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                                             ACTA XUNTA DIRECTIVA 
 
        As persoas que á marxe se nomean, convocadas en tempo e forma, reúnense 
o Sábado día 14 de Novembro de 2020 vía telemática para trataren a seguinte  
 
                                                 ORDE DO DÍA 
 
1. Informe do Presidente. 
2. Tarxetas Federativas. 
3. Orzamento 2021. 
4. Certificacións da FGPeC. 
5. Comité Autonómico de Pesca. 
6. Canon da FGPeC 2021. 
7. Inscripcións en competicións. 
8. Póliza de Seguro. 
9. Curso de xuíces. 
10. Calendario Deportivo 2021. 
11. Aulas escolares. 
12. Rogos e preguntas. 
        
O Presidente abre a xuntanza ás 16:00 horas do día sinalado no encabezamento. 
 
1.- Informe do Presidente.  
O Presidente informa aos membros da xunta directiva sobre a derradeira 
Asamblea coa Federación Española de Pesca e Casting vía telemática. 
Tamén informa da derradeira Asamblea coa Secretaría Xeral para o Deporte á que 
asisteu, vía telemática, D. Gabriel Fernández Vázquez na que informan que se 
consegue manter o Deporte Federado a marxe das restrincións e na que se decide, 
por consenso das distintas federacións presentes na asamblea, a elaboración dun 

modelo xenérico adaptado a cada deporte de certificado especificando hora, data e lugar de 
desprazamento para os deportistas que precisen desprazarse. Dito certificado estará a disposición dos 
Clubes para o seu uso. 
A Secretaría Xeral para o Deporte felicitou a Federación Galega de Pesca  pola celebración de competicións 
sen haber contaxios. A Federación Galega de Pesca apuntou que foi mérito dos Deportistas o 
cumprimento do protocolo establecido. 
 
2.- Tarxetas Federativas.  
O Presidente informa das conversas mantidas coa empresa adxudicataria do mantemento da web da 
Federación e da tramitación telemática de tarxetas federativas e a posibilidade de cambio de empresa. 
Valórase a posibilidade de eliminar a elaboración telemática de tarxetas federativas individuais xa que os 
federados, para as súas relación coa Federación, sempre deben facelo a través dos seus respectivos clubes 
e asociacións. Tras debate, queda aprobado por unanimidade dita eliminación e ser levada esta proposta 
á próxima Asamblea Xeral Ordinaria para a súa valoración. 
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3.- Orzamento 2021. 
O Presidente presenta o orzamento para o vindeiro 2021. 
 
4.- Certificacións da FGPeC. 
O Presidente informa que debido á falta de regulación na solicitude de certificacións, achégase unha 
proposta de modelo e protocolo para a súa solicitude. Aprobados por unanimidade, serán levados a 
Asamblea Xeral Ordinaria para a súa valoración. 
 
5.- Comité Autonómico de Pesca. 
Os participantes no próximo Comité Autonómico de Pesca pola FGPeC serán: 
Manuel Mouzo Méndez, Presidente da FGPeC 
Ramón Souto Pérez, Representante da FGPeC por A Coruña 
Manuel Rodriguez Meira, Representante da FGPeC por Lugo 
Gabriel Fernandez Vázquez, Representante da FGPeC por Ourense 
Juan Manuel Castro Fuentes, Representante da FGPeC por Pontevedra 
 
6.- Canon da FGPeC 2021 
O Presidente propón unha reducción do 50% na cota anual do 2021 debido ao excepcional da tempada 
2020 a todos aqueles clubes e sociedades de pesca que pagaron o canon anual na presente tempada 2020.  
Esto non supón unha modificación da cota, tan só se trata dunha reducción temporal por motivos 
excepcionais e por ilo someterase a valoración en Asamblea Xeral Ordinaria e non en Asamblea Xeral 
Extraordinaria. 
 
7.- Inscripcións en competicións. 
Para facilitar o traballo dos delegados nas inscripcións en competicións, proponse impoñer aos clubes e 
sociedades de pesca o uso de modelos de inscripción. Aprobase por unanimidade a proposta e será levada 
a valoración a Asamblea Xeral Ordinaria. 
 
8.- Póliza de Seguro. 
Tras estudar e valorar as condicións de novas ou alternativas pólizas de seguros, decídese manter a mesma 
póliza existente na mesma aseguradora. 
 
9.- Curso de xuíces.  
Preténdese realizar no vindeiro 2021 a falta de confirmación de datas. 
 
10.- Calendario Deportivo 2021. 
Estúdase a proposta de Calendario Deportivo 2021, incluindo as competicións de Embarcación Fondeada. 
Actualmente non se dan as condicións para cumprir co protocolo COVID, non obstante, de darse as 
condicións nesas datas, tamén habería competicións nesta especialidade.  Engádese tamén un Open 
Salmónidos Lance Veteranos. 
Dito calendario provisional quedaría da seguinte maneira: 
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11.- Aulas escolares. 
O Presidente propón desenvolver para o vindeiro 2021 unhas aulas escolares en distintos colexios (dous 
por provincia), tanto en aula coma en treitos de río próximos aos centros educativos. O proxecto sería 
dirixido e executado por David Arcay Fernández. Tras valoración e debate por parte da Directiva, a 
proposta queda aprobada por unanimidade. 
 
 
12.- Rogos e preguntas. 
Debátense outros temas de diversa índole, sen que se medie solicitude expresa de facer constar en Acta. 
 
Esgotada a ORDE DO DÍA, o Presidente da por rematada a xuntanza ás 17:40h. 
 Eu coma Secretario dou Fe. 

 
 
 
 
 

 
 
 
Asdo. Juan Manuel Castro Fuentes                                                               Vº e Prace:   
                                                                                                                  Manuel Mouzo Méndez 
            Secretario                                                                                              Presidente 
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