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Circular 01/2019-20 

Resum dels acords presos a l’Assemblea General Ordinària FCAG  

del 18 de maig de 2019 

 

 

Contingut 

1. Aprovació de la liquidació de l’exercici econòmic del 2018 amb el tancament 
del balanç i compte de resultats, així com la liquidació pressupostària.  

2. Aprovació de l’informe de verificació comptable de l’exercici del 2018.  
3. Aprovació del pressupost de l’exercici comptable 2019. 
4. Aprovació de la Memòria de les activitats de l’exercici 2018.  
5. Elecció de tres verificadors comptables. 
6. Resolució de les propostes de la junta directiva. 
7. Resolució de les propostes de les entitats afiliades. 
8. Torn obert de paraula 
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1. APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE L’EXERCICI ECONÒMIC DEL 2018 AMB EL 
TANCAMENT DEL BALANÇ I COMPTE DE RESULTATS, AIXÍ COM LA LIQUIDACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA. 

S’APROVA la liquidació comptable de l’exercici econòmic del 2018 per majoria. 

2. APROVACIÓ DE L’INFORME DE VERIFICACIÓ COMPTABLE DE L’EXERCICI DEL 2018. 

S’APROVA l’informe de verificació comptable de l’exercici del 2018 per 
unanimitat. 

3. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI COMPTABLE 2019. 

S’APROVA pressupost de l’exercici comptable 2019 per majoria. 

4. APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA DE LES ACTIVITATS DE L’EXERCICI 2018. 

S’APROVA el pressupost de l’exercici comptable 2018 per unanimitat. 

5. ELECCIÓ DE TRES VERIFICADORS COMPTABLES. 

Mitjançant sorteig públic es procedeix a l’elecció de tres verificadors comptables i 
tres reserves. El resultat del sorteig és: 

Verificadors comptables de l’exercici 2019: Representants del CA Ciutat Comtal, 
CA Santa Quitèria, i CEA Neo-Reus. 

Verificadors reserves: CDC Can Roja, CA Badalona, CA Baix Llobregat. 
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6. RESOLUCIÓ DE LES PROPOSTES DE LA JUNTA DIRECTIVA. 

6.1 Proposta #01 de la Junta directiva a petició del Comitè esportiu  

Creació d’una nova alçada – subcategoria estàndard 

S’APROVA per majoria: 

Modificació de l’art. 2.4 (Categories) RRI i relacionats:  

 

MINI  
Mini-1 Gossos fins a 24,99 cm. d’alçada a la creu.  

Mini-2 Gossos des de 25 fins a 34.99 cm. d’alçada a la creu. 

MIDI Gossos des de 35 fins a 42,99 cm. d’alçada a la creu. 

ESTÀNDARD 
Estàndard L Gossos des de 43 fins a 49,99 cm. d’alçada a la creu. 

Estàndard XL Gossos a partir de 50 cm. d’alçada a la creu. 

 

 Estàndard L: Alçada dels salts 50 cm 

 Estàndard XL: Alçada dels salts 55 cm 

El comitè esportiu decidirà les noves alçades per a la categoria estàndard L dels 
obstacles següents: 

 Roda 

 Salt longitud 

 Muro 

 Salt doble. 

Així mateix, s’acorda que el comitè esportiu comprovarà que la totalitat de clubs 
afiliats disposin de salts a una altura de 50 cm. 

6.2 Proposta #02 de la Junta directiva a petició del Comitè esportiu 

Creació d’una nova categoria MAXI. (Ref. CE 1.4) 

ES DESESTIMA per majoria: 

La modificació de l’art. 2.4 (Categories) RRI i altres articles: Creació d’una categoria 
per gossos amb estructures desfavorides per la pràctica del agility. 
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6.3 Proposta #03 de la Junta directiva a petició del Comitè esportiu. 

