Barcelona, 15 d’octubre de 2020

NORMATIVA GENERAL
Segons s’estableix en el Decret Llei 31/2020, de 8 de setembre, pel qual es modifica el Decret
Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, es va aprovar la realització d’assemblees generals d’entitats
esportives a distància per mitjans telemàtics però no la modificació de reglaments ni estatuts
de les entitats.
A partir d’aquest Decret Llei 31/2020, la FCN va dur a terme la seva Assemblea General
Ordinària el passat 8 d’octubre de 2020. En la mateixa es van aprovar els diferents punts de
l’ordre del dia en el que es trobava la presentació de la Normativa General que recull aquelles
actualitzacions que ens permeten adaptar la competició a les noves necessitats derivades de
la pandèmia, juntament amb altres modificacions de caràcter més ordinari.
Aquesta normativa tindrà vigència fins a la recuperació de la normalitat per tal de donar resposta
a les necessitats d’aquells aspectes que així ho requereixin pel bon funcionament de la
competició.

Per clubs i entitats afiliades.
Punt 1

(Títol 1, article 9, punt 2.e.).

Posar a disposició de la Federació Catalana de Natació els seus nedadors i nedadores,
saltadors i saltadores, jugadors i jugadores de waterpolo, nedadors i nedadores de natació
artística, nedadors i nedadores d’aigües obertes i tècnics, així com les instal·lacions esportives,
sempre que aquella ho necessiti i ho demani.
Punt 2

(Títol 3, article14, punt 6).

Tots els esportistes guardonats en competicions hauran de presentar-se a la cerimònia de
premis i hauran de fer-ho amb l’equipació oficial del club.
Referent a Llicències.
Punt 1

(Títol 4, capítol 1, article 8, punt 5.b.).

Temporal natació. Habilita els nedadors i nedadores menors de 16 anys per a participar en totes
aquelles competicions del calendari oficial de clubs de la FCN, que tinguin lloc, entre el dia 1 de
juny i el dia 30 de setembre de cada temporada.
Punt 2

(Títol 4, capítol 1, article 11, punt 2).

a) Els/les waterpolistes que tinguin llicència per a un determinat club en edats de categoria
juvenil, podran participar, a més, en categoria absoluta per altre club, sempre i quan tramitin la
llicència que correspongui, segons la normativa vigent. Per tal que la cessió pugui produir-se
iniciada la temporada esportiva, el jugador cedit no haurà d’haver estat alineat en l’equip absolut
del club cedent en cap partit del calendari oficial de la FCN, ni de la RFEN.

b) Les waterpolistes que tinguin llicència per a un determinat club en edats de categoria infantil,
podran participar, a més, en categoria cadet o juvenil per altre club, sempre i quan el club cedent
no disposi d’aquestes dues categories, ni de l’absoluta.

En competicions.
Punt 1

(Títol 1, capítol 2, article 13, punt 1.4.).

En la disciplina de waterpolo, en cas d’haver-hi, lliurar l’annex de l’acta del partit, a la Federació
Catalana de Natació, en la forma, mitjà i termini que estableixi la normativa corresponent.
Punt 2

(Títol 1, capítol 2, article 13, punt 1.5.).

Haurà de donar compliment als protocols i les recomanacions d’higiene, seguretat i salut
establertes per les autoritats competents.
Punt 3

(Títol 1, capítol 3, article 24).

Els/les entrenadors/es, àrbitres i els delegats/des d’equip hauran de signar l’annex de l’acta de
waterpolo, quan es produeixin incidències.

Punt 4

(Títol 1, capítol 3, article 26, punt 2).

En el cas de waterpolo, la presentació d’aquests documents tindrà caràcter obligatori. En cas
contrari, la no presentació l’haurà de fer constar l’àrbitre a l’annex de l’acta, indicant el nom,
cognoms, número de llicència o DNI i club al que pertany, per a ulterior comprovació.
Punt 5

(Títol 2, capítol 1, article 30).

