Amb la col.laboració de:

NORMATIVA GENERAL DE JUTGES/SES
TÍTOL PRIMER : DISPOSICIONS GENERALS.
Article 1
La present normativa serà d’aplicació per a tots/es els/les jutges/ses que prenguin part en
les activitats oficials de la Federació Catalana de Gimnàstica, en endavant FCG, com
competicions autonòmiques, nacionals i internacionals, controls tècnics, cursos, etc.

Article 2
Són jutges/ses les persones físiques, amb títol reconegut per la FCG, que vetllaran pel
compliment de les regles oficials a les competicions. La seva classificació i capacitació
s’establirà reglamentàriament.

Article 3
(Article 105è Estatuts FCG)

Els jutges i les jutgesses o àrbitres exerceixen la potestat disciplinària pel que fa a les
infraccions de les regles del joc o la conducta esportiva durant el desenvolupament del joc
o competició i de manera immediata.

Article 4
Per a la participació en competició inclosa en qualsevol dels calendaris de la FCG, els/les
jutges/ses hauran de comptar amb la llicència esportiva corresponent emesa de l’any en
curs per la Federació Catalana de Gimnàstica.

Article 5
Existeixen els següents nivells:
a) Jutge/ssa Nivell 1: capacitació per puntuar en qualsevol competició d’àmbit
autonòmic
b) Jutge/ssa Nivell 2: capacitació per puntuar en competicions de caràcter nacional i
inferiors.
c) Jutge/ssa Nivell Internacional: capacitació per puntuar en competicions nacionals i
inferiors, així com les internacionals recollides en el reglament de la FIG.

Article 6
La Real Federación Española de Gimnasia (RFEG) te competència exclusiva en
l’organització dels cursos de jutges/ses de nivell 1, 2 i Actualització de Nivell Nacional, a
través de l’Escuela Nacional de Gimnasia (ENG), que és l’encarregada d’organitzar i
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autoritzar a les Federacions Autonòmiques (FFAA) els cursos de formació i exàmens
adequats que permetran l’obtenció d’un nivell determinat i l’acreditació del mateix.

TÍTOL SEGON: COMITÉ DE JUTGES/SES.
Article 7
(Article 85è Estatuts FCG)

El Comitè de Jutges és un òrgan tècnic dependent de la Junta Directiva de la Federació
Catalana de Gimnàstica, que agrupa totes les persones membres de l’organització arbitral,
cuidarà l’actualització i direcció dels jutges i de les jutgesses i que l’ interpretació i aplicació
dels Reglaments Tècnics de Gimnàstica s’observin uniformement.

Article 8
(Article 83è Estatuts FCG)

El Comitè de Jutges/ses serà presidit per un/a membre de la Junta Directiva que aquesta
nomeni, o bé per un membre del propi comitè que esculli la Junta Directiva, d’acord a
l’article 83 dels Estatuts de la FCG.

Article 9
Serà l’òrgan de govern del Comitè, a més del/la seu/seva President/a, un membre de cada
comitè tècnic de les diferents disciplines de la FCG. Aquests representants s’anomenaran
Vocals i hauran de ser jutges/ses internacionals i en absència de que no existeixi la
persona amb aquesta qualificació dintre del comitè tècnic, haurà de ser com a mínim de
nivell 2.
Cada comité tècnic proposarà a la Junta Directiva de la FCG al/la vocal de la seva
disciplina per formar part del Comitè, per a la seva aprovació.

