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REGULAMENTO DA ESCOLA GALEGA DE 
ADESTRADORES DE ATLETISMO (EGA) 

 
 
ARTIGO 1º:  Denominación e réxime legal 
Coa denominación “Escola Galega de Adestradores de Atletismo” (de aquí en adiante 
E.G.A.) créase unha entidade que se rexerá pola presente regulamentación. Todo o que 
non esté contemplado nela, será motivo de inclusión e/ou modificación a proposta do 
seu Consello Directivo e deberá ser aprobado pola Asemblea ou Comisión Delegada da 
Federación Galega de Atletismo (de aquí en adiante FGA). 
  
A EGA conta co patrocinio da Dirección Xeral para ou Deporte e dependerá 
directamente da Federación Galega de Atletismo. A E.G.A. empregará coa máxima 
eficacia e eficiencia posible todos recursos económicos e humáns aportados polas 
entidades citadas anteriormente e por outros posibles patrocinadores. 
  
Asemade, a EGA traballará na mesma liña de actuación e conxuntamente con distintos 
organismos competentes en materia deportiva, como o Consello Superior de Deportes, a 
Real Federación Española de Atletismo e a Escola Nacional de Adestradores. No futuro 
a EGA pretende crear lazos de unión con distintas universidades, ciclos formativos 
deportivos, clubes, etc. co gallo de inculcar nos técnicos de atletismo unha formación 
continua e actualización de coñecementos.  
 
ARTIGO 2º: Enderezo  
A E.G.A. terá a súa sé nas instalacións da Federación Galega de Atletismo, sitas no 
edificio das Federacións na Avd. Glasgow s/n (A Coruña). O enderezo poderá 
trasladarse previo acordo da Xunta Directiva da FGA, a petición da Xunta Directiva da 
E.G.A.  
 
A súa maior actividade realizarase a través da creazón dun enlace na seguinte páxina 
web: http: www.atletismogalego.org  
  
ARTIGO 3º:  Eido territorial  
O seu eido de actuación será o autonómico aínda que non descarta calquer colaboración 
que poida aportar a nivel estatal.  
 
ARTIGO 4º: Obxectivos  
 
A EGA posúe predominantemente carácter pedagóxico. Procurando acoller a tódolos 
técnicos de atletismo ou doutro deporte da comunidade galega e proporcionarlles unha 
formación continuada co galo de actualizar, ampliar e mellorar os seus coñecementos 
relativos ao eido da preparación do atleta.  
 
A EGA terá como obxetivos xerais os seguintes:  
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� Crear un organismo que loite e vele polos dereitos e deberes dos técnicos 
afiliados.  

� Proporcionar a tódolos técnicos de atletismo unha formación continua e 
permanente relativa a distintos eidos das ciencias do deporte, fomentando o 
compromiso de actualización de coñecementos entre estes.  

� Formar novos técnicos en atletismo. 
 
En concordancia con estes obxectivos xeráis e dependendo dos recursos dispoñibles 
suscítanse os seguintes obxectivos operativos:  

� Organizar, programar e realizar cursos de formación de adestradores, monitores 
de atletismo así como cursiños seminarios, congresos, debates, obradoiros, 
simposiums, etc., sobre o ensino, o adestramento e a promoción do atletismo en 
distintos concellos de Galicia aos que se admitirán a outros profesionais 
vencellados co Atletismo en Galicia (médicos, psicólogos, fisioterapeutas, 
directivos, etc.  

� Crear un censo de adestradores de atletismo que exerzan no eido de Galicia.  
� Realizar publicacións e solicitar información sobre temática deportiva.  
� Loitar e velar polos dereitos e deberes dos técnicos afiliados, coa elaboración 

dun “carné do adestrador” co cal obteña beneficios e vantaxes nos servizos de 
distintas empresas. 

� Crear un regulamento con dereitos e deberes dos adestradores. 
� Crear un centro de documentación, información, asesoramiento aberto a todos os 

adestradores afiliados que desexen ampliar os seus coñecementos sobre o 
atletismo e materias afines, mediante publicacións, intercambio de información, 
recopilación, creación dunha biblioteca deportiva.  

� Elaborar unha bolsa de traballo para os adestradores asociados a EGA co fin de 
ofrecer os seus servizos a diversas empresas ou institucións interesadas,  

� Colaborar na creación de proxectos referentes á promoción da cultura deportiva 
en proxectos comúns mediante convenios ou acordos con outras institucións ou 
organismos. 

� Establecer convenios de colaboración con diversos organismos e institucións 
deportivas para un mellor desenvolvemento das liñas de actuación da EGA.  

 
ARTIGO 5º: Duración  
A duración da EGA é por tempo indefinido.  
 
ARTIGO 6ª: Afiliados, achegas e cotas  
Existirán dúas categorías de afiliado: Afiliado individual  e afiliado colectivo. En 
émbolos dous casos, a aceptación da condición de afiliado estará representada por un 
documento de adhesión á EGA que recolla o asinado deste e a súa aceptación. 
 
Afiliados individuais  
Poderán ser afiliados individuáis da EGA todalas persoas físicas que realicen con 
aproveitamento algúns dos seguintes cursos ou estudos:  

� Curso de Monitor Nacional de Atletismo (RFEA).  
� Adestrador de Club de Atletismo (RFEA).  
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� Adestrador Nacional de Atletismo (RFEA).  
� Técnico Deportivo en Atletismo (FP).  
� Técnico Superior en Atletismo (FP).  
� Maestría de atletismo de calquera Universidade do Estado (INEF ou 

FCCAFYD).  
� Calquera outra persoa física simpatizante do atletismo que a xuízo da Xunta 

Directiva considérenno oportuno.  
 
Os afiliados individuais deberán aboar unha cota anual simbólica de 30 euros que lle 
dará certos dereitos (ver artigo correspondente). Esta cota poderá variar en anos 
sucesivos previo acordo do Consello Directivo unha vez aprobado pola Asamblea Xeral 
da FGA. O pagamento da mesma farase efectiva a través de ingreso en conta bancaria 
entre o día 1 e o 15 de Novembro.  
 
Afiliados colectivos  
Poderán ser afiliados colectivos da EGA todalas institucións públicas e privadas 
vencelladas dunha ou outra forma ao atletismo e que desexen apoiar os fins da escola.  
Os afiliados colectivos deberán aboar unha cantidade non inferior a 100 euros.  
anualmente, que como no anterior dos casos, terá dereito a unhas vantaxes e dereitos.  
 
ARTIGO 7º:  Adquisición da condición de afiliado  
Para adquirir a condición de afiliado compre:  

� Solicitalo por escrito ao Consello Directivo da EGA mediante o cumprimento 
dun folleto que se emitirá respecto diso (folla inscrición).  

� Cumprir co pago anual da cota correspondente.  
 

ARTIGO 8ª: Patrimonio 
A EGA non posúe patrimonio propio sendo a FGA a propietaria. Os recursos 
económicos con que conta estarán formados por: 

� As achegas dos afiliados  
� As cotas dos afiliados  
� As doazóns e subvencións que poida recibir.  
� Os pagos en concepto de matriculación ou inscrición nos cursos e outras 

actividades organizadas pola EGA.  
� As cantidades asignadas dende a propia FGA.  

 
ARTIGO 9º: Obrigacións dos afiliados  
Son obrigacións dos afiliados:  

� Satisfacer anualmente as cotas correspondentes.  
� Acatar a presente normativa e todolos acordos da Asemblea da FGA tomados 

conforme a Dereito e que se refiran á EGA.  
 
ARTICULO 10º:  Dereitos dos afiliados  
Serán dereitos de todos os afiliados:  

� Participar nas actividades que desenvolva a EGA.  
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� Participar nos cursos teóricos e prácticos que para a formación de técnicos 
deportivos e adestradores sexan convocados pola escola, previo cumprimento 
das condicións en cada caso. 

 
Os afiliados individuais terán ademais os seguintes dereitos:  

� Descontos nos cursos, congresos, seminarios, etc. que organice a EGA. 
� Descontos na compra de publicacións (libros, revistas, monografías, etc.) que 

edite a EGA.  
� Posibilidade de utilizar o servicio de préstamo de obras da biblioteca. 
� Recibir de balde a documentación relativa á información técnica que produza a 

EGA.  
� Inclusión dos seus datos persoais e currículo na bolsa de traballo da EGA.  
� Inclusión no censo galego de adestradores.  
� Expedición do carné de afiliado da EGA, o cal daralle beneficios e vantaxes en 

empresas asociadas.  
� Ter cuberto un seguro de responsabilidade civil e seguro deportivo obrigatorio 
� Poder ser convidado como adestrador oficial da Selección Galega.  
� Recibir anualmente o Ranking e Regulamentación da tempada. 
� Posibilidade de ter acceso a axudas económicas ou materiais da EGA. 
� Outros posteriores a esta normativa que se acorden no Consello Directivo da 

EGA.  
 
ARTIGO 11º: Causas de extinción da condición de afiliado  
Serán causas de extinción da condición de afiliado:  

� Por vontade do interesado manifestada por escrito á Xunta Directiva da EGA. 
� Por impago das cotas acordadas no Consello Directivo.  
� Cando a conduta do afiliado desprestigie ou perxudique os intereses de técnicos 

e deportivos e adestradores de atletismo ou da propia EGA.  
� Por finar sen transmisión dos dereitos.  

 
En calquera dos casos será competencia do Consello Directivo EGA tomar o acordo de 
dar de baixa ao afiliado, comunicando por escrito ao interesado devandita decisión, que 
poderá ser recorrida ante a Xunta Directiva da FGA no prazo máximo de 30 días 
naturais dende a recepción de devandita comunicación. Ata tanto non se trate na 
devandita Xunta Directiva a condición de afiliado do recurrente, quedará en suspenso.  
 
ARTIGO 12º: O Consello Directivo: Natureza e competencia 
O Consello Directivo da EGA é o órgano de goberno, xestión e representación da EGA, 
con suxeción á Lei, aos estatutos da FGA e á política xeral fixada pola Asemblea Xeral 
da FGA. 
  
Corresponde ao Consello Directivo, cantas facultades non estean reservadas pola 
presente normativa, sendo da súa competencia os actos que a continuación se enumeran 
a título descritivo:  

� Elaboración do orzamento anual dacordo coas directrices da propia FGA.  
� Adquirir os medios precisos para o desenvolvemento da EGA.  
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� Decisión sobre a aceptación de novos afiliados.  
� Execución dos Acordos da Asemblea Xeral.  
� Convocatoria das xuntanzas extraordinarias da EGA e a súa fixación da orde do 

día.  
� Elaborar as áreas de estructura interna e traballo da EGA, tales como área de 

comunicacións, centro de documentación, área de asesoramento xurídico etc.  
� Tódolos precisos para administrar e dirixir os intereses da EGA.  

 
ARTIGO 13º: Composición e funcionamento  
O Consello Directivo estará rexido por un Director que será asistido polo resto dos 
membros do Consello Directivo.  
 
O cargo de Director deberá axustarse a dun Licenciado en Ciencias da Actividade Física 
e do Deporte ou Adestrador de atletismo da máxima titulación, designado polo 
Presidente da Federación Galega de Atletismo.  
 
O Consello Directivo estará formado ademais do Director da EGA, polos seguintes 
membros:  

� Un profesor titular da EGA, representando ao resto do colectivo.  
� O responsable dos Servizos de Documentación da EGA.  
� Un representante do Comité Técnico da FGA.  
� O secretario da Federación Galega de Atletismo e da EGA (podendo recaer 

ambos cargos na mesma persoa).  
 
O Consello Directivo terá como principal función a de asistir e asesorar ao Director da 
EGA en todo o que concirne ao mellor funcionamento desta.  
 
Á súa vez existirá unha Comisión permanente formada por:  

� O Director da EGA.  
� Un profesor titular da escola.  
� O Secretario da EGA.  

 
Os cargos de Responsable dos Servizos de Documentación da Escola, do secretario da 
escola e do profesor titular membro do consello directivo deberán ser propostos polo 
Director da escola ao presidente da FGA, para a súa designación.  
 
ARTIGO 14º: O Director  
A representación legal da EGA corresponderá ao Presidente da Federación Galega de 
Atletismo, podendo este delegar na persoa do Director da mesma,  e designar e outorgar 
poderes a favor de procuradores para a representación da EGA ante as oportunas 
instancias xudiciais. 
  