No es podrà realitzar la entrega de trofeus abans que acabi la categoria i s’ha de 
comptar sempre amb la presència del jutge de la prova. (Ref CE 1.5) 

S’APROVA per majoria: 
La incorporació  a l’art. 3.4 RRI: 

6. L’entrega de trofeus es realitzarà a continuació i un cop finalitzades les dues 
mànegues de la totalitat de categories corresponents a la divisió en curs.  

7. L’entrega de trofeus comptarà amb la participació del jutge que ha participat 
en la divisió corresponent. 

6.4 Proposta #04 de la Junta directiva a petició del Comitè esportiu. 

Prohibir els colors negre i marró a l’eslàlom. 

S’APROVA per majoria: 

La incorporació a l’art. 9.8.- Eslàlom RC: 

Els pals estaran pintats de diferent color de forma alternada. No es podrà utilitzar 
la gamma de colors corresponent al marró o negre. 

La part superior no presentarà cap risc ni per al gos ni per al guia. 

6.5 Proposta #05 de la Junta directiva a petició del Comitè esportiu. 

Facilitar la participació del President/a de la Junta Directiva de la FCAG en les 
competicions oficials organitzades per aquesta federació. 

S’APROVA per unanimitat: 

Incorporació a l’art. 1.4 (Llicències) del RRI:  

Tots els esportistes amb llicència de competició tenen el dret de participar en 
qualsevol activitat esportiva oficial organitzada per la FCAG, tenint en compte els 
criteris de selecció que afectin a l’activitat esportiva determinada.  

Aquest punt també regula l’excepcionalitat expressada en l’article 74.2 dels 
Estatuts de la Federació Catalana d'Agility, referent a les limitacions de 
participació del president o presidenta de la Federació en aquestes activitats 
esportives, i inclou al president o presidenta de la Federació en la categoria 
d’esportista amb llicència de competició en les mateixes condicions que la resta  de 
participants amb aquesta llicència.  
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7. RESOLUCIÓ DE LES PROPOSTES DE LES ENTITATS AFILIADES. 

7.1 Proposta #01 de Connecting Dogs ATC, CA Santa Quitèria, Agility Seven TDC. 

Bajar el número de pruebas a 14. 

ES DESESTIMA per unanimitat. 

7.2 Proposta #02 de Connecting Dogs ATC, CA Santa Quitèria, Agility Seven TDC. 

Bajar el número de pruebas a 16, en caso de que el punto anterior salga en contra. 

ES DESESTIMA per majoria. 

7.3 Proposta #03 de Connecting Dogs ATC, CA Santa Quitèria, Agility Seven TDC. 

Que se pueda cambiar las fechas que coincidan con las selectivas FCI. 

S’APROVA per majoria: 

Modificació de l’art. 2.7 (Calendari) RRI. 

7.4 Proposta #04 de Connecting Dogs ATC, CA Santa Quitèria, Agility Seven TDC. 

Que el calendario desde Enero al final, se ponga en Diciembre, en caso de que el  
punto anterior salga en contra. 

ES RETIRA la proposta en ser aprovada l’anterior. 

7.5 Proposta #05 de Connecting Dogs ATC, CA Santa Quitèria, Agility Seven TDC. 

Cambiar las clasificaciones de división de honor. 

S’APROVA per majoria: 

Modificació dels articles  3.3.(Sistema de puntuació  de les proves) RRI, 3.3 (Fixació 
del temps) RC, i del punt 4 de la Circular 03/2018-19. Acords del comitè esportiu 
per a la temporada 2018-19): 

 Determinación del Tiempo de Recorrido Estándar (TRS): Determinará el TRS en 
cada recorrido, “Agility” y “Jumping”, el binomio que consiga terminar con el 
menor número de penalizaciones y el mejor tiempo en cada categoría. 

 Determinación del Tiempo Máximo de Recorrido (TRM): El TRM se obtendrá del 
tiempo estándar multiplicado por 1,5 

 Obtención de puntos: Se acumularán puntos por cada recorrido de una prueba 
en que se haya obtenido la calificación de “Excelente” (hasta 5,99 puntos de 
penalización). La puntuación se asignará en función del puesto alcanzado en 
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cada manga. En cada caso, podrán puntuar los primeros 10 participantes en 
categoría “L”, “M” y “S”. 