Article 10
El/la President/a haurà de complir els següents requisits:
a) Ser major d’edat, estar en poder de la llicència preceptiva i haver participat en una
competició o prova com a mínim, del calendari oficial de la FCG, durant la
temporada anterior.
b) Tenir la residència legal i de fet a Catalunya, i gaudir de la plenitud de drets civils.
c) No patir cap sanció ni inhabilitació esportiva a conseqüència d’una resolució ferma i
definitiva per la FCG, o altre òrgan competent.
d) Tenir com a mínim quatre anys d’antiguitat i els últims tres consecutius.
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Article 11
Seran funcions del/la President/a, entre d’altres, les següents:
a) La representació del Comitè en tots els actes públics i oficials, per delegació del
President/a de la FCG.
b) Presentarà la proposta dels comitès tècnics dels Vocals que formaran l’òrgan de
govern del Comitè a la Junta Directiva de la FCG, per a la seva aprovació.
c) Distribuirà les tasques dels Vocals i farà les reordenacions que calguin en les
tasques encomanades.
d) Adoptarà provisionalment la solució a problemes concrets que no puguin ésser
retardats i en donarà compte a la propera reunió del Comitè, elevant-lo a la Junta
Directiva.
e) Convocarà i presidirà les reunions del Comitè.
f) Elevarà a la Junta Directiva de la FCG totes les propostes que el Comitè consideri
convenients en relació amb criteris, designacions, projectes i modificacions sorgits
en el sí del Comitè.
g) El seu vot serà diriment en cas d’empat de qualsevol acord que hagi de prendre el
Comitè.
h) Delegarà les funcions que consideri oportunes.
i) Col·laborarà amb l’Escola Catalana de Gimnàstica en l’establiment dels nivells de
formació, en la temporització de cursos i projectes.
j) En funció de la valoració de les actuacions de cada jutge/ssa, vetllarà per la seva
promoció i/o participació en cursos internacionals.
k) Designar i, en el seu cas, ratificar als/les jutges/ses proposats/des pels Vocals del
Comitè per les competicions oficials d’àmbit autonòmic, nacional i internacional, així
com pels controls tècnics establerts en les planificacions dels equips estatals.
l) Vetllarà perquè es compleixin els criteris de meritocràcia i d’igualtat entre els/les
jutges/ses, garantint el seu dret a ser convocat/da.

Article 12
Els/les Vocals hauran d’acomplir amb els següents requisits:
a) Ser major d’edat, estar en poder de la llicència preceptiva i haver participat en una
competició o prova com a mínim, del calendari oficial de la FCG, durant la
temporada anterior.
b) Tenir la residència legal i de fet a Catalunya, i gaudir de la plenitud de drets civils.
c) No patir cap sanció ni inhabilitació esportiva a conseqüència d’una resolució ferma i
definitiva per la FCG, o altre òrgan competent.
d) Tenir com a mínim tres anys d’antiguitat i els últims dos consecutius.

Article 13
Seran funcions dels/les Vocals, entre d’altres, les següents:
a) Col·laborar en el Comitè executant les tasques que els hi encomani el/la
President/a.
b) Vetllarà per l’interès de tots els membres del Comitè i pel bon funcionament de la
seva disciplina.
c) Formarà part del Comitè Tècnic corresponent de la FCG
d) Traslladarà al/la President/a del Comitè la proposta de jurats per a les competicions
de la seva disciplina, seguint els criteris de meritocràcia i d’igualtat entre jutges/ses.
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e) Establirà els procediments necessaris per a difondre les novetats en el camp de la
seva jurisdicció.
f) Col·laborar en l’organització dels cursos de captació i reciclatge seguint les
directrius del/la President/a, informant de les seves activitats i iniciatives i, en
contacte permanent amb el president/a i els organismes superiors, vetllant pel bon
funcionament de la gimnàstica

TÍTOL TERCER: JUTGES/SES.
Article 14
Són drets dels/les jutges/ses en actiu:
a) Estar informats/des de totes les novetats que es produeixin en els codis de
puntuació.
b) Ser tractats amb respecte per tècnics/ques, gimnastes i la resta de les persones
que conformen l’entorn de la gimnàstica en el desenvolupament de les seves
funcions, així com pel públic que assisteix.
c) Sol·licitar informació i emetre suggeriments i propostes al Comitè, sobre tots aquells
assumptes que afectin l’interès general o el seu particular.
d) Assistir a les reunions o cursos d’actualització i perfeccionament que convoqui la
FCG.
e) Ser convocats/des si disposen de la llicència emesa de la temporada en curs, en el
nivell pel que està capacitat/da, sempre i quan hagi demostrat els coneixements
necessaris i hagi superat els cursos d’actualització quan correspongui.
f) Percebre els imports a què tenen dret en cada competició o activitat per als que
hagin estat designats, de conformitat amb les quantitats que la Junta Directiva de la
FCG determini anualment per als diversos conceptes.
g) Que les competicions s’ajustin, en la mesura de lo possible, a l’horari previst.
h) La FCG posarà a disposició dels/les jutges/ses els mitjans i l’ajuda tècnica
necessària per desenvolupar les funcions que els hi són encomandes, i en cap cas
els/les tècnics/ques podran intervenir en la funció dels/les jutges/ses, ni tenir
comunicació amb ells/es, a excepció del Jurat Superior que podrà requerir, del
Responsable de Competició la col·laboració que estimi necessària pel normal
desenvolupament de les seves funcions. La comunicació entre el Jurat Superior i
el/la Responsable de Competició serà recíproca.

Article 15
Són deures dels/les jutges/ses:
a) Abonar les quotes determinades per l’Assemblea General de la FCG.
b) Tenir la llicencia de jutge/sa de la temporada en curs.
c) Contribuir a les tasques que reglamentàriament corresponguin.
d) Sotmetre’s als Estatuts, Reglaments, Normatives, Codis de Puntuació i Normatives
tècniques en vigor, així com als òrgans disciplinaris.
e) Complir els acords de l’Assemblea general i la Junta directiva de la FCG i els altres
que emanin del Comitè de Jutges/ses.
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f) Serà obligatori superar els reciclatges de la disciplina que tingui cada membre. De
no fer-ho en el temps marcat pel Comitè de Jutges/ses, aquest/a membre no serà
convocat/da fins aprovar-ne un de proper.
g) Donar la màxima col·laboració al Comitè de Jutges/ses.
h) Assistir a les reunions a les que sigui convocat/da, així com a les reunions de
jutges/ses que es convoquin a les competicions.
i) Assistir a les competicions per a les quals hagi estat convocat/da oficialment,
notificant dintre del temps reglamentat al/la Vocal del Comitè de la seva disciplina,
la possibilitat o no d’anar-hi. La renúncia haurà de ser justificada i notificada amb un
mínim de set dies naturals abans a la celebració de la competició o activitat.
j) Exercir la seva funció, independentment del càrrec que n’ostenti, en les proves,
competicions i altres activitats esportives per les que hagi sigut designada per la
FCG.
k) Actuar a les competicions per a les que hagi estat convocat/da oficialment havent
de presentar-se mitja hora abans del començament de la mateixa.
l) Acatar les decisions del Jurat Superior, no podent intervenir ni exercir mesures de
pressió que alterin el desenvolupament de la competició o activitat.
m) Mostrar integritat en totes les seves decisions, amb objectivitat i sense preferències.
n) Mantenir la més estricta imparcialitat e independència en el desenvolupament de
les seves funcions.
o) Tenir i demostrar els coneixements necessaris per aplicar el codi de puntuació i les
regles establertes per la FCG, la RFEG i la FIG.
p) Ser respectuós/a amb la resta de persones que participen en la competició, ser
puntuals i respectar les regles de la competició.
q) Respectar el Jurament de Jutges/se i el Codi Ètic de la FIG. La justícia esportiva,
l’ètica i l’honestedat són la base d’un judici just.

Article 16
El/la Vocal del Comitè de jutges/ses de cada disciplina de la FCG designarà als/les
jutges/ses per la formació dels jurats de les diferents competicions del calendari oficial, així
com al Jurat Superior, atenent a criteris de meritocràcia i tenint en consideració la igualtat
de convocatòria, el nivell i experiència del/la jutge/sa i la seva neutralitat.
Per ser designat/da per puntuar una competició d’àmbit nacional (exemple: Campionat
d’Espanya, Copa d’Espanya, etc.), els/les jutges/ses, necessàriament, hauran d’haver
superar el curs de renovació de jutge/ssa nacional en el cicle olímpic vigent o haver
superat el curs de jutge/ssa nacional (nivell 2) durant el mateix cicle, sent necessària
experiència acreditada i disposar de la llicència homologada per la RFEG.