Do mesmo xeito e por delegación do Presidente correspóndelle o asinado dos 
documentos da mesma, convocar xuntanzas, dirixir os debates das sesións, cumprir e 
facer cumprir os acordos do Consello Directivo, resolver por se mesmo toda cuestión 
que pola súa importancia ou urxencia sexa necesario para o mellor cumprimento dos 
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fins da EGA, podendo dar conta de todo iso, con posterioridade, ao Consello Directivo, 
autorizar coa súa sinatura actas, documentos, sendo así mesmo director dos servizos da 
EGA.  
 
ARTIGO 15º: O secretario  
O Secretario terá ao seu cargo o arquivo e custódiaa dos documentos da escola; 
redactará as actas e a memoria anual; dará cumprimento aos acordos Consello 
Directivo; estenderá as convocatorias e terá ao seu cargo todo o funcionamento 
administrativo da escola, auxiliando ao Director nos cometidos que estes lle 
encomenden. En xeral terá baixo o seu cometido o réxime xeral da EGA.  
O cargo de Secretario non é excluínte e poderá recaer en persoa que posúa outro cargo 
ou función na Federación Galega de Atletismo.  
 
ARTIGO 16º: Duración, cese, vacantes e retribución 
Os membros do Consello Directivo serán nomeados por un período de dous anos, 
podendo ser reelixidos e deberán estar en posesión do título de Licenciado en Ciencias 
da Actividade Física e do Deporte ou o de Adestrador de Atletismo da máxima 
categoría. 

� Os membros do Consello Directivo poderán ser cesados polo Presidente da 
Federacíon Galega de atletismo, previo informe xustificativo do Director da 
EGA.  

� En caso de finar, renuncia ou cese de calquer membro do Consello Directivo, o 
Director da EGA propoñerá ao Presidente da FGA un novo membro para cubrir 
a vacante, pertenenciente ao colectivo que representaba o falecido.  

� Os membros do Consello Directivo serán compensados polos gastos que lles 
orixine a súa función, non podendo en ningún caso percibir remuneracións ou 
compensacións polo desempeño do cargo.  

 
ARTIGO 17º: Funcionamento do Consello Directivo 

� O Consello Directivo xuntarase a convocatoria do Director da EGA polo menos 
dúas veces ao ano. Non será preciso a convocatoria, cando estando presentes 
todos seus membros, decidan por unanimidade a celebración da xuntanza. 

� O Consello Directivo quedará validamente constituído cando acudan 
persoalmente á xuntanza máis da metade dos seus compoñentes.  

� Os membros do Consello Directivo non poderán facerse representar.  
� Os acordos, para ser válidos, adoptaranse por máis da metade dos votos. Os 

casos de empate serán dirimidos polo voto de calidade do director da EGA.  
� A acta da xuntanza será redactada polo Secretario e asinada polo Director e o 

propio Secretario. Esta recollerá os debates en forma sucinta e o texto dos 
acordos, así como o resultado das votacións.  

 
ARTIGO 18º: Responsabilidade dos membros do Consello Directivo  

� Os membros de Consello Directivo, desempeñarán o seu cargo coa dilixencia 
dun ordenado xestor e dun representante leal.  

� Responderán solidariamente fronte á EGA, fronte aos afiliados ou fronte aos 
acredores, do dano causado por dolo, abuso de facultades ou neglixencia grave.  
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� Estarán exentos de responsabilidade os membros do Consello Directivo que 
salvasen expresamente o seu voto nos acordos que causasen dano no momento 
do seu adopción.  

 
 
ARTIGO 19º: Modificación do Regulamento  
A modificación desta normativa soamente pode efectuarse por decisión da Asemblea 
Xeral da FGA, cunha maioría simple. 
 
ARTIGO 20º: Recursos económicos 
Os medios económicos da Escola estarán constituídos polas achegas dos afiliados, cotas 
anuais e os bens mobles e inmobles, rendas, subvencións, doazóns, legados e cantas 
achegas póidanse recibir e que a propia FGA acepte.  
 
ARTIGO 21º: Achegas dos afiliados colectivos  

� A achega obrigatoria mínima para poder adquirir a condición de afiliado 
colectivo será de 100 €.  

� O Consello Directivo acordará as condicións para que se dea a exención parcial 
ou total do pago das achegas ou cotas ordinarias, atendendo á dispoñibilidade de 
recursos económicos das persoas que pretendan adquirir a súa condición de 
afiliados.  
 