En función del resultado obtenido se asignarán los siguientes puntos, para cada 
categoría independientemente: 

PUESTO AGILITY JUMPING 

1 25 20 
2 20 16 

3 16 12 

4 12 8 
5 8 6 

6 6 5 

7 4 4 
8 3 3 

9 2 2 

10 1 1 

 

 Obtención de puntos 

La puntuación se asignará en función del puesto alcanzado en la clasificación 
general. 

Para poder puntuar en la clasificación general deberá obtener la calificación de 
“Excelente” (hasta 5,99 puntos de penalización) en cada recorrido. Podrán 
puntuar los primeros 10 participantes en cada categoría (“L”, “M” y “S”).  

En función del resultado obtenido se asignarán los siguientes puntos: 

PUESTO AGILITY+JUMPING 

1 20 

2 16 
3 12 

4 8 

5 6 
6 5 

7 4 

8 3 
9 2 

10 1 

 

Se descontarán las 4 peores pruebas según su clasificación general, no por 
manga. 
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Aquesta proposta s’aprova sota la condició d’una possible adaptació al programari 
utilitzat per la FCAG, o l’adquisició d’un programari específic que pugui gestionar 
l’adaptació. 

 

ATENCIÓ: Atenent al condicional d’aprovació d’aquesta proposta, la Junta 
Directiva va proposar realitzar l’adaptació de la modificació aprovada en 
l’assemblea consistent en igualar la puntuació respecte al valor mitjà superior 
d’ambdues puntuacions. 

Aquesta proposta es va aprovar mitjançant escrutini realitzat el divuit de juny 
entre els membres afiliats i entintats que van participar en la darrera assemblea. 

Així, el sistema per puntuació per mànega per a Divisió d’Honor aprovat serà: 

 
Posició Agility Jumping 

1a 23 23 
2a 18 18 

3a 14 14 

4a 10 10 
5a 7 7 

6a 6 6 

7a 4 4 
8a 3 3 

9a 2 2 

10a 1 1 
 

7.6 Proposta #06 de Connecting Dogs ATC, CA Santa Quitèria, Agility Seven TDC. 

Suprimir iniciación. 

ES DESESTIMA per majoria. 

7.7 Proposta #07 de Connecting Dogs ATC, CA Santa Quitèria, Agility Seven TDC. 

Crear una prueba de acceso para poder competir en FCAG, la regularía el comité 
deportivo. En caso que salga a favor el punto 6. 

ES RETIRA la proposta en ser desestima la proposta #06. 

7.8 Proposta #08 de Connecting Dogs ATC, CA Santa Quitèria, Agility Seven TDC. 

En caso de que el punto 7, salga a favor, el comité decidirá los requisitos para 
repartir los equipos actuales en las tres divisiones que quedarían. 

ES RETIRA la proposta en ser desestima la proposta #06. 
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7.9 Proposta #09 de Connecting Dogs ATC, CA Santa Quitèria, Agility Seven TDC. 

El ascenso de primera a división de honor, aunque es tema de comité deportivo, 
que se rebaje a 6 mangas como hasta ahora, pero 3 de ellas con 5.99 de 
penalización. 

S’APROVA per majoria. 

Modificació del punt 1 de la Circular 03/2018-19. Acords del comitè esportiu per a 
la temporada 2018-19). 

7.10 Proposta #10 de Connecting Dogs ATC, CA Santa Quitèria, Agility Seven TDC. 

Que los horarios de las pruebas los controle federación antes de que el club los 
publique. 

S’APROVA per majoria. 

Modificació del punt 6 de la Circular 03/2018-19. Acords del comitè esportiu per a 
la temporada 2018-19). 

7.11 Proposta #11 de Connecting Dogs ATC, CA Santa Quitèria, Agility Seven TDC.  

Que las mediciones se tengan que pedir 15 días antes de las inscripciones y sea al 
comité de jueces. 

