

 Superar les proves de FORMACIÓ CONTINUADA que 

s'establisquen de manera periòdica. 

http://www.femecv.com/
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Els àrbitres FEMECV podran optar a la categoria nacional sempre que 

es complisquen els requisits exigits per la FEMECV. 

o ÀRBITRES NO ACTIUS: Aquells ÀRBITRES FEMECV que no 

complisquen els requisits d'ACTIU. 

 

5.2. Drets 

Els Àrbitres FEMECV: 

• Podran assistir als Seminaris de Formació que impartisca l'EVAM a 

instàncies del Comité d'Àrbitres per al control d'esdeveniments del 

màxim rang autonòmic.  

• Podran formar part dels Jurats que el Comité d'Àrbitres confeccione per 

al control d'esdeveniments del màxim rang autonòmic. 

• Podran integrar-se en els Jurats que per al jutjament de les proves de 

Calendari Oficial de la FEMECV es desenvolupen a la Comunitat 

Valenciana.  

• Rebran directament la informació i el material que corresponga. 

• Tindran dret a ser designats per a qualsevol de les activitats que el 

Comité d'Àrbitres té encomanades. 

• Tindran qualssevol altres drets que la FEMECV a través del seu Comité 

d'Àrbitres reglamente.  

 

5.3. Deures 

• Comprometre's a complir els Estatuts i Reglaments de la FEMECV. 

• Sotmetre's a l'autoritat dels Òrgans federatius en allò que els 

concernisca. 

• Tots els Àrbitres que desitgen exercir com a tals en competicions 

autonòmiques i/o provincials hauran de tindre la categoria d'ACTIU.  
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• Tots els Àrbitres s'obliguen, a cada moment i en el transcurs de la 

realització de les seues funcions, a vestir amb la uniformitat que la 

FEMECV tinga establida. 

• Qualssevol altres deures que la FEMECV a través del seu Comité 

d'Àrbitres reglamente. 

 

5.4. Àrees. 

Les àrees del Comité d'Àrbitres respondran a cadascuna de les disciplines de 

competició existents a cada moment. 

Els àrbitres de cada disciplina competitiva pertanyeran a la seua àrea 

corresponent. 

Les diferents àrees estaran sota la coordinació directa d'un Responsable d'Àrea.  

Cada àrea elaborarà un reglament intern de funcionament que haurà de regular 

tot el concernent al control i arbitratge de les competicions de la seua 

modalitat esportiva, així com als requeriments específics de proves físiques i 

formació continuada. Aquest reglament regularà en particular la rotació dels 

àrbitres i jutges en les diverses competicions i l'obligatorietat d'assistència una 

vegada designat. 

Els reglaments interns de cada àrea d'aquest Comité hauran de ser revisats per 

la Direcció Tècnica de la FEMECV i aprovats per la junta directiva de la FEMECV. 

El responsable d'àrea convocarà i dirigirà les reunions que crega oportunes per 

al bon funcionament d'aquesta. 

 

6. RÈGIM DISCIPLINARI 

 

Els Àrbitres se supeditaran a les decisions dictades pel Comité de Disciplina 

Esportiva de la FEMECV. 
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7. LLICÈNCIES 

 

Els Àrbitres s'integraran, a petició pròpia, en la FEMECV, i hauran d'estar en 

possessió de la llicència necessària. 

El període per a la renovació de la llicència anual serà el que determine el 

Reglament de Llicències de la FEMECV. 

Els Àrbitres FEMECV tramitaran les seues Llicències a través de la FEMECV o els 

seus respectius clubs. 

8. DISPOSICIÓ ADDICIONAL 

 

El present Reglament serà desenvolupat mitjançant Normes i Circulars del 

Comité d'Àrbitres de la FEMECV. 

 

 

9. DISPOSICIÓ FINAL 

 

El present Reglament del Comité d'Àrbitres de la FEMECV entrarà en vigor 

després de la seua aprovació per la Junta Directiva de la FEMECV i vistiplau de 

l'assemblea FEMECV      

 

10. DILIGÈNCIA 

 

Es fa constar que el present Reglament del Comité d'Àrbitres de la FEMECV va 

ser aprovat per la per la Junta Directiva de la FEMECV en la data 23  d'octubre 

de 2020 
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ANNEX 1 

 

 

 

1. CENS INICIAL DEL COL·LECTIU D'ÀRBITRES 

 

Amb l'objectiu d'iniciar la marxa formal del Comité d'Àrbitres de la FEMECV, 

s'estableix un període de sis mesos a partir de l'aprovació definitiva per la Junta 

directiva de la FEMECV. 

Al final d'aquest període s'haurà de comptar amb un cens d'ÀRBITRES FEMECV 

amb la diferenciació d'ACTIUS I NO ACTIUS. 

La Junta del Comité establirà els requisits provisionals per a la validació 

d'ÀRBITRES ACTIUS. 

Aquest cens serà el col·lectiu de partida per a l'activitat del Comité. 

 

 

2. DESENVOLUPAMENT DEL REGLAMENT DE LES ÀREES 

 

Amb l'objectiu d'establir l'homogeneïtat necessària entre les diferents àrees, 

s'estableix que l'aprovació, pels òrgans competents del Reglament d'Àrbitres 

de Competició de la FEMECV haurà d'incloure el corresponent 

desenvolupament general de les diferents àrees amb les seues especificitats. 
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ANNEX 2 

 

 

REGLAMENT DE LES ÀREES. 

