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ASUNTO.- Circular  informativa  pola  que  se  recollen  as  normas  que  regulan  a
adopción  de  acordos  sobre  as  competicións  deportivas  oficiais  das
Federacións  Deportivas  de  Galicia  afectadas  pola  situación  de
emerxencia sanitaria ocasionada polo COVID-19

Como  sucede  nos  contextos  nacional  e  internacional,  a  situación  de  emerxencia
sanitaria ocasionada polo CODIV-19 requiriu da Administración autonómica a adopción
de medidas dirixidas á contención da pandemia, á protección da saúde e seguridade
dos cidadáns, e a mitigar o impacto sanitario, social  e económico derivado da crise
sanitaria.  Estas actuacións comprenden distintas medidas dirixidas ao conxunto dos
sectores afectados, tamén o sector deportivo.  

Así se contemplaba nos acordos do Consello da Xunta de 12 de marzo polo que se
adoptaban  distintas  medidas  preventivas  en  materia  de  saúde  pública  como
consecuencia  da  evolución  do  coronavirus  (medidas  que  afectaron  ao  programa
XOGADE, á celebración da actividade deportiva oficial de competencia autonómica, e
do resto de actividades e eventos deportivos colectivos desenvolvidos no territorio da
Comunidade Autónoma), e no acordo de 13 de marzo do goberno galego polo que se
declaraba a  situación  de emerxencia sanitaria  de interese galego,  activando o Plan
Territorial de Emerxencias de Galicia (e no que se decretaba entre outros extremos, a
suspensión  de  toda  actividade  nos  establecementos  de  espectáculos  deportivos,
estadios,  pavillóns  e  recintos  deportivos,  pistas  de  patinaxe,  piscinas,  ximnasios,
parques acuáticos…). 

O sábado 14 de marzo, o Goberno do Estado declarou o estado de alarma en todo o
territorio nacional (Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo), estado que continúa en
vigor  tralos  sucesivos  Reais  Decretos  aprobados  polo  Goberno  da  Nación,  e
convalidados polo Congreso dos Deputados. 

Desde entón, e logo de sucesivas normas ditadas polo Goberno do Estado, autoridade
competente  durante  o  estado  de  alarma (art.  4  Real  Decreto  463/2020,  de  14  de
marzo),  dúas son as ordenes ministeriais que regulamentan principalmente a práctica
do deporte e da actividade física en Galicia e no conxunto do territorio nacional, a Orde
SND/380/2020 de 30 de abril  e  a  SND 388/2020 de 3  de maio,  ditadas  ambas ao
amparo do Acordo do Consejo de Ministros de 28 de abril polo que se aprobou o Plan
para a transición cara unha nova normalidade. 

Esta situación extraordinaria e urxente que ven afectando ao sistema deportivo con
motivo do COVID-19, require tamén da toma decisións polas federacións deportivas,
especialmente  no  relativo  ás  competicións  deportivas  oficiais  organizadas  polas
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federacións deportivas ao amparo da normativa en vigor. Así, no ámbito do Estado, a
Presidenta do Consejo Superior de Deportes dictou a resolución de 30 de abril do 2020,
relativa ás competicións deportivas oficiais non profesionais da tempada 2019/2020. 

No ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, estas decisións sobre as competicións
deportivas oficiais de ámbito autonómico organizadas polas federacións deportivas ao
amparo da Lei 3/2012, de 2 de abril, do Deporte de Galicia, caben sustentarse ao tenor
do artigo 21.3 da referida Lei, que establece que “non poderán modificarse as normas
das  competicións  durante  o  seu  desenvolvemento,  agás  causa  de  forza  maior
debidamente xustificada”.

Nesta finalidade, publícase a presente Circular informativa.  

Primeiro.- As federacións deportivas de Galicia adoptarán no seno das súas Asembleas
Xerais as decisións sobre as respectivas competicións deportivas oficiais afectadas pola
situación  de  emerxencia  sanitaria  ocasionada  polo  CODIV-19,  salvo  que  os  seus
estatutos  establezan  outro  procedemento  para  a  modificación  do  seu  calendario
deportivo. 

Segundo.-  En  aplicación  do  deber  de  comunicación  establecido  no  artigo  19,  a
resolución adoptada pola Federación deportiva será comunicada á secretaría xeral para
o Deporte no prazo de sete días dende a súa adopción.

Terceiro.-  Segundo o establecido no artigo 40 do Real Decreto-lei 8/2020, de 17 de
marzo, de medidas urxentes extraordinarias para facer fronte ao impacto económico e
social  do  COVID-19,  o  órgano  federativo  con  competencias  na  toma  de  decisións
poderá celebrar  video-conferencias  e  conferencias  telefónicas  múltiples  nos  termos
establecidos no propio artigo. 

Santiago de Compostela
O secretario xeral para o Deporte
José Ramón Lete Lasa
(documento asinado dixitalmente)
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