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I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS
E XUSTIZA

Resolución do 8 de setembro de 2009, da
Secretaría Xeral para o Deporte, pola que
se ditan as Normas de bo goberno das
federacións deportivas de Galicia.

A dimensión social do deporte e o seu carácter
transversal, influente nos ámbitos educativo, sanita-
rio ou económico, entre outros, contribúen a facer do
feito deportivo un fenómeno de primeira orde e espe-
cial transcendencia na sociedade actual.

Neste contexto, a actuación dos suxeitos deporti-
vos, e especificamente das federacións deportivas,
cobra especial relevancia, tanto pola súa prioritaria
actuación na actividade deportiva galega como por
exercer, ademais das atribucións que lle son pro-
pias, e vía delegación, determinadas funcións de
carácter administrativo, caso, este último, en que
actúan como axentes colaboradores da comunidade
autónoma. Esta realidade, unida á de seren percep-
toras e xestoras de diñeiro público, e a que o seu
principal financiamento procede dos fondos públi-
cos, sitúa as federacións deportivas nunha situación
en que é prioritario alcanzar unha xestión o máis efi-
caz e transparente posible da súa activade.

Á vista desta realidade, a Administración autonó-
mica galega considera imprescindible dotar o depor-
te de Galicia dunhas normas de boa xestión e gober-
no co obxecto último de garantir a máis eficaz e
transparente xestión por parte dos principais suxei-
tos da actividade deportiva, as federacións.

Por todo o sinalado, en desenvolvemento das com-
petencias atribuídas pola Lei 11/1997, do 22 de agos-
to, xeral do deporte de Galicia,

RESOLVO:

Único.-Aprobar as Normas de bo goberno das fede-
racións deportivas galegas, cuxo texto figura como
anexo.

Santiago de Compostela, 8 de setembro de 2009.

José Ramón Lete Lasa
Secretario xeral para o Deporte

ANEXO
Normas de bo goberno das federacións deportivas galegas

Primeiro.

1.1. Estas normas, que teñen carácter de recomen-
dación, serán de aplicación ás federacións deportivas
galegas. Así mesmo, poderán ser adoptadas por cal-
quera outra asociación deportiva que perciba sub-
vencións da Administración autonómica de Galicia.

1.2. A aplicación, así como o grao de cumprimento
destas normas, constituirán un importante baremo
para os efectos de concretar o importe da subvención
que conceda a Administración deportiva galega, inde-
pendentemente da fórmula utilizada para aquela con-
cesión.

Segundo.-Estas normas afectan o control e xestión
económica das federacións, con independencia da
procedencia, pública ou privada, dos fondos, así
como a transparencia no seu funcionamento interno.

Terceiro.-As federacións redactarán un manual de
procedementos que conterá, polo menos, os seguin-
tes extremos:

a) Un sistema orzamentario e de xestión.

b) Un sistema de autorización de operacións eco-
nómicas e financeiras, que determine quen debe
autorizar coa súa sinatura, en función da contía,
cada unha das operacións que realice a federación.

c) Un sistema de segregación de funcións co fin de
que unha mesma persoa non poida intervir en todas
as fases dunha transacción.

d) Un procedemento sobre o tratamento da infor-
mación e a documentación contable en que se esta-
blezan os soportes documentais das operacións, a
súa custodia e os trámites que se deben seguir des-
de o inicio ata a finalización da operación.

Cuarto.-Os membros dos órganos de goberno e
representación das federacións actuarán con lealda-
de respecto á federación e comprometeranse a:

-Non utilizar en beneficio propio nin facilitar a ter-
ceiros os datos ou informacións que obteñan no
desempeño do seu cargo.

-Absterse de intervir en deliberacións e votacións
sobre cuestións en que puidesen ter un interese par-
ticular.

-Non facer uso indebido do patrimonio federativo
nin valerse da súa posición para obter vantaxes
patrimoniais.

-Remitir aos membros da Asemblea Xeral, polo
menos cunha semana de antelación á realización das
reunións, copia de canta documentación contable
sustente a xestión económica da federación.

-Facilitar na súa memoria económica a informa-
ción relativa ás retribucións en diñeiro ou en espe-
cie satisfeitas, de ser o caso, aos membros dos órga-
nos de goberno da federación.

-Facilitar información sobre o volume de transac-
cións económicas que a federación manteña cos seus
membros ou terceiros vinculados con eles.