REGLAMENT DE L'ÀREA DE CURSES PER MUNTANYA. 

REGLAMENT DE L'ÀREA D'ESCALADA. 

REGLAMENT DE L'ÀREA DE MARXA NÒRDICA 

 

COMITÉ D'ÀRBITRES DE COMPETICIÓ DE LA FEMECV 
 

 

REGLAMENT DE LES ÀREES 

 
 
El present Reglament desenvolupa les especificitats pròpies de les diferents 
àrees del Comité d'Àrbitres de la FEMECV. 
 
Els requisits generals i mínims establits en el reglament per a tindre la categoria 
d'Actiu, són aplicables a totes les àrees. 
 
Amb caràcter general i comú a totes les àrees, s'estableixen els requisits mínims 
per a la figura del: 
 
PRESIDENT DEL JURAT. Haurà de ser un Àrbitre FEMECV en actiu i amb una 
experiència contrastada i reconeguda pel Comité. 
 
Totes les figures i rols (de l'àmbit arbitral) a desenvolupar en cada disciplina 
estan, o hauran d'estar, contemplades en els Reglaments de Competició. 
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REGLAMENT DE L'ÀREA DE CURSES PER MUNTANYA 

 
1.1. Àrbitre Actiu 

 
Requisits particulars per a ostentar la categoria d'Actiu. 
 
Aquests requisits es concreten a superar les proves físiques i superar el 
procés anual de formació continuada. 
 
Referent a la prova física, es tracta de realitzar una de les dues opcions que 
es presenten en els apartats 1.1.1 o 1.1.2. 

 
1.1.1. Haver participat (com a corredor) en almenys, una cursa en la 

temporada anterior (homologada FEMECV o FEDME) i haver-la 
finalitzat dins del temps màxim establit. 
 

1.1.2. L'Àrea de Curses podrà establir un circuit tècnic que tindrà entre 
500 i 700 metres de desnivell positiu, que haurà de ser superat 
com a màxim, en el doble de temps establit. Aquesta prova es 
realitzarà durant la jornada de formació continuada 
preferentment.  

 
Si no poguera realitzar-se durant aquesta jornada, s'establirà, per 
l'Àrea de Curses, una jornada per cadascuna de les províncies de la 
Comunitat Valenciana, per a la realització d'aquesta prova.  
Aquesta prova tindrà les característiques esmentades en el punt 
anterior, i serà supervisada/controlada per l'àrbitre de Curses per 
Muntanya de més edat que assistisca a aquesta prova o designat 
per l'Àrea de Curses per Muntanya. 

 
1.1.3. Formació continuada. Superar la formació continuada que es 

convoca anualment per a Àrbitres FEMECV. Aquesta formació 
continuada és diferent a aquelles que es convoquen per a accedir 
a la categoria d'Àrbitre FEDME. 

 
1.2. Pèrdua de la condició d'Àrbitre Actiu. 

 
Requisits particulars per a la pèrdua de la condició d'Àrbitre Actiu. 

 
1.2.1. No haver superat les proves físiques referides en l'apartat 1.1.1. i 

1.1.2.  
 

1.2.2. No haver assistit, de manera injustificada, a la formació contínua, 
referida en l'apartat 1.1.2 

 
1.2.3. Així mateix, els àrbitres que declinen, reiteradament, sense causa 

justificada, la labor d'arbitratge de Curses per Muntanya, seran, 
gradualment apartats, fins al punt de perdre la condició d'Àrbitre 
en Actiu.  
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REGLAMENT DE L'ÀREA D'ESCALADA ESPORTIVA 

 

Requisits particulars per a ostentar la categoria d'Actiu. 

2.1. Proves físiques. No es requereixen. 
 
2.2. Formació continuada. Superar la formació continuada que es convoca 
anualment abans de la temporada per a Àrbitres FEMECV. Aquesta 
formació continuada és diferent a aquelles que es convoquen per a 
accedir a la categoria d'Àrbitre FEDME. 

 

 

REGLAMENT DE L'ÀREA DE MARXA NÒRDICA 

Requisits particulars per a ostentar la categoria d'Actiu. 

Aquests requisits es concreten a superar les proves físiques 3.1 i a superar el 
procés anual de formació continuada 3.2. 

 
3.1. Proves físiques. Haver participat (com marxador) en, almenys, una prova 

en la temporada anterior (homologada FEMECV o FEDME) i haver-la 
finalitzat dins del temps màxim establit. O en el seu cas superar les 
proves físiques que es convoquen en el procés de Formació Continuada. 
 

3.2. Formació continuada. Superar la formació continuada que es convoca 
anualment abans de la temporada per a Àrbitres FEMECV. Aquesta 
formació continuada és diferent a aquelles que es convoquen per a 
accedir a la categoria d'Àrbitre FEDME. 

 

3.3. Es considerarà positivament i és desitjable que els àrbitres sàpien 
muntar amb bicicleta amb fluïdesa. 
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17 de maig de 2013 

Primers autors: 

Manuel Amat Castillo. 

Noel Blasco Ruiz 

I altres col·laboradors d'àrea.  

-Actualització: 

6 de novembre de 2017 

-Actualització: 

Manuel Amat Castillo. 

Peli Torres Díaz              

P. Arturo Uréndez Vega 

 23 d'octubre de 2020 

Amb la col·laboració de: 

Manuel Segarra Berenguer 

Oscar Gallego Soler 

Daniel Agullo Més  

P. Arturo Uréndez Vega 
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