La Federació Catalana de Natació és l'encarregada de la direcció dels Campionats de
Catalunya de totes les categories, incloent el Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona, així com
de la resta de campionats que s’encomanin.
Amb aquesta finalitat la Federació nomenarà el director o directora de la competició i un jurat
de competició, aquest últim a través del Comitè d’àrbitres.

Punt 6

(Títol 3, capítol 1, article 45, punt 2).

Els equips absoluts masculins participants en campionats, lligues i copes de Catalunya i en el
Campionat d’Espanya 3a Divisió zona Catalunya, estaran obligats a alinear un mínim de CINC
(5) jugadors d'edat inferior a 23 anys. Aquesta alineació no serà necessària en aquells casos
en que el club tingui altres dos equips competint en categories inferiors. Si un equip no compleix
cap de les dues condicions anteriors podrà participar-hi, però no tindrà el dret de classificar-se
pel play off d’ascens a 2a divisió o Campionat d’Espanya de 3a Divisió (fase estatal).

Punt 7

(Títol 3, capítol 1, article 46, punt 2).

Durant el transcurs d’un partit els jugadors no poden canviar de dorsal.

Punt 8

(Títol 3, capítol 1, article 47, punt 1).

En els campionats i competicions oficials de waterpolo de la Federació Catalana de Natació,
els clubs poden participar, dins de qualsevol categoria, amb un segon equip "B".
En categoria absoluta tindrà denominació d’equip “B”, tot equip que tingui equip “A” tant en
competició Catalana com en competició estatal.
Els clubs que presentin equips “B”, hauran d’observar les següents regles:
Dins del termini que estableixi la normativa específica de cada campionat o competició en que
un club tingui inscrits dos equips, o que tingui un equip “A” en lligues estatals i un equip “B” en
lliga catalana, remetrà a la Federació Catalana de Natació una relació dels jugadors/es que
integraran l'equip "A" i l'equip "B”
En Categoria absoluta.
a. Els/les waterpolistes adscrits a l’equip principal “A”, NO podran jugar EN CAP CAS amb
l’equip “B”.
b. Els/les waterpolistes majors de 20 anys adscrits a l’equip “B” podran conservant aquesta
adscripció, jugar en l’equip “A” fins a 4 partits. A partir de la 5a intervenció, els/les
waterpolistes passaran a formar part de l’equip “A”, no podent tornar a l’equip “B” fins a la
següent temporada. Aquesta participació ha de ser activa, pel que els auxiliars hauran de
fer constar a l’acta tots els/les waterpolistes que han intervingut.
c. Els jugadors/res de 20 anys o menors podran jugar un número il·limitat de partits amb l’equip
“A” estant inscrits en l’equip “B”.
d. Només es podran alinear en l’equip “B” un màxim de 5 jugadors majors de 23 anys per partit.
e. El número mínim de waterpolistes adscrits per equip es d’onze (11) jugadors en categoria
masculina i nou (9) en categoria femenina.
Als equips A i B de les categories cadet i juvenil, els jugadors/es de segon any hauran de jugar
obligatòriament a l’equip A. Els jugadors/es de primer any podran jugar indistintament en
qualsevol dels dos equips (A o B).
Als equips A i B de les categories benjamina, alevina i infantil, els jugadors/res de segon any o
bé juguen amb l’equip A o juguen en l’equip B, mentre que els jugadors/res de primer any
podran jugar indistintament en qualsevol dels dos equips (A o B).
L’equip "B" no podrà ascendir al grup superior en que hi jugui l'equip "A".
Si l’equip "A" descendís al grup on juga l'equip "B", aquest baixarà al grup immediatament
inferior.

Punt 9

(Títol 3, capítol 2, article 51, punt 3).

Si un club inscrit en un campionat o competició es retirés, s’aplicaran les sancions establertes
pel cas en el Reglament disciplinari de la Federació Catalana de Natació.

Punt 10

(Títol 3, capítol 2, article 51, punt 4).

