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REGULAMENTO DE RÉXIME XURÍDICO DISCIPLINARIO
CAPITULO I
DISPOSICIÓNS XERAIS

Artigo 1º.- O presente Regulamento ten por obxecto o desenvolvemento da
normativa disciplinaria establecida con carácter xeral no Titulo XI da Lei
10/1990, de 15 de Outubro, do Deporte e desenvolvida polo Real Decreto
1.591/1992 de 23 de Decembro, sobre Disciplina Deportiva, así como o Titulas
IX dos Estatutos da RFEA
Artigo 2º.- O ámbito de disciplina deportiva na Federación Galega de Atletismo
esténdese ás infraccións da regras de compiticións e das normas xerais
deportivas tipificadas na Lei do Deporte de Galicia. Ademais será de aplicación
con carácter supletorio as disposicións do I.A.A.F e os Estatutos,
Regulamentos e normas para o seu desenvolvemento da R.F.E.A.
O disposto neste Regulamento resulta de aplicación xeral nas actividades e
compiticións de ámbito autonómico e afecta ás persoas físicas e xurídicas que
participen nelas.
Articulo 3º.- O réxime disciplinario deportivo é independente da
responsabilidade civil ou penal en que poidan incurrir os compoñentes da
organización deportiva da F.G.A. citados no segundo párrafo do artigo 2º,
responsabilidade que se rexerá pola lexislación que en cada caso corresponda.
Artigo 4º.- Son infraccións ás regras de Compitición as accións ou omisiones
que durante o curso da proba ou compitición, vulneren, impidan ou perturben o
seu normal desenvolvemento.
Son infraccións ás normas xerais deportivas las demais accións ou omisiones
Que sexan contrarias ao disposto en devanditas
.
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CAPITULO II
ORGANIZACIÓN DISCIPLINARIA

Artigo 5º.- A potestade disciplinaria deportiva exercerase pola F.G.A. sobre
todas as persoas que formen parte da súa propia estrutura orgánica; sobre os
clubs, os seus atletas, técnicos e directivos; sobre os xuíces e, en xeral, sobre
todas aquelas persoas e entidades que, atopándose federadas, desenvolvan a
Activiade deportiva correspondente no eido autonómico
O exercicio da citada potestade disciplinaria deportiva corresponderá, en
primeira instancia, Ao Xuíz Único ou Comité de Compitición e en segunda
instancia ao Comité de Apelación cuia resolución esgota a vía federativa.
Contra esta resolución caberá interpoñer recurso ante o Comité Galego de
Xustiza Deportiva
Artigo 6º.- O Comité de Compitición estará constituído por tres membros, de
entre os cales nomearase un Presidente, asistidos polo Secretario Xeral da
F.G.A. ou persoa designada polo mesmo, que actuará, con voz pero sen voto,
como Secretario do mesmo. Os tres membros designáseos o Presidente.

CAPITULO III
PRINCIPIOS DISCIPLINARIOS

Artigo 7º.- No exercicio da súa función, os órganos disciplinarios deportivos da
FG.A., dentro do establecido para a infracción de que se trate e no caso de que
para a mesma sinálense máximos e mínimos aplicables, poderán impoñer a
sanción no grado que estimen máis xusto, a cuio efecto tomarán en
consideración a natureza dos feitos e a concurrencia ou non de circunstancias
agravantes ou atenuantes da responsabilidade.
Artigo 8º.- Considerarase circunstancia agravante da responsabilidade
deportiva a reinidencia
Existirá reincidencia cando o autor houber sido sancionado anteriormente por
calquera infracción á disciplina deportiva de igual ou maior gravidade ou por
dúas ou máis infraccións de inferior gravidade de que neste suposto trátese, no
transcurso dun periodo de tempo de tres anos. O cómputo de devandito prazo
levarase a efecto entre os momentos de comisión das infraccións.
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Artigo 9º.- Consideraranse circunstancias atenuantes da responsabilidade
disciplinaria deportiva as seguintes:
a) A de arrepentimento espontáneo.
b) A de preceder, inmediatamente á infracción, unha provocación
suficiente.
c) A de non ser sancionado con anterioridad no transcurso da súa vida
deportiva.
Artigo 10º.- Consideraranse causas de extinción da responsabilidade
disciplinaria deportiva:
a)
b)
c)
d)
e)

O falecemento do inculpado
A disolución da entidade inculpada
O cumprimento da sanción
A prescripción das infraccións ou das sancións impostas
A perda da condición de federado, con sujeción ao disposto no artigo 9º
do Real Decreto 1591/92 de 23 de Decembro sobre Disciplina Deportiva.

