
Lei 9/2013, de transparencia

Relativo á tempada que remata o 

31 de decembro de 2017



Nota

A Federación preparou a información de acordo ó establecido na Lei 19/ 2013, de transparencia, acceso 

á información pública e de bo goberno.

Os datos refírense exclusivamente ós asuntos especificados na citada normativa, publicada no BOE 

número 295 de 10 de decembro de 2013.

Os termos “FGA”, “Federación” ou “esta Entidade”, salvo indicación en contrario, deben entenderse 

referidos á Federación Galega de Automobilismo.
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Contido

1. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL, ORGANIZATIVA E DE PLANIFICACIÓN.

a. Natureza xurídica e funcións da Federación.

b. Normativa de aplicación.

c. Estrutura organizativa.

2. INFORMACIÓN ECONÓMICA, ORZAMENTARIA E ESTADÍSTICA.

a. Contratos subscritos coas administracións públicas.

b. Convenios subscritos coas administracións públicas.

c. Subvencións e axudas recibidas das administracións públicas.

d. Orzamentos federativos.

e. Contas anuais aprobadas pola Asemblea.

f. Retribucións anuais dos máximos responsables federativos.
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b. Normativa de aplicación

• Lei 15/2014, de 16 de setembro, de racionalización do Sector Público e outras medidas de reforma administrativa.

• Lei 3/2012 de 2 de abril, do deporte de Galicia, ou norma que a substitúa.

• Decreto 85/2014, do 3 de xullo, polo que se aproba o Regulamento do Rexistro de Entidades Deportivas de 

Galicia, ou norma que a subsitúa.

• Orde de 8 de setembro de 2010 pola que se establecen os criterios para a elaboración de regulamentos e a 

realización de procesos electorais nas federacións deportivas galegas, ou norma que a subsitúa.

• Resolución do 8 de septembro de 2009, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se ditan as Normas de Bo 

Goberno das federacións deportivas de Galicia, ou norma que a substitúa.

• Estatutos da Federación Galega de Automobilismo. (ESTATUTOS)

• Regulamentos Xerais (ANUARIO 2017)

• Regulamentos particulares aprobados para cada proba. (RALLYS, MONTAÑA, RALLYS 2ª CATEGORIA, 

AUTOCROSS, KARTING, SLALOM, RALLYMIX, TODOTERREO, CIRCUITO).
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http://www.fga.es/wp-content/uploads/2016/01/Estatutos-1.pdf
http://www.fga.es/anuario/
http://www.fga.es/reglamentos-particulares/rallye/
http://www.fga.es/reglamentos-particulares/rallymix/
http://www.fga.es/reglamentos-particulares/montana/
http://www.fga.es/reglamentos-particulares/rallyes-de-2a-categoria/
http://www.fga.es/reglamentos-particulares/autocross/
http://www.fga.es/reglamentos-particulares/karting/
http://www.fga.es/reglamentos-particulares/slalom/
http://www.fga.es/reglamentos-particulares/todoterreo/
http://www.fga.es/reglamentos-particulares/circuito/
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