Article 17
La designació dels/les jutges/ses per les diferents competicions internacionals oficials
incloses en el calendari de la RFEG correspon única i exclusivament a la RFEG.
La designació dels/les jutges/ses per les diferents competicions o trofeus internacionals
oficials o no, no incloses en el calendari de la RFEG però si en el calendari oficial de la
FCG, correspondrà al/la Vocal del Comitè de la disciplina en qüestió de la FCG. Aquests
jutges/ses hauran d’estar en possessió de la llicència RFEG en vigor.
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En qualsevol cas, el comportament dels/les jutges/ses haurà de ser irreprotxable i haurà de
representar de manera correcta i adequada a la FCG.

Article 18
L’òrgan de govern del Comitè de Jutges/ses, com part de les seves competències, serà el
responsable de vetllar per la promoció dels/les jutges/ses fomentant la seva participació en
competicions d’àmbit autonòmic, nacional i internacional.

Article 19
Com a regla general, els jurats de les diferents competicions estaran formats per un Jurat
Superior i un panel de jutges/ses.
A la Normativa General de Competicions s’establirà el número de persones que integren el
panel de jutges/ses de les diferents competicions.

Article 20
Són funcions del Jurat Superior:
a) Supervisar la competició i tractar els assumptes disciplinaris i les circumstàncies
extraordinàries, junt amb el Comitè de Competició (comissió de seguretat i
disciplina).
b) Controlar i revisar les puntuacions atorgades pels/les jutges/ses i advertir o
reemplaçar si s’escau als/les jutges/ses el treball dels/les quals es consideri
insatisfactori.
c) Assegurar que als/les gimnastes se’ls atorgui la correcta puntuació per la seva
actuació i, en cas contrari, intervenir segons l’estipulat en aquesta normativa.
d) Quan es produeixi un greu error de judici, prendre les accions que consideri
necessàries per corregir-ho.
e) Supervisar i verificar les actes finals de resultats junt amb el/la Responsable de
Competició i signar-les abans del lliurament de trofeus.
f) Presidir totes les reunions de jutges/ses i les sessions d’instrucció.
g) Vetllar perquè l’horari publicat sigui respectat.
h) Supervisar la mesura dels aparells d’acord amb les normes dels aparells de la FCG
/ RFEG / FIG, amb la col·laboració del/la Responsable de Competició.

Article 21
Amb caràcter previ a l’inici de la competició, es farà públic la formació dels jurats.

Article 22
La vestimenta dels/les jutges/ses haurà de ser sòbria. Es permetrà algun tipus de
complement discret, no més enllà del que dicta el sentit comú.
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S'haurà de complir amb els diferents abillaments recollits a continuació per les
competicions d’àmbit autonòmic:
-

Homes
 Pantaló gris o blau marí
 Jaqueta blau marí
 Camisa blanca o blau cel
 Corbata opcional

-

Dones
 Pantaló o faldilla blau marí
 Jaqueta blau marí
 Camisa o samarreta blanca o blau cel

Qualsevol altre element o uniforme que la FCG consideri necessari per a casos concrets.
Per a les competicions d’àmbit nacional i internacional s’haurà de complir amb els diferents
abillaments recollits en els codis de puntuació de la RFEG i/o FIG per a cada especialitat.
No estaran permesos abillaments tipus malles ajustades, pantalons curts (shorts),
samarretes de tirants fins, xancletes, minifaldilles ni vaquers.
No portar la vestimenta reglamentària podrà ser motiu de sanció disciplinària i comportar la
seva exclusió de la competició.