CAPITULO IV
INFRACCIÓNS

Articulo 11º.- Segundo a súa gravidade, as infraccións deportivas clasifícanse
en moi graves, graves e leves
Artigo 12º.- Consideraranse como infraccións comúns moi graves ás normas da
proba ou Compitición ou ás normas xerais deportivas:
a) Os abusos de autoridade
b) Os quebrantamentos de sancións impostas
c) As actuacións dirixidas, mediante prezo, intimidación ou simples acordos
a predeterminar o resultado dunha proba ou Compitición, ou a provocar
a súa suspensión
d) As declaracións, comportamentos, actitudes e xestos públicos ofensivos,
agresivos e/ou antideportivos, que revistan unha especial gravidade.
e) A falta reiterada de asistencia non xustificada ás convocatorias das
seleccións autonómicas, referida ás compiticións
f) A falta de asistencia non xustificada aos adestramentos e
concentracións das seleccións autonómicas nun número de 3 ocasións.
g) A participación en compiticións non autorizada pola F.G.A. e á que esta
se negase expresamente.
h) Os actos notorios e públicos que atenten á dignidade ou decoro
deportivos, cando revistan unha especial gravidade.
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i) A manipulación ou alteración, personalmente ou a través de acode
interposta, do material ou equipamiento deportivo en contra das regras
técnicas das diferentes especialidades atléticas que rexe a F.G.A.
j) A alineación ou participación indebida ou a incomparecencia ou retirada
inxustificada das probas, encontros ou compiticións.
k) A non execución das resolucións do Comité Galego de Xustiza
Deportiva ou dos órganos da F.G.A.
l) A promoción, incitación, consumo ou empregp de prácticas prohibidas
ás que se refire o artigo 56 da Lei 10/1990, de 15 de Outubro, do
Deporte, así como a negativa a someterse aos controis esixidos por
órganos e persoas competentes ou calquera acción ou omisión que
impida ou perturbe o axeitado emprego de devanditos controis.
m) O deterioro intencionado, especialmente grave, de locais sociais,
instalacións deportivas e outros medios materiais.
Artigo 13º.- Ademais das infraccións comúns de carácter moi grave
establecidos no artigo anterior, son tamén infraccións moi graves do Presidente
da F.G.A.. e demais membros directivos da súa organización deportiva, as
seguintes:
a) O incumplimiento de acordos da Asemblea Xeral, así como dos
Regulamentos e demáis disposicións estatutarias que revistan gravidade
e teñan especial transcendencia.
b) A non convocatoria nos prazos e condicións legais de forma sistemática
e reiterada dos órganos colegiados federativos.
c) A incorrecta utilización dos fondos privados ou das subvencións, créditos
ou avales e demais axudas do Estado, dos seus Organismos
Autónomos ou doutro xeito concedidos. A estes efectos, o inaxeitado
emprego dos fondos públicos apreciarase de acordo cos criterios que
para o uso de axudas e subvencións públicas contense na lexislación
específica do Estado.
En canto aos fondos privados, estarase ao carácter neglixente ou doloso
das condutas.
d) O compromiso de gastos de carácter plurianual do orzamento da F.G.A.
sen a reglulamentaria autorización.
e) A organización de actividades ou compiticións deportivas de carácter
autonómico, nacional e internacional sen a regulamentaria autorización.
Artigo 14º.- Considerarase infracción moi grave da F.G.A. a non expedición ou
tramitación dunha licenza autonómica ou estatal de forma injustificada ou a súa
expedición sen cumprir o disposto reglamentariamente.
Igualmente considerarase infracción moi grave a alteración, manipulación ou
falseamento das licenzas ou calquera outro tipo de documento federativo en
contradición co manifestado polos atletas, clubs, xuíces, adestradores,
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organizadores ou calquera outro membro integrante da federación ou
interesado na súa integración.
Artigo 15º.- Terán a consideración de infraccións graves:
a) O incumplimiento reiterado de ordenes e instrucións emanadas dos
órganos deportivos competentes.
b) Os actos notorios e públicos graves que atenten contra a dignidade e
decoro deportivos e non sexan susceptibeis de ser considerados moi
graves.
c) A non convocatoria nos prazos e condicións legais dos órganos
colexiados deportivos.
d) A manipulación ou alteración, xa sexa persoalmente ou a través de
acode interposta, do material ou equipamiento deportivo en contra das
regras técnicas.
e) O deterioro intencionado de locais sociais, instalacións deportivas e
outros medios materiais.
Artigo 16º.- Consideraranse infraccións ás normas deportivas de carácter leve
as condutas contrarias a aquelas que non estean incursas nas cualificacións de
moi grave ou grave que se fai no presente Regulamento. En todo caso,
consideraranse faltas leves:
a) As observacións formuladas aos Xuíces, técnicos, directivos e demais
autoridades deportivas no exercicio das súas funcións, de maneira que
signifiquen unha lixeira incorrección.
b) A lixeira incorrección co público, compañeiros ou subordinados.
c) A adopción dunha actitude pasiva no cumprimento das ordes e
instrucións recibidas de xuíces e autoridades deportivas no exercicio das
súas funcións.

CAPITULO V
SANCIÓNS
Artigo 17º.- Á comisión das infraccións comúns moi graves tipificadas no artigo
12º do presente Regulamento, corresponderán as seguintes sancións:
a) Multas, non inferiores a 3.000 Euros, nin superiores a 15.000 Euros.
b) Perda de puntos ou postos na clasificación, nas compiticións en que
exista puntuación.
c) Perda ou descenso de categoría ou división.
d) Prohibición de acceso aos lugares de desenvolvemento das probas ou
compiticións, por tempo non superior a cinco anos.
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e) Inhabilitación para ocupar cargos na organización deportiva ou
suspensión ou privación da licenza federativa por un prazo de dous a
cinco anos.
f) Inhabilitación para ocupar cargos na organización deportiva ou privación
de licenza federativa por un máximo de cinco anos.
As sancións que se inclúen neste último apartado, únicamente poderán
acