
Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting 

Adreça postal: Apartat de Correus núm. 2 – El Pont de Suert 25520 
Seu social: Rambla de Guipúscoa, 23-25, 3r F – Barcelona 08018 

Secretaria: 656 745 770 Correu: comunicacio@fcpec.cat  Lloc: https://fcpec.cat 

COMPROMÍS QUANT A LA REPRESENTACIÓ INSTITUCIONAL 

Nom i cognoms: 

DNI: 

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT 

Per tal de complir amb les meves obligacions com a representant de l’esport català, em 

comprometo a respectar a les concentracions i campionats d’Espanya les normes de 

comportament, uniformitat, assistència i disciplina següents: 

COMPORTAMENT: Representaré a la meva Federació esforçant-me a tenir la millor 

conducta humana, social i esportiva per no desmerèixer la imatge de Catalunya, 

especialment amb els altres esportistes. 

UNIFORMITAT: Portaré inexcusablement la roba oficial de la FCPEC en tots els actes 

oficials i de representació esportiva i en els reportatges fotogràfics i audiovisuals 

professionals que hi hagi amb motiu de la meva participació, segons l’acord de 

l’assemblea de la FCPEC del 30/03/2019. 

ASSISTÈNCIA: Assistiré als actes de lliurament de medalles i trofeus en reconeixement 

als mèrits esportius dels guanyadors i conec l’article 19-B del Reglament de 

competicions de la FEPyC quant a que es pot obrir expedient disciplinari als esportistes 

que abandonin la competició abans de concloure la recollida de captures, pesatge, 

recompte, mesurament, lliurament de trofeus, etc. 

DISCIPLINA: No mostraré públicament la meva disconformitat amb les decisions dels 

capitans i delegats de la FCPEC i si escau les exposaré en privat reservant-me el dret a 

exercir les accions legals i esportives que em corresponguin. 

Entenc que la manca d’acceptació o compliment d’aquestes normes és motiu per 

denegar la meva inscripció al campionat d’Espanya o al seu cas el reintegrament dels 

patrocinis i ajuts econòmics obtinguts i la devolució de l’equipament esportiu rebut. 

 

 

Signat: 

Localitat i data: 

 

Envieu còpia al vostre delegat i a comunicacio@fcpec.cat 
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