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Recoñecida entidade de utilidade pública, Lei 71 de 2012 Xeral do Deporte de Galicia 
 

TARIFAS ARBITRAXE XUÍCES  
TEMPADA 2016/17 

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 € 

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€ 

COORDINADOR SAIDAS CTO GALICIA 
+ LIGAS RFEA  

36€ 

 

Desprazamento 0,19 € euros/km, máis autoestradas  
Comida e cea 15 € 
 
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€  
 
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 (3-4 xuíces), 0,15 
euros (2 xuíces) e 0,11 € 1 xuíz. 
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