
 

 

RESUMEN TARIFAS DE ARBITRAXE COMITÉ GALLEGO DE XUÍCES 
 
 
 

TARIFA BASE 2020  
 XUÍCES – 24,49 € (Pista e Cto. Galicia/España) 

XUÍCES – 20,41 € (Ruta e Campo a Través) 
ASPIRANTES – 15,30 € 

 
 

50% de suplemento aos xuíces que permanezan no xurado pasadas as 4 horas de horario de 

competición (CONTABILIZADO DENDE O INICIO OFICIAL DA COMPETICIÓN ata a FINALIZACIÓN). 

Só se abonará suplemento ós xuíces implicados. 

 
 

PROBAS LOCAIS (incluídos Campionatos Galegos) segundo Asemblea Xeral 27/12/2014  
 

XUÍZ ÁRBITRO ................................................................................. tarifa oficial x 2 

DIRECTOR DE REUNIÓN................................................................. tarifa oficial x 1,5  

DIRECTOR TÉCNICO ....................................................................... tarifa oficial x 2 

XUÍZ XEFE CRONOMETRAXE TRANSPONDEDORES ................ tarifa oficial x 1,5 

XUÍZ XEFE EDM ............................................................................... tarifa oficial x 1,5 

XUÍZ XEFE MARCHA ....................................................................... tarifa oficial x 1,5 

PRESIDENTE XURADO APELACIÓN ............................................ tarifa oficial x 1,5 

COORDINADOR DE SAÍDAS ........................................................... tarifa oficial x 1,5 

 
Sempre que estás tarefas desenvólvanse en toda a súa integridade e non supoñan o mesmo traballo 

que o resto dos membros do xurado, nin estean incluídas nas obrigas xa remuneradas por outros 

cauces. 

 
 
SUPLEMENTOS PROBAS DE RUTA segundo Circular 81/2017 da F.G.A. 
 

→ Suplemento de tarifa oficial x 1,5 para as probas de ruta que rematen despois das 23:00 horas 

independentemente da súa duración 

→ Suplemento de tarifa oficial x 2 para as probas de ruta que rematen despois das 00:00 horas 

independentemente da súa duración. 

 
 
FOTO FINISH 
 

DOBRE TARIFA XUIZ (por operador). 

Operador de FotoFinish en formación TARIFA DE XUÍZ 



 

 

 
DIRECCIÓN TÉCNICA 
 

Adxunto de Dirección Técnica (cando sexa necesario): 
→ En controis ou Campionatos dunha xornada: Tarifa de Xuíz 
→ En Campionatos de Galicia ou España de dúas xornadas: Tarifa Director Técnico 

 
 
DESIGNACIONS DO COMITÉ GALEGO DE XUICES 
 

SUPLEMENTO DE 18,37 € PARA:  XUIZ ARBITRO e PRESIDENTE DE APELACIÓN  
 

Desprazamento 0,19 € euros/km, máis autoestradas (obrigatorio a presentación dos 
tíckets) 

Comida e cea 15 € (obrigatorio a presentación dos tíckets) 
 
Os gastos de comida abonaranse sempre que non sexan facilitados polo organizador. 
 
A comida abonarase sempre que que non sexa posible a chegada ao lugar de procedencia 

antes das 15.00 horas. No caso da cea antes das 23.30. 

 
 
DESPLAZAMENTOS PARA CUBRIR XURADOS DE OUTRAS DELEGACIÓNS 
 

SUPLEMENTO de 9,18 € para cada Xuíz que se desprace a cubrir xurados de outras 

delegacións cando a distancia percorrida (ida+volta) supere os 200 km. 

 
 
NORMATIVA COCHES: Cando se despracen xuíces da mesma delegación haberán de facelo 

xuntos, salvo casos especiais e previa consulta. Os desprazamentos abonaranse en función da 

quilometraxe oficial entre ambas delegacións, excepto no caso dás designacións nominais do CGX 

(Xuíz Árbitro, Apelación e Xuíz Xefe de Marcha, e no seu caso Director Técnico) que se abonará a 

quilometraxe dende o lugar de residencia do xuíz designado. 

 

No caso de que se despracen xuíces sos, por causas “persoais” abonarase o coche en función dos 

ocupantes, segundo o seguinte baremo: 0,19€ por coche completo (3 ou máis xuíces), 0,15 euros (2 

xuíces) e 0,11 € 1 xuíz. 

 
 

A Coruña, 31 de decembro de 2019 
  



 

 

TARIFAS ARBITRAXE XUÍCES por Xornada (4 h) 
TEMPADA 2020 

CARGO RUTA PISTA 
IMPORTE + IRPF IMPORTE IMPORTE + IRPF IMPORTE 

XUIZ 20,41 € 20,00 € 24,49 € 24 € 
DIRECTOR TÉCNICO 40,82 € 40 € 48,98 € 48,00 € 

XUIZ ARBITRO 40,82 € 40 € 48,98 € 48,00 € 
DIRECTOR REUNIÓN 30,61 € 30,00 € 36,73 € 36,00 € 

XUIZ 
TRANSPONDEDORES 

30,61 € 30,00 € - - 

FOTOFINISH 48,98 € 48,00 € 48,98 € 48,00 € 
SECRETARIA* 40,82 € 40,00 € 48,98 € 48,00 € 

XUIZ XEFE MARCHA 30,61 € 30,00 € 36,73 € 36,00 € 
X. MEDICIONS 
CIENTIFICAS - - 36,73 € 36,00 € 

DESIGNACIÓNS:   
X. ARBITRO e PTE. 

APELACION 18€ 

SUPLEMENTO +100KM 
9€ 

Un pago por día de competición 

COORDINADOR SAIDAS CTO 
GALICIA + LIGAS RFEA  

36€ 

SUPLEMENTO PROBAS DE 
RUTA 

Tarifa x 1,5 
Para probas que rematen 

despois das 23:00 

Tarifa x 2 
Para probas que rematen 

despois das 00:00 

 
Desprazamento 0,19 € euros/km, máis autoestradas (obrigatorio presentación dos 
tíckets) 
Comida e cea 15 € (obrigatorio presentación dos tíckets) 
 
Os gastos de comida abonaranse sempre que non sexan facilitados polo organizador. A 
comida abonarase sempre que que non sexa posible a chegada ao lugar de procedencia 
antes das 15.00 horas. No caso da cea antes das 23.30. O importe da manutención ascende 
a 15€. Será imprescindible a presentación do tícket. 
 
DESPLAZAMENTOS PARA CUBRIR XURADOS DE OUTRAS DELEGACIÓNS SUPLEMENTO 
de 9,18 € para cada Xuíz que se desprace a cubrir xurados de outras delegacións cando a 
distancia percorrida (ida + volta) supere os 200 km.  
 
NORMATIVA COCHES: Cando se despracen xuíces da mesma delegación haberán de facelo 
xuntos, salvo casos especiais e previa consulta. Os desprazamentos abonaranse en función 
da quilometraxe oficial entre ambas delegacións, excepto no caso dás designacións 
nominais do CGX (Xuíz Árbitro, Apelación e Xuíz Xefe de Marcha, e no seu caso Director 
Técnico) que se abonará a quilometraxe dende o lugar de residencia do xuíz designado. No 
caso de que se despracen xuíces sos, por causas “persoais” abonarase o coche en función 
dos ocupantes, segundo o seguinte baremo: 0,19€ por coche completo (3 o máis xuíces), 
0,15 euros (2 xuíces) e 0,11 € 1 xuíz. 
 


