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València a 22 de desembre de 2020

CIRCULAR Núm. 36 / 2020
ASSUMPTE: TARIFES ÀRBITRES I ÀRBITRES DE
RETRNASMISSIÓ
En l'Assemblea celebrada diumenge passat dia 20 de desembre de 2020 es van aprobar
els imports de les noves tarifes per als àrbitres i àrbitres de retransmissió dins dels
tornejos propis de la FECV, les quals queden establides com segueix:

1
2
3
4
5
6

Funció
Àrbitre Principal Internacional
Àrbitre Principal:
Àrbitre Adjunt Internacional:
Àrbitre Adjunt:
Àrbitre Auxiliar:
Àrbitre de Retransmissió:

Mig dia:
62,50 €
60,00 €
52,50 €
50,00 €
35,00 €
50,00 €

Dia complet:
125,00 €
120,00 €
105,00 €
100,00 €
70,00 €
100,00 €

Per a árbitres de retransmissió, un torneig inclou un muntatge i desmuntatge. En el cas que
hi haguera un altre muntatge / desmuntatge addicional o el torneig fora inferior a 5 dies
complets, s'abonarà una mitja jornada en tal concepte.
L'àrbitre principal percebrà 35 € addicionals per torneig en compensació del treball
d'informes, gestió d'inscrits, material informàtic i d'impressió aportats i el seu horari
presencial necessàriament més ampli que els àrbitres adjunts.
Un àrbitre que actue com tal com àrbitre de retransmissió alhora, percebrà únicament els
drets arbitrals més mitja jornada de àrbitre de retransmisió pel muntatge / desmuntatge de
taulers i cables.
L'arbitratge quan siga un dia complet o el torneig tinga una duració superior a 5 hores o
quan el desplaçament siga igual o superior a 45 km, tindrà dret al menjar pagat o a una
mitja dieta de 13 €. El desplaçament s'abonarà a raó de 0,19 € per km.
Sobre els honoraris s'aplicaran les retencions d'IRPF legalment vigents.
Una salutació,

Signat: José A. Polop Morals
Secretari General FECV
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