
 

 

 

 

ESTRUTURA DO CURSO 

 

Bloque 1: LEXISLACIÓN 

Tema 1: Lei do Deporte de Galicia. 

Tema 2: Os socios: admisión, clases, dereitos, deberes e expulsión. 

Tema 3: Os órganos de goberno e representación: convocatorias, competencias e acordos.  

Tema 4: O proceso electoral: convocatoria, calendario, xunta xestora, xunta electoral, mesa 

electoral, candidaturas. 

Tema 5: A responsabilidade de socios, directivos, e sociedade 

Tema 6: O Regulamento de Réxime Interno da asociación. 

Tema 7: Os seguros de responsabilidade civil:  A responsabilidade civil do cazador e a 

responsabilidade civil da sociedade.  

  Resumo seguros de responsabilidade civil (power point) 

 

Bloque 2: O RÉXIME DOCUMENTAL 

Tema 8: Os libros obrigatorios dunha entidade asociativa, a súa levanza, e a súa legalización: 

libro de rexistro de socios, libro de actas, e libros de contabilidade.  

  

Bloque 3: O RÉXIME ECONÓMICO, FINANCEIRO, PATRIMONIAL E FISCAL 

Tema 9: As contas anuais: o patrimonio, os dereitos e obrigacións; os ingresos e gastos;   o 

orzamento; e os requisitos para gravar e enaxenar bens da entidade. 

Tema 10: A responsabilidades do tesoureiro: disposición de fondos, facturas, e forma de 

pago. 

Tema 11: As obrigas tributarias: CIF, Exención de IVE, Imposto de Sociedades. 

  

 



 

 

 

 

Bloque 4: AS COMUNICACIÓNS INTERNAS E EXTERNAS DA ASOCIACIÓN 

Tema 12: As comunicacións co Rexistro de Entidades Deportivas e coa FGC. 

Tema 13 O plan de ordenación cinexético, plan de aproveitamento cinexético, solicitude de 

cazarías, comunicación de resultados e relación de cazadores, outras 

comunicacións. 

Tema 14: As comunicacións coa Consellería competente en materia de caza: A aplicación 

informática de caza, suposto práctico. 

  

CUESTIONARIO:  

Os alumnos deberán responder a un cuestionario tipo test de 50 preguntas. Considerarase 

aptos a aqueles alumnos que respondan correctamente alomenos ao 60% das preguntas. 

 

VIDEO SOBRE SEGURIDADE NAS CAZARÍAS  

Os representantes das sociedades de caza, titulares de tecores, son os responsables de nomear 

ao Responsable de Cazaría. Esta designación, polas responsabilidades que elo conleva, deberá 

recaer nunha persoa con coñecementos e experiencia na organización de cazarías colectivas de 

acordo coa normativa legal e con respecto aos principios de prudencia e seguridade. 

A través deste vídeo preténdense facer un chamamento á prudencia e ao cumprimento das 

normas de seguridade que deberán rexer na organización deste tipo de actividades.  


