FEDERACION GALEGA DE PATINAXE

CODIGO DE BO GOBERNO DA
FEDERACION GALEGA DE PATINAJE

O presente código ten como fin conseguir unha maior responsabilidade e eficacia na
xestión federativa, así como a elaboración e implantación de normas dirixidas a regular de
forma sistemática e ordenada o «goberno corporativo» da Federación Galega de Patinaje,
como un instrumento eficaz e necesario que contribuirá a unha maior transparencia na xestión
da mesma.
Así mesmo, a elaboración deste Código de Bo Goberno da Federación Galega de
Patinaje, pode axudar a alcanzar unha maior integración da organización federativa na
sociedade, e aumentar a transparencia sobre a súa actuación e en particular sobre a xestión
do diñeiro público que recibe.
NORMAS DE BO GOBERNO:

Os membros dos órganos de goberno e representación da Federación Galega de Patinaje
actuasen con lealtad respecto de a mesma e comprometeranse ao cumprimento das seguintes
obrigacións:
a) Manter en segredo cantos datos ou informacións reciban no desempeño do seu cargo,
non podendo utilizalos en beneficio propio, nin facilitalos a terceiros.
b) Absterse de intervir en deliberaciones e votaciones de calquera cuestión na que
puidesen ter un interese particular.
c) Non facer uso indebido do patrimonio federativo, nin valerse da súa posición para obter
vantaxes patrimoniales.
d) Non aproveitarse das oportunidades de negocio que coñezan na súa condición de
membros dos órganos de goberno e representación.
e) A participación activa nas reunións da Xunta Directiva e nas tarefas que lle sexan
asignadas.
f) A oposición aos acordos contrarios á Lei, os estatutos ou ao interese federativo.
g) Deberán remitir obligatoriamente a todos os membros da Asemblea polo menos unha
semana antes da súa celebración, copia de canta documentación contable sustente a
xestión económica da federación.
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NORMAS DE ACTUACION
PUNTO I – RETRIBUCIONES
O cumprimento deste epígrafe dependerá na súa totalidade do Tesorero e Secretario Xeral da
federación e dita función figura expresamente nos estatutos federativos. (capitulo III, sección 2ª, artigos
40 ao 42)
Non se realizarán contratos blindados con persoal algún desta Federación.
Na memoria económica anual federativa, figurará a información relativa ás
retribuciones dinerarias ou en especie satisfeitas aos membros órganos de goberno da
federación.

PUNTO II.- CONTROL E XESTIÓN ORDINARIA.
 Existirá un sistema de autorización de operacións onde se fixen claramente os
responsables de cada punto dunha transacción coa imposibilidad de que unha soa persoa
interveña en todas as fases da mesma.
 No relativo ao tratamento da información e documentación contable, en rigoroso
cumprimento da lei orgánica 15/1999 de 13 de decembro, sobre protección de datos, existirá
un sistema de control, custodia e tratamento, cos responsables requiridos ao efecto.
 O sistema presupuestario e de xestión está debidamente tipificado nos Estatutos da
Federación (Capitulo III, seccións 1ª a 3ª.), cos responsables de cada departamento
federativo.
 O sistema de supervisión interna descríbese no presente Reglamento.
PUNTO III.- RELACIÓNS CON TERCEIROS
 Informarase debidamente e en todos os seus extremos da existencia de relacións contractuales,
comerciais ou familiares con proveedores ou entidades que tivesen vínculos comerciais ou profesionais coa
Federación.
 Informarase debidamente sobre o volume de transacciones económicas que a
Federación mantén cos seus membros ou terceiros vinculados a eles.

euros.

Solicitaranse un mínimo de tres ofertas nas operacións que superen os 30.000,00

 Facilitarse á cantos datos e informes técnico-deportivos solicítense desde a
Administración pública autonómica.
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PUNTO IV.- ASPECTOS TÉCNICOS DEPORTIVOS.
Facilitarase coa debida antelación á Administración deportiva autonómica toda a información
concernente a actuacións promovidas que teñan proxección pública, tanto si refire ás actividades
de promoción genérica da correspondente modalidade deportiva, coma se se refiere a actos ou
presentacións públicas de eventos ou actividades deportivas concretas.
En todas estas actuacións, velarseá por garantir a correcta utilización da imaxe corporativa
da Administración deportiva autonómica, de acordo coas instrucións que esta facilite.

PUNTO V.- CÓDIGO DE ÉTICA DEPORTIVA.
Os directivos, deportistas, técnicos, xuíces e árbitros, e a cantas persoas intégrense na
Federación cumprirán e farán cumprir o Código de ética deportiva aprobado polo Consello de
Europa o 24 de setembro de 1.992, asi como o seguinte decálogo de conduta deportiva:
1.- A deportividad e o xogo limpo.
2.- O respecto ao adversario.
3.- O rexeitamento a toda forma de violencia.
4.- A loita contra o dopaje.
5.- O fomento de hábitos de vida saudables, especialmente entre os mais mozos.
6.- O respecto á diferenza e á multiculturalidad.
7.- A loita contra calquera discriminación, independientemente da súa orixe ou causa.
8.- O formato da igualdade de xénero e dos comportamentos dignificantes do ser humano.
9.- A protección do medio.
10.- A loita contra toda forma de adulteración do xogo.
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