S’APROVA per majoria. 

7.12 Proposta #12 de Connecting Dogs ATC, CA Santa Quitèria, Agility Seven TDC. 

Que no se puedan entregar trofeos hasta que haya acabado la categoría entera y 
que se tenga en cuenta la figura del juez. 

ES RETIRA la proposta en ja estar anteriorment presentada per la Junta directiva 
(proposta #03, punt 9.3). 

7.13 Proposta #13 de Connecting Dogs ATC, CA Santa Quitèria, Agility Seven TDC. 

Que se reglamente las medidas de la rueda sin marco. 

S’APROVA per majoria. 

7.14 Proposta #14 de Connecting Dogs ATC, CA Santa Quitèria, Agility Seven TDC. 

Que los equipos de DH que participen en el 70% de las pruebas entren 
directamente en Copa Catalunya sin la necesidad de las 8 mangas. 

ES DESESTIMA per majoria. 
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7.15 Proposta #15 de Connecting Dogs ATC, CA Santa Quitèria, Agility Seven TDC. 

Que al British entre el ganador de cada categoría, mini, midi y estándar y el 
ganador de la Copa Catalunya. 

S’APROVA per majoria. 

S’aprova la proposta #15 amb l’aclariment que es tracta dels equips de les diverses 
categories que obtinguin les millors qualificacions en la puntuació combinada de la 
totalitat de categories. 

7.16 Proposta #16 de Connecting Dogs ATC, CA Santa Quitèria, Agility Seven TDC. 

Comentar la posibilidad de reflotar el C.A.O en un solo fin de semana a principios 
de temporada. 

S’APROVA per majoria. 

7.17 Proposta #01 de CA Ciutat Comtal, CEA Neo-Reus. 

Proposta de modificació del punt 1.5.2. Cessió, del RRI. 

S’APROVA per majoria. 

Els/les gossos/es faran equip sempre amb el mateix guia. El/la gos/sa podrà ser 
cedit a una altra persona per un període mínim de sis mesos sota aquests criteris: 

a. Es permetrà la cessió immediata i gratuïta entre federats amb llicència FCAG 

(amateur o competició) que siguin familiars de primer grau o unions estables 

de parella, en el cas d’incapacitat física manifesta del guia cedent (embaràs, 

malaltia o lesió de llarga durada que impedeixi fer esport durant uns mesos). 

b. Fora de l’expressat anteriorment, altres cessions es consideraran com a nova 

llicència. 

c. L’assignació de Divisió del nou equip es realitzarà tal i com es refereix al punt 

2.1 Divisions, del RRI. 

d. Les puntuacions obtingudes per l’equip cedent es perdran en el moment en 

que el/la gos/sa concursi amb el nou guia. 

7.18 Proposta #02 de CA Ciutat Comtal, CEA Neo-Reus. 

Modificació de les condicions de la llicència amateur. 

ES RETIRA la proposta 11.8 
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7.19 Proposta #01 de Representant d’Agilitistes. 

Aquesta proposta ha estat presentada invocant l’art. 39.2 dels Estatuts de la FCAG. 

S’accepta l’entrada de la proposta per unanimitat. 

Modificar el fet que el temps de les categories mini midi es calculi conjuntament. 
De manera que qui marqui temps per la categoria Mini sigui el equip de Mini més 
ràpid amb menor nombre de penalitzacions i qui marqui temps per la categoria 
Midi sigui el Midi més ràpid amb menor nombre de penalitzacions, com passa amb 
la categoria d’estàndard. 

S’APROVA per majoria. 

8. TORN OBERT DE PARAULA 

El Sr. Mateo, representant del CA Seven, reclama un canvi en les condicions de 
representativitat dels clubs afiliats per a l’assemblea general ordinària. 

 

I sense més temes que tractar, conclou la reunió a les 13:30. 
 
 
 
 

Salutacions cordials,  
El Secretari  

 

 

 

Juanjo Espadas 
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