Lei 9/2013, de
transparencia

Nota introdutoria
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, establecendo o seu artigo 1 que ten por obxecto ampliar e reforzar a
transparencia da actividade pública, regular e garantir o dereito de acceso á información relativa a aquela
actividade e establecer as obrigas de bo goberno que deben cumprir os responsables públicos así como as
consecuencias do seu incumprimento.
Esta federación está suxeita á devandita Lei, e forma parte da política de transparencia da mesma xa iniciado
con anterioridade á mencionada normativa, sendo unha base fundamental na xestión xeral impulsado polo
actual e anteriores órganos de goberno.
Os termos “FGA”, “Federación” ou “esta Entidade”, salvo indicación en contrario, deben entenderse referidos á
Federación Galega de Automobilismo.

Información institucional, organizativa e de
planificación
Normativa de aplicación

Normativa de aplicación
• 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.
• 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.
• 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.
• Lei 15/2014, de 16 de setembro, de racionalización do Sector Público e outras medidas de reforma administrativa.
• Estatutos da Federación Galega de Automobilismo. (Clic: ESTATUTOS).
• Regulamentos Xerais. (Clic: ANUARIO 2021).
• Regulamentos particulares aprobados para cada proba. (Clic: RALLYS, MONTAÑA, AUTOCROSS, KARTING, SLALOM,
RALLYMIX, TODOTERREO, CIRCUITO).
• Enlace lexislación deportiva galega: https://deporte.xunta.gal/gl/normativa