-Non aproveitarse das oportunidades de negocio
que coñezan na súa condición de membros da fede-
ración.

-Solicitar un mínimo de tres ofertas nas operacións
que superen os 30.000 euros.
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-Facilitar cantos datos e informes técnico-deporti-
vos se soliciten desde a Administración deportiva
autonómica.

Quinto.-As federacións facilitarán coa debida ante-
lación á Administración deportiva autonómica toda
información concernente a actuacións promovidas
por elas que teña proxección pública, tanto se se refi-
re a actividades de promoción xenérica da correspon-
dente modalidade deportiva, como se se refire a actos
ou presentacións públicas de eventos ou actividades
deportivas concretas.

En todas estas actuacións, as federacións velarán
por garantir a correcta utilización da imaxe corpora-
tiva da Administración deportiva autonómica, de
acordo coas instrucións que esta facilite.

Sexto.-As federacións cumprirán e farán cumprir
aos seus directivos, deportistas, técnicos, xuíces e
árbitros, e a cantas persoas se integren nelas, o
Código de ética deportiva aprobado polo Consello de
Europa, así como o seguinte decálogo de conduta
deportiva:

1. A deportividade e o xogo limpo.

2. O respecto ao adversario.

3. O rexeitamento de toda forma de violencia.

4. A loita contra a dopaxe.

5. O fomento de hábitos de vida saudables, espe-
cialmente entre os máis novos.

6. O respecto á diferenza e a multiculturalidade.

7. A loita contra calquera discriminación, inde-
pendentemente da súa orixe ou causa.

8. O fomento da igualdade de xénero e dos com-
portamentos dignificantes do ser humano.

9. A protección do medio.

10. A loita contra toda forma de adulteración do
xogo.

Resolución do 8 de setembro de 2009, da
Secretaría Xeral para o Deporte, pola que
se regulan as auditorías das federacións
deportivas de Galicia.

A Lei xeral do deporte de Galicia, Lei 11/1997,
do 22 de agosto, establece no parágrafo segundo do
seu artigo 19 que as asociacións deportivas de Gali-
cia están acollidas ao réxime de orzamento e patri-
monio propios e deben someter anualmente a súa
contabilidade e mais o seu estado económico a unha
auditoría ou verificación contable, nos casos en que
así o dispoña a Administración autonómica.

Con base nesta previsión normativa, a administra-
ción deportiva galega establece, con esta resolución,

a regulación apropiada que asente as bases para as
verificacións contables das federacións deportivas
galegas.

Toda vez que as federacións exercen, ademais das
atribucións que lle son propias, determinadas fun-
cións vía delegación de carácter administrativo,
actuando neste caso como axentes colaboradores da
Comunidade Autónoma galega (artigo 28.3º da
Lei 11/1997), e asemade, toda vez que son percepto-
ras e beneficiarias dunha destacada activade sub-
vencionadora da Administración deportiva galega,
con base na previsión legal inicialmente apuntada,
faise imprescindible acometer a publicación desta
resolución pola que garanta a consecución dun axei-
tado control do gasto federativo, así como tamén a
axeitada marcha e funcionamento da entidade de
acordo cos principios contables aceptados.

Polo exposto, e en uso das facultades que teño atri-
buídas pola lexislación vixente de aplicación

DISPOÑO:

Artigo 1º.-Obxecto da resolución.

As federacións deportivas galegas presentarán
ante a Administración deportiva autonómica, nos
termos e co detalle que se establecen nesta resolu-
ción, as súas contas anuais auditadas corresponden-
tes ao exercicio inmediatamente anterior ao da pre-
sentación.

Artigo 2º.-Contido da auditoría.

2.1. A auditoría efectuarase conforme a Lei 19/1988,
do 12 de xullo, de auditoría de contas, e a normati-
va que a desenvolva ou substitúa.

2.2. Xunto á análise e informe das contas anuais,
deberá emitir unha carta de recomendacións o audi-
tor onde se establezan as medidas que se consideren
necesarias para corrixir ou paliar as deficiencias
que, se é o caso, se atopen.

Artigo 3º.-Prazo de presentación.

O prazo de presentación das contas anuais audita-
das nos termos establecidos nesta orde rematará o
30 de xullo de cada ano.

Disposición derradeira

Única.-Entrada en vigor.

Esta resolución entrará en vigor o día seguinte ao
da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

José Ramón Lete Lasa
Secretario xeral para o Deporte


