
11 
XUNTA DE GALICIA

PRESIDENCIA 
Secretaría Xeral para o Deporte 

Escota Galega de Administración Pública (EGAP) 
Rúa Madrid 2-4, 2º andar 
15781 SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Tfno.: 881 996 348 / 353 - Fax: 881 996 356 
secretaria.deporte@xunta.es 

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE A SECRETARÍA XERAL PARA O DEPORTE E A 
FEDERACIÓN GALEGA DE PESCA E CÁSTING, PARA A REALIZACIÓN DO PROGRAMA 
DE PROMOCIÓN E DESENVOLVEMENTO DA SÚA MODALIDADE DEPORTIVA PARA O 

ANO 2018 

Santiago de Compostela, 4 de abril de 2018 

R EUN I D O S

Marta Míguez Telle, secretaria xeral para o Deporte da Xunta de Galicia, no uso das competencias desconcentradas nos 
secretarios xerais dependentes da Presidencia, en virtude da disposición adicional segunda do Decreto 76/2017, do 28 
de xullo, de estrutura orgánica dos órganos superiores e de dirección dependentes da Presidencia da Xunta de Galicia. 

José Manuel Rey Alvela, presidente da Federación Galega de Pesca e Cásting na súa representación e no exercicio das 
facultades atribuidas ao efecto polos seus estatutos federativos. 

EX P OÑE N 

l. Conforme ao establecido no Estatuto de Autonomía de Galicia, a Comunidade Autónoma galega asume a
competencia exclusiva na materia da promoción do deporte (artigo 27.22), correspondéndolle á Secretaria Xeral para
o Deporte as competencias de elaboración, pro posta e execución da política do goberno galega en materia de
deportes, conforme ao establecido no artigo 5 do Decreto 76/2017, do 28 de xullo, de estrutura orgánica dos órganos
superiores e de dirección dependentes da Presidencia da Xunta de Galicia.

11. A Lei 3/2012, do 2 de abril, do deporte de Galicia, regula no seu artigo 51.1 as federacións deportivas galegas,
configurándose estas como entidades privadas sen ánimo de lucro con personalidade xuridica propia e plena
capacidade de obrar, cuxo ámbito de actuación se estende ao territorio da Comunidade Autónoma de Galicia.

111. Segundo o establecido no artigo 51.5 da Leí 3/2012, do 2 de abril, só se pode recoñecer unha federación deportiva
por cada modalidade, exercitando cada unha delas en réxime de exclusividade, ademais das funcións que son
propias do seu ámbito privado, as funcións públicas delegadas establecidas no artigo 56.4 da norma, actuando neste
caso como axentes colaboradores da Administración.

IV. Neste marco das funcións federativas, é pretensión da Xunta de Galicia, a través da Secretaría Xeral para o Deporte,
subscribir o convenio de colaboración coa Federación Galega de Pesca e Cásting para a realización do programa de
promoción e desenvolvemento da súa modalidade deportiva para o ano 2018, concretado nas actuacións recollidas
neste documento, atribución que ostenta esta, en réxime de exclusividade.

V. O interese público deste convenio radica, con carácter xeral, na necesidade de promover o deporte dando
cumprimento ao establecido na Lei 312012, do 2 de abril, do deporte de Galicia, dada a importancia que ten o deporte
na sociedade actual como actividade cidadá voluntaria, como ferramenta educativa, como elemento crucial no
desenvolvemento harmónico das persoas e no seu equilibro físico e psicolóxico e como elemento que contribúe ao
establecemento de relacións plenas do individuo co grupo e dos grupos entre si.

Para tal efecto, as partes subscriben este convenio que se suxeitará ás seguintes 

C L ÁUSUL A S

Primeira.- Obxecto do convenio. 








