ARTIGO 22º: Cotas anuais  
� Todos os afiliados individuais deberán contribuír á escola cunha cota anual de 

30 euros. 
� O pago da cota anual será imprescindible para o exercicio de todolos dereitos 

que lle pertenzan por tal condición.  
� O Afiliado que incorra en moura, poderá ser suspendido dos seus dereitos ata 

que se normalice a súa situación e se non realiza o desembolso no prazo de 
sesenta días desde que fose requirido, poderá ser dado de baixa obligatoria.  

 
ARTIGO 23º: Contas anuais e contabilidade 
Anualmente a EGA presentará á FGA un orzamento con previsión de ingresos e gastos 
que, no caso de ser aprobado, pasará a formar parte do orzamento anual de dita FGA.  
Anualmente, e con referencia ao día 31 do mes de decembro, quedará pechado o 
exercicio económico anual. 
  
 
ARTIGO 24º: Documentación da EGA 
A escola levará en orde e ao día, polo menos os seguintes libros:  

� Libro de rexistro de afiliados, onde se indicará, polo menos, os nomes, apelidos, 
profesión, enderezo e D.N.I. dos mesmos.  

� Libro de Actas das xuntanzas do Consello Directivo.  
� Libro de anotación do cumprimento coas cotas anuais.  

 
ARTIGO 25º: Disolución  



 
 
 
 
                                

ESCOLA GALEGA DE ADESTRADORES DE ATLETISMO 

8 

Federación Galega de Atletismo 
 

Avda. de Glasgow, 13. Complexo Deportivo de Elviña. Teléf.: 981-291683 
Fax: 981-292056. Correo electrónico: fgatletismo@telefonica.net. 
Página Web: http://www.atletismogalego.org  – 15008 – A CORUÑA 

 

 

A disolución da EGA será competencia da Asemblea Xeral a proposta do Presidente da 
FGA. 
 

 

 

ANEXOS Ó REGULAMENTO   

 

Estructura organizativa 
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA SER AFILIADO DA ESCOLA GALEGA DE ADESTRADORES  

APELIDOS     

NOME  

DATA NACEMENTO         /            /                  LUGAR NACTO:   

ENDEREZO  

LOCALIDADE  

PROVINCIA  

CÓDIGO POSTAL  

TELÉFONO FIXO:                             MÓBIL: 

FAX  

EMAIL  

 

 

TITULACIONS DEPORTIVAS 

(sinalar todalas obtidas)    

 

� Monitor Nacional de Atletismo (RFEA) 

� Adestrador de Club de Atletismo (RFEA) 

� Adestrador Nacional de Atletismo (RFEA) 

� Técnico de Atletismo (FP) 

� Técnico Superior de Atletismo (FP) 

� Maestría  en Atletismo (INEF O FCCAFYD) 

� Outras.  ______________________________ 

OBSERVACIONS  

FORMALIZACIÓN DA INSCRICIÓN 

A CUOTA PARA O ANO 2007 SITÚASE EN 30 EUROS, QUE DEBERÁN SER INGRESADOS 

NO SEGUINTE NÚMERO DE CONTA (Federación Galega de Atletismo). 

 ENTIDADE:  2080    OFICIÑA:  0182     D. C.: 81      Nº CONTA:  0040003874 

NOMBRE ENTIDADE BANCARIA CAIXANOVA  

CONCEPTO CUOTA EGA + APELIDOS DO AFILIADO 

PARA FORMALIZAR A SUA SOLICITUDE DE AFILIADO A EGA DEBERÁ REMITIR POR 

CORREO ORDINARIO A SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 

� Formulario de solicitude debidamente cumprimentado. 

� Fotocopia do DNI e fotocopia resgardo bancario. 

� 2 Fotos tamaño carné. 

� Documento xustificativo da titulación deportiva obtida.   

� Breve curriculo deportivo 

ESCOLA GALEGA DE ADESTRADORES DE ATLETISMO 

Avda de Glasgow, 13 Complexo Deportivo de Elviña  - 15008 A Coruña 

Secretario: D. Victor Arufe    Tlf. 645973846    Fax: 981292056    email: secgeneral@fgatletismo.com 

 


