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Reglament del Comitè Arbitral de Competició 
de la Federació Andorrana de Muntanyisme 

 
 
Article 1.-  Constitució  
 
Segons el que disposen els estatuts de la FAM es constitueix el Comitè Arbitral de 
Competició.  
La composició del Comitè Arbitral (punt 4.) es definirà entre el mes de Gener i Maig de 
cada any olímpic.  
 
Article 2.- Objectiu 
 
El Comitè Arbitral de Competició de la FAM és el comitè tècnic que depèn de la Junta 
Directiva i que té per finalitat l’organització de l’arbitratge i la gestió tècnica arbitral en 
l’àmbit competencial de la FAM.  
 
Vetllar per la correcta aplicació dels reglaments de competició de les diferents modalitats 
esportives, del resultat de les competicions oficials, de l’aplicació estandarditzada dels 
reglaments i de la regulació dels drets i deures dels àrbitres.  
 
Article 3.- Funcions  
 
Les funcions del Comitè Arbitral de Competició de la FAM són:  
 

a) Fer complir els reglaments de les diferents disciplines esportives, informar a tots el 
col·lectiu arbitral de les modificacions que es produeixin; 

b) Promoure la formació d’àrbitres quan sigui necessari, es desenvoluparan els 
continguts i la programació dels cursos, així com els plans de perfeccionament i 
formació continuada; 

c) Vetllar per a que es compleixi la condició i categoria d’àrbitre actiu en cada disciplina 
esportiva; 

d) Promoure a través de cursos o jornades formatives, col·loquis, publicacions amb 
l’objectiu d’unificar criteris d’aplicació dels diferents reglaments; 

e) Portar un registre actualitzat dels àrbitres de les diferents modalitats esportives; 
f) Proposar a l’Àrea Tècnica Esportiva procediments de millora a aplicar a l’arbitratge 

de les proves oficials; 
g) Designar als àrbitres que han de representar a la FAM o les diferents Federacions 

Internacionals ho sol·licitin; 
h) Exercir, a través dels àrbitres, la potestat disciplinària esportiva en el 

desenvolupament de cada competició; 
i) Proposar a l’Àrea Tècnica Esportiva els àrbitres més idonis per a ser nominats 

àrbitres internacionals quan hi hagi convocatòries especifiques de les diferents 
Federacions Internacionals; 

j) Reclamar i guardar els informes arbitrals i les actes de les diferents proves 
esportives arbitrades; 

k) Recopilar la documentació necessària per a la homologació de marques que puguin 
suposar rècords nacionals, es portarà un registre dels mateixos; 

l) Recopilar tota la documentació necessària per a la homologació de recorreguts i 
proves de les diferents especialitats esportives; 

m) Establir els criteris de qualificació, classificació i assignació dels àrbitres; 
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n) Informar a la Junta Directiva de la FAM, a través de l’Àrea Tècnica Esportiva, dels 
acords a que s’arribi; 

o) Proposar a la Junta Directiva de la FAM les normatives que regularan els drets i 
deures del col·lectiu arbitral; 

p) Col·laborar amb l’Àrea Tècnica Esportiva de la FAM en la elaboració, modificació i 
actualització dels diferents reglaments de competició; 

q) Proposar l’equipament esportiu arbitral i col·laborar en el disseny; 
r) Totes aquelles funcions que li encomani la Junta Directiva de la FAM. 

 
Article 4.- Composició  

 
El Comitè arbitral de competició el formen tots els àrbitres FAM.  

 
Per agilitzar el funcionament del comitè s’estableix una comissió de coordinació estarà 
formada per:  
 

a) Un President, que serà el Director Tècnic Esportiu de la FAM o el membre de Junta 
Directiva que es designi a tal efecte; 

b) Secretari de la Federació, o persona designada per ell; 
c) Vocals, un de cada modalitat esportiva. Cada vocal serà escollit per votació del 

col·lectiu arbitral de la modalitat que representa. 
 
4.1 Funcions del President:  
 

a) Representar al Comitè en tots els seus àmbits; 
b) Convocar i presidir les reunions del Comitè; 
c) Delegar funcions en altres membres del Comitè; 
d) Estimular l’activitat del propi Comitè; 
e) Aquelles altres funcions que li siguin encomanades des de la Junta directiva de la 

FAM. 
f) Actualitzar i portar al dia el registre d’àrbitres de les diferents modalitats esportives; 
g) Amb el Comitè Arbitral, fer les designes arbitrals de cada modalitat esportiva; 
 

 
4.2 Funcions del Secretari:  

 
a) Custodiar la documentació generada pel propi Comitè; 
b) Emetre els informes que se li sol·licitin; 
c) Redactar una memòria anual; 
d) Confeccionar i enviar les circulars que es generin; 
e) Actualitzar i enviar els reglaments esportius als àrbitres actius i, tanmateix, als 

òrgans jurisdiccionals depenent de la FAM; 
f) Enviar la designa arbitral de cada competició FAM i aquelles en que sigui necessari 

a l’Entitat organitzadora; 
g) Responsabilitzar-se de la logística arbitral; 
h) Fer les actes de les reunions; 
i) Aquelles altres funcions que se li encomanin. 