TÍTOL QUART: RÈGIM DISCIPLINARI.
Article 23 – Principis bàsics
Els/les jutges/ses estan sotmesos a la disciplina esportiva i al reglament disciplinari de la
FCG com qualsevol altre membre de l’estructura federativa.
Tal i com estableix l’article 61 de la Normativa General de Competicions, la justícia
esportiva, l'ètica i l'honestedat són principis bàsics d'un judici just.
Aquells/es jutges/ses que el seu treball es consideri insatisfactori per mostrar parcialitat o
incompetència, podran rebre advertència verbal o ser exclosos del panel de jutges/ses pel
Jurat Superior segons l'establert en els diferents codis de puntuació i/o normatives i/o
reglaments i podran ser sancionats.
Parcialitat és:
• Augmentar o disminuir de forma deliberada la puntuació del/de l’esportista.
• Ignorar faltes, penalitzacions, etc.
• Utilitzar puntuacions (notes) per alterar posicions.
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Article 24 - Supervisió
El/la Vocal del Comitè de jutges/ses de cada disciplina serà el responsable del control i
supervisió de la feina dels/les jutges/ses.
Durant la competició, serà el Jurat Superior l’encarregat d’analitzar les puntuacions
atorgades per els/les jutges/ses i adoptarà qualsevol determinació necessària, i en cas
d’incidència realitzarà un anàlisi de la mateixa i emetrà un informe. Les accions dutes a
terme durant una competició no prejutgen les eventuals sancions dictades després de
l’anàlisi post-competició de la feina dels/les jutges/ses.
Funcions:
a) Supervisar la competició i tractar els assumptes disciplinaris i les
circumstàncies extraordinàries, junt amb el Comitè de Competició (comissió de
seguretat i disciplina).
b) Valorar un greu error de judici per part d’un/a o varis jutges/ses per prendre les
mesures que es consideri necessàries.
c) Revisar contínuament les classificacions atorgades pels/les jutges/ses i emetre
una advertència a qualsevol jutge/ssa que el seu treball es consideri
insatisfactori o que demostri parcialitat.
d) Controlar el resultat insatisfactori que doni lloc a un advertiment i reemplaçar a
qualsevol membre del jurat.
e) Prendre la decisió final sobre les reclamacions.

Article 25 – Accions disciplinàries
25.1 Advertències verbals durant la competició:
 Comunicar-se, per qualsevol mitjà, amb els tècnics/ques i/o gimnastes durant la
competició.
 Avaluació insatisfactòria per:
− Desviacions reiterades, per dalt o per baix, de les penalitzacions per faltes
estipulades en el codi de puntuació.
− Demostrar favoritisme o penalitzar malintencionadament a un/a gimnasta,
club, equip o conjunt.
− Participar en discussions visibles i/o acords amb altres jutges/ses amb la
finalitat de pactar una nota comú.
− Discutir durant el desenvolupament de la competició, de forma visible, la
nota d’altres jutges/ses.
− Decisions manifestament incorrectes durant la competició.
− Retards reiterats en atorgar les seves puntuacions.
− Utilització de telèfons mòbils, tables, etc, durant la competició.
Quan un/a jutge/ssa rebi una advertència verbal durant la competició, es documentarà la
raó per la qual la rep i quedarà registrat en l’expedient del/la jutge/ssa en qüestió.
El fet serà analitzat a l’avaluació post-competició i, en el supòsit de confirmar-se, depenent
de la gravetat, s’emetrà un advertència escrita a través del/la President/a del Comitè de
Jutges/ses o s’iniciarà un expedient disciplinari.
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25.2 Expulsió d’un/a jutge/ssa durant la competició:
 Ser objecte d’una segona advertència causada pels motius mencionats en el
punt 26.1.
 Tenir un comportament notòriament abusiu i indisciplinat
 Absència de participació en les reunions de jutges/ses establertes en el
programa de la competició, llevat de casos de força major.
 Ús indegut de la llicència i/o acreditació oficial.
Les accions disciplinàries preses durant la competició (advertència o expulsió d’un/a
jutge/ssa de la competició) podran ser apel·lades davant el Comitè de Competició. La seva
decisió serà definitiva.
L’exclusió d’un/a jutge/ssa de la competició pot anar acompanyada d’altres sancions (que
seran establertes pel Comitè de Disciplina de la FCG), depenent de la gravetat de la
infracció: no poder participar com a jutge/ssa en una o més competicions de la FCG,
suspensió o privació de la llicència, etc...
En el supòsit d’expulsió d’un/a jutge/ssa durant una competició, s’enviarà una advertència
escrita, via President/a del Comitè de Jutges/ses de la FCG, a el/la jutge/ssa, quedant
anotat en el seu expedient. L’assumpte es remetrà al Comitè de Disciplina de la FCG.

Article 26
En tot allò no contemplat en aquesta normativa prevaldrà l’estipulat a la normativa i/o
reglament de la RFEG i/o FIG.
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