En el cas de fusió de clubs, el club resultant conservarà el dret a participar en cada una de les
categories on tinguessin dret a participar cadascun dels equips dels clubs fusionats. En cas de
coincidència d’equips en la mateixa categoria abans de la fusió, el club resultant només podrà
inscriure un equip en dita categoria i adquirirà el dret de inscriure un equip “B” en la categoria
immediatament inferior. En el cas que hi hagi una única categoria de competició, només podrà
participar un sol equip.

En Disciplinari.
Punt 1

(Títol 3, article 21, punt 4.b.).

L’alineació́ indeguda de caràcter molt greu atenent a l’ànim fraudulent i les conseqüències
esportives de l’acció.

Punt 2

(Títol 3, article 23, punt 1).

Alineació indeguda de caràcter greu. S’entén per alineació́ indeguda la participació́ d’un
esportista en una prova o competició́ sense haver tramitat la corresponent llicència esportiva,
estant suspès del dret de participació́ , incomplint les regles d’edats, o qualsevol altra norma
referida a aquest règim.
La manca de llicència en una competició́ oficial de qualsevol persona que hi participi.
Les intimidacions, les amenaces o les coaccions realitzades verbalment o per escrit envers
qualsevol membre de la FCN, a través de qualsevol mitjà, inclús mitjans electrònics i/o xarxes
socials.
Les desqualificacions, el desacatament o les manifestacions irrespectuoses, verbals o escrites,
dirigides als membres dels òrgans disciplinaris o a qualsevol directiu, responsable federatiu,
personal col·laborador i treballadors de la FCN.
Els que es neguin a cooperar reiteradament en l’aclariment d’uns fets que siguin objecte
d’enjudiciament per part dels òrgans jurisdiccionals esportius, els que ocultin dades essencials
respecte d’aquests o menteixin de forma deliberada, llevat que estiguin sent investigats o siguin
objecte d’un expedient disciplinari i es neguin a declarar com a estratègia de defensa.

Punt 3

(Títol 3, article 25, punt 3.i.).

Els que es neguin a cooperar en l’aclariment d’uns fets que siguin objecte d’enjudiciament per
part dels òrgans jurisdiccionals esportius, els que ocultin dades essencials respecte d’aquests
o menteixin de forma deliberada, llevat que estiguin sent investigats o siguin objecte d’un
expedient disciplinari i es neguin a declarar com a estratègia de defensa.

Punt 4

(Títol 3, article 25, punt 3.h.).

Comunicar al Comitè̀ d’àrbitres la impossibilitat d’assistència a una convocatòria, en els 4 dies
naturals anteriors al dia del inici de la prova o competició a la qual hagi estat convocat/da, llevat
que la manca de comunicació́ sigui produïda per una causa totalment justificada.

Punt 5

(Capítol 2, secció 1, article 37 i següents).

El procediment disciplinari especial per a les competicions en règim de concentració.
(Article 37.).
Els procediments disciplinaris per a les infraccions de les regles del joc o la competició, o de la
conducta esportiva, quan requereixin la intervenció immediata dels òrgans disciplinaris per raó
del desenvolupament normal d’una competició per concentració, es poden tramitar pel present
procediment.
(Article 38.).
El procediment s’inicia mitjançant l’acta del partit o la prova i mitjançant el corresponent annex,
que reflecteixi els fets que poden donar lloc a sanció, que ha d’ésser subscrita per l’àrbitre o qui
estigui oficialment encarregat d’aixecar-la.
(Article 39.).
1. Els interessats, dintre del termini de dues hores següents al moment en què els és lliurada
l’acta i l’annex, poden formular per escrit, les al·legacions o les manifestacions que, en relació
amb els fets imputats a l’acta o l’annex, considerin convenients a llur dret i poden, dins el mateix
termini, proposar o aportar també, si escau, les proves pertinents per a demostrar llurs
al·legacions, si tenen relació amb els fets imputats.
2. La formulació de les al·legacions, manifestacions o la proposició de proves, s’haurà de dur a
terme mitjançant escrit presentat presencialment als oficials de la competició designats per la
Federació Catalana de Natació o bé, mitjançant correu electrònic designat a la normativa de la
competició.
3. Un cop transcorregut l’esmentat termini, s’haurà d’entendre finalitzat el tràmit d’audiència i
tot escrit que es presenti amb posterioritat serà considerat extemporani.
4. Seran considerats interessats en el procediment, aquelles persones i entitats en les quals
una estimació en l’objecte de la pretensió produeixi una repercussió immediata en la seva
esfera jurídica personal, tot produint-se un benefici o l’eliminació d’un perjudici.
(Article 40.).
Si els interessats proposen alguna prova per a la pràctica de la qual es requereix l’auxili de
l’òrgan competent per a resoldre l’expedient, aquest, abans de dictar la resolució pertinent, si
estima procedent la pràctica de la prova, ha d’ordenar que es practiqui i ha de disposar el que
calgui perquè es porti a terme al més aviat possible.
(Article 41.).

Si no es practiquen proves o un cop practicades les admeses o transcorregut el termini establert
per a practicar-les, l’òrgan competent dictarà la resolució en què, de manera succinta,
expressarà els fets imputats, els preceptes infringits i els que habiliten la sanció que s’imposi.
Si els interessats han demanat la pràctica de proves i l’òrgan ho considera improcedent, s’han
d’expressar en la mateixa resolució els motius de la denegació de les proves.
(Article 42.).
1. La resolució a què fa referència l’article anterior s’ha de notificar als interessats, amb
expressió dels recursos que s’hi puguin formular en contra i del termini per a interposar-los.
2. L’òrgan competent notificarà la resolució sempre abans de la disputa del següent partit que
l’interessat pogués disputar a la competició per concentració de que es tracti.
3. La notificació podrà fer-se tant personalment, com per correu electrònic dirigit a la direcció
de l’interessat, o del seu club, que consti en els arxius de la Federació Catalana de Natació.

Comitè d’àrbitres.
Punt 1

(Títol 2, article 10, punt 1).

Per la seva especialitat:






Oficial de natació.
o Auxiliar de natació.
- Cronometrador/a.
- Oficial de sortides.
Jutge/ssa de salts.
o Auxiliar de salts.
- Secretaria.
Àrbitre de waterpolo.
o Auxiliar de waterpolo.
Jutge/ssa de natació sincronitzada.
o Auxiliar nivell 1 - Secretaria i escoles.
o Auxiliar nivell 2 - Secretaria, escoles i figures.

Els membres del Comitè actuaran com a preferència i segons el criteri del vocal, exclusivament
a la màxima categoria que acreditin dintre de la seva especialitat. Qualsevol membre del Comitè
podrà sol·licitar actuar en una categoria inferior mitjançant una petició per escrit a la Secretaria
del Comitè, aquest canvi no es podrà revertir durant la temporada en curs. A partir de la següent
temporada, es podrà tornar a actuar a la màxima categoria. L'interessat/da ho haurà de
sol·licitar per escrit a la Secretaria del Comitè, abans de confirmar el canvi de categoria
l'interessat haurà de fer els exàmens de nivell, teòric i pràctic, que estipuli el vocal de
l'especialitat. En el cas de no superar els esmentats exàmens haurà de repetir-los transcorregut
mínim dos mesos des de el darrer examen realitzat, en el cas de no superar-los novament, la
petició es traslladaria a la següent temporada.

Punt 2

(Títol 3, article 12, punt d).

Complir els acords de l'Assemblea general i la Junta directiva de la FCN i els altres que emanin
del Comitè d’Àrbitres i al Codi Ètic del Manual del Compliment Normatiu (Compliance).

Punt 3

(Títol 3, article 12, punt i).

Assistir a les competicions per a les quals hagi estat convocat/da oficialment, notificant dins del
temps reglamentat a la secretaria del Comitè̀ , la possibilitat o no d’anar-hi. Les renuncies
comunicades durant els 4 dies naturals anteriors a la competició, generaran responsabilitats
disciplinàries. En el cas d’ésser anomenat/da com a suplent d’una competició́ , tindrà̀ l’obligació́
d’informar-se si finalment ha estat convocat/da.