 
4.3 Funcions dels Vocals: 
 

a) Col·laborar en la redacció dels diferents reglaments esportius de la FAM; 
b) Fes propostes de formació continuada; 
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c) Determinar el contingut dels reciclatges; 
d) Fer propostes de millora del funcionament del Comitè; 
e) Aquelles funcions que li encomani el President del Comitè. 

 
4.4 Durada dels càrrecs  
 
La durada i composició del Comitè coincideix amb el període de mandat de la Junta 
Directiva de la FAM.  
Després del període d’eleccions i de la constitució de la nova Junta Directiva aquesta 
ratificarà o proposarà els canvis que consideri oportuns en la composició del Comitè. 
 
Article 5. Àrbitres i categories  
 
La FAM disposa d’àrbitres d’escalada, curses per muntanya i esquí de muntanya que 
cobreixen l’arbitratge de les diferents modalitats esportives. 
 
S’estableixen les següents categories arbitrals: 
 

a) Àrbitre FAM :  
Podran ser àrbitres FAM totes aquelles persones que estiguin en possessió de la 
titulació vàlida, en la corresponent disciplina esportiva, obtingut a través de la pròpia 
Federació o anàloga de federacions amb les que la FAM estableixi un conveni.  

b) Àrbitres actius :  
Hauran de complir a més a més els següents requisits:  
- Estar en possessió de la llicència federativa FAM. 
- Superar les proves físiques que s’estableixin periòdicament.  
- Superar el reciclatge que s’estableixi periòdicament.  
- No haver estat sancionat en ferm per faltes greus o molt greus en els darrers 2 
anys pels òrgans jurisdiccionals de disciplina esportiva de la FAM o per la Comissió 
Jurídica Esportiva. 

c) Àrbitres no actius :  
Seran aquells àrbitres FAM que no compleixin algun dels requisits especificats per 
als àrbitres actius.  

d) Àrbitres honoraris :  
Formaran aquest grup els àrbitres FAM que hagin complert els 65 anys i ho sol·licitin 
expressament i renovin la llicència federativa. Les seves funcions serà 
exclusivament d’assessorament, docència i col·laboració en tasques auxiliars. A 
aquesta situació també podran acollir-se aquells àrbitres, que sense haver complert 
els 65 anys, ho sol·licitin voluntàriament ja sigui per motius de salut o per decisió 
pròpia, sempre que acreditin un mínim de 10 anys com àrbitre actiu.  

 
Article 6.- Drets i deures dels àrbitres 
 
6.1 Drets 
 

a) Formar part dels Jurats de Competició que s’estableixin per a l’arbitratge de les 
proves del calendari oficial FAM; 

b) Rebre formació continuada i reciclatges periòdics; 
c) Rebre les informacions i comunicats que determini el Comitè: 
d) Rebre les remuneracions econòmiques que es determinin per la Junta Directiva de la 

FAM. 
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e) Rebre les compensacions per desplaçament i per manutenció, àpats i pernocta, 
segons el següents quadres: 

 
6.2 Remuneracions 

 
a) Si es realitza en territori Andorrà es preveu una compensació econòmica diària. 
b) Si es realitza a fora d’Andorra es preveu una compensació econòmica diària i la 

compensació de totes les despeses referents al desplaçament, allotjament i dietes 
acordades prèviament entre l’Àrbitre i la Federació. 

 
6.3 Deures 
 

a) S’hauran de comprometre en complir i fer complir els Estatuts, Reglaments i 
protocols de la FAM; 

b) Tots els àrbitres designats a competicions hauran de tenir la categoria d’àrbitre actiu. 
c) A vestir amb la uniformitat facilitada per la FAM i que estigui establerta a tal efecte.  
d) Assistir a les jornades de formació o reciclatge que es determinin. S’estableix que els 

àrbitres actius hauran d’assistir a un reciclatge cada quatre anys com a mínim.  
e) Qualsevol altra funció que el Comitè arbitral reglamenti. 

 
Article 7. Incompatibilitats  
 
Els àrbitres, no podran d’exercir d’àrbitres en les mateixes proves en les que facin part de la 
organització. 
 
Article 8.- Règim disciplinari  
 
Els àrbitres estan obligats a complir i fer complir les decisions adoptades pel òrgans 
jurisdiccionals de disciplina esportiva depenent de la FAM i de la Comissió Jurídica 
Esportiva. 
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DESIGNACIÓ ARBITRAL 

 
Comitè Arbitral de competició   Curses de Muntanya 

  Esquí de Muntanya 

  Escalada 

 
La Federació Andorrana de Muntanyisme, a través del Comitè Arbitral, per la competició:  
 
Nom de la Prova:  

Entitat organitzadora:  

Director de la prova:  

Localitat:  

Data:  

Valida per :   Copa d’Andorra 

   Campionat d’Andorra 

    
Designats: 
 
Delegat Federatiu:  

Àrbitre FAM (president del Jurat):  
 
A més, a demanda del Comitè d’Àrbitres es poden designar: 
 
Àrbitre sortida o arribada  

Àrbitre per recorregut  

Àrbitre per recorregut  
 
 
 
 
 
 
 
 


