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CAPÍTOL PRELIMINAR 

ÀMBIT D'APLICACIÓ 

Article 1. El reglament del Comitè de Jutges d'Agility de la FEDERACIÓ CATALANA D'AGILITY ( EN 

ENDAVANT, FCAG) estableix les normes que regulen l'actuació d'aquelles persones que per la 

seva condició de jutges, pertanyen a l'estructura organitzativa i funcional d'aquest col·lectiu. 

Article 2. Aquest reglament proposat pel Comitè de Jutges s'haurà de presentar, per a la seva aprovació, 

a la Junta Directiva de FCAG. Així mateix qualsevol ampliació o modificació haurà de seguir el 

mateix tràmit. 

CAPÍTOL PRIMER 

ÒRGANS DE GESTIÓ 

Article 3. El comitè de jutges d'agility estarà constituït per tots els jutges en actiu i seran els 

responsables de triar a un membre per desenvolupar la funció de Director de l'esmentat 

comitè, sempre que així ho estimi oportú la Junta Directiva, d'acord amb l'article 82 paràgraf 

1 dels estatuts. El director del Comitè serà el que compti la representació del col·lectiu en 

l'Assemblea General, Escola, i Comitè Esportiu, segons ho esmenta l'article 85 en el seu últim 

paràgraf. 

El representant dels jutges davant l'Assemblea pot coincidir o no amb el director del Comitè, i 

sempre ha de ser elegit pels membres d'aquest col·lectiu. A més es designaran dos 

representants que formaran part de l'Escola Catalana i dos representants que formaran part 

del Comitè Esportiu. 

Article 4. Perquè es pugui sol·licitar un vot de censura contra el director de jutges caldrà que sigui una 

petició subscrita, com a mínim, pel 30% dels membres que componen el Comitè. Per la seva 

aprovació seran necessaris dos terços del vot dels assistents. 

Article 5. En cap votació s'acceptarà la delegació de vot ni vot per correu. 

Article 6. El director i dos membres nomenats pel mateix, formaran la Comissió Executiva que tindrà 

com a finalitat el tractar els temes urgents i en cas que ho creguin oportú remetre informe al 

Comitè Esportiu. Aquesta comissió podrà prendre les decisions que cregui més oportunes. En 

cas que considerin que és una qüestió d'índole disciplinària han de remetre al seu torn al 

jutge Únic de Disciplina Esportiva a través de la Junta Directiva. 

Article 7. Aprovar les normes administratives (categories, actes ...) regulant l'arbitratge.  

Article 8. Designació dels jutges per a les proves 
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Article 9. Proposar a la Junta Directiva les tarifes arbitrals de les competicions organitzades per FCAG, 

tenint en compte que els jutges ho fan de forma desinteressada. Si alguna vegada es decidís 

cobrar per altre concepte, els jutges hauran de fer-ho segons el que estableix la llei. 

Article 10. El director i/o la Comissió Executiva així com el 30% del total de membres constituents del 

Comitè, podran convocar les reunions de jutges que creguin oportunes i com a mínim una 

reunió a principi de temporada. Les reunions s'han de comunicar a tots els membres amb 

deu dies d'antelació i es constituirà legalment sigui quina sigui l'assistència dels seus 

membres en el dia i hora indicats. Els acords seran aprovats per majoria simple dels 

assistents i de cada reunió s'aixecarà l'acta corresponent. L'original de la mateixa es remetrà 

a la Junta Directiva de FCAG. 

Article 11. Tindran la condició de jutges totes les persones que per la seva condició esportiva estiguin en 

possessió de la corresponent llicència per a la temporada en curs expedida per la Secretaria 

de FCAG. També han de trobar-se en ple ús dels drets civils 

Article 12. Tots els jutges renovaran les llicències automàticament, sempre que l'interessat no manifesti 

el contrari. La manca de renovació suposarà la pèrdua de la seva condició esportiva de jutge 

de FCAG. 

Article 13. Si en el transcurs d'una temporada o en l'inici un jutge sol·licités una excedència ha de 

justificar els motius pels quals la sol·licita i la mateixa li serà concedida per la Comissió 

Executiva previ informe favorable sobre les causes argumentades i pel termini màxim d'un 

any. Podrà conservar la categoria que ostentava en el moment de la seva concessió sempre 

que la sol·licitud es formalitzi abans de l'inici de la competició oficial Es concedirà 

l'excedència sol·licitada sempre que romanguin en actiu un mínim del 60% dels  jutges. 

Article 14. El comitè podrà establir una classificació de jutges per poder distribuir-los per categories. 
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CAPÍTOL SEGON 

PARTICIPACIÓ EN COMPETICIONS I ACTIVITATS 

Article 15. Els components del Comitè de Jutges hauran d'observar de manera estricta el que disposen 

els reglaments de Competició, Règim Intern de FCAG i així mateix el propi Reglament Intern 

de Jutges. 

Article 16. Els jutges en actiu, ho seran en exclusivitat de FCAG, sense que puguin jutjar cap prova d'una 

altra organització, sense previ consentiment de la Junta Directiva. 

Article 17. El Comitè de Jutges ha de documentar els acords que es prenguin en la interpretació del 

reglament i els recollirà en un annex, amb la finalitat d'unificar els criteris arbitrals. Si fos 

necessari podran servir per a proposar modificacions al reglament.  

Article 18. El jutge haurà d'arribar a la prova amb suficient antelació per poder començar-la a l'hora 

indicada. 

Article 19. El jutge ha de disposar de tres dies per enviar, mitjançant correu electrònic, les actes 

revisades d'una prova, en cas d'incidència disposa de 24 hores per notificar-ho al Director del 

Comitè. 

Article 20. Els jutges amb llicència en vigor, és a dir els jutges en actiu adscrits a la FCAG han de: 

a) Sotmetre’s a la disciplina esportiva de la FCAG i del seu Comitè de Jutges 

b) Participar en les competicions per a les que sigui designats aportant el màxim esforç.  

c) Assistir a les reunions d'ordre tècnic, cursos i proves que es convoquin. En cas de no 

assistència no justificada podran ser sotmesos a un expedient sancionador i ser expulsats del 

col·lectiu de jutges. 

d) Els jutges han de portar l'uniforme establert per la Junta Directiva. 

e) Els jutges han de comunicar al director qualsevol activitat relacionada amb la seva condició de 

jutge, al marge de les proves del calendari oficial . 

f) Qualsevol competició en què intervingui un jutge de FCAG es regirà pels reglaments de FCAG i 

d'aquest comitè. 

g) El jutge és la imatge de FCAG i del col·lectiu de jutges, per tant haurà d'actuar d'acord amb 

aquesta situació. 
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h) El jutge, com la resta de participants, no pot beure ni menjar dins de la pista, com a excepció, 

es deixarà beure aigua i/o begudes no alcohòliques (per prevenir la deshidratació) que 

guardaran a la taula de control. 

i) Intervindrà, juntament amb un membre del Comitè Esportiu, en l'homologació de pistes, 

terrenys i el mesurament de gossos. 

CAPÍTOL TERCER 

FORMACIÓ CAPTACIÓ I PERFECCIONAMENT DE JUTGES 

Article 21. Els cursos de perfeccionament, formació, reciclatge i captació de nous jutges podran ser 

suggerits pel Comitè de Jutges i es realitzarà a través de l'Escola Catalana d'Agility. 

Article 22. Els jutges novells començaran a exercir en la categoria inferior de competició.  

Article 23. La designació de categoria de Jutge Internacional es realitzarà pel Comitè de Jutges. Seran els 

únics que podran jutjar proves a l'estranger com a representants de FCAG. 

Article 24. El Comitè de Jutges d'establir els requisits tècnics, pràctics i físics per obtenir la llicència de 

Jutge sempre sota la tutela de l'Escola Catalana d'Agility. 

CAPÍTOL QUART 

RÈGIM DISCIPLINARI 

Article 25. Tots els membres del Comitè de Jutges queden subjectes a aquest Règim Intern i així mateix 

al Règim de Competició i Règim Intern de FCAG 

Article 26. Quan els òrgans jurisdiccionals (Junta directiva FCAG) considerin que hi ha indicis raonables o 

proves suficients que algun jutge hagi comès qualsevol de les infraccions que estableixen els 

reglaments i normatives en vigor, ha de traslladar això a la Comissió Executiva de Jutges 

perquè proveeixi sobre el particular i proposi en el seu cas la sanció que correspongui en 

aplicació de les disposicions contingudes al respecte en el Reglament Intern de FCAG, amb 

independència de les actuacions que vulguin exercir els òrgans jurisdiccionals.  

Article 27. Així mateix la Comissió Executiva podrà instruir expedients informatius a aquells jutges que 

infringeixin les disposicions previstes en els reglaments i en especial les emanades del propi 

Comitè, traslladant dels mateixos al Comitè Esportiu perquè aquest si ho creu oportú el faci 

arribar a la Junta Directiva, als efectes oportuns. 

Article 28. El jutge està obligat a fer constar en l'acta qualsevol incidència o anomalia succeïda durant el 

transcurs de la prova. L'omissió suposarà una falta greu o molt greu. S'entén el transcurs de 

la prova el temps comprès entre l'arribada i al lliurament de premis. 
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CAPÍTOL CINQUÈ 

RÈGIM ECONÒMIC ADMINISTRATIU 

Article 29. Anualment es confeccionarà un pressupost de despeses derivades de les diferents activitats a 

desenvolupar pel Comitè, aquest pressupost es proposarà a la Junta directiva d'FCAG per a la 

seva aprovació. Aquest pressupost haurà de fer arribar a la Junta Directiva abans de 

desembre de cada any, per així poder confeccionar el pressupost de FCAG de l'any següent.  

Article 30. El comitè de jutges com a òrgan tècnic de FCAG disposarà d'ubicació dins dels locals de FCAG 

a on es pot servir per a les seves necessitats del material existent.  

Article 31. Abans de finalitzar l'any en curs la Comissió Executiva negociés amb la Junta Directiva 

l'import a percebre en concepte de dietes durant la següent temporada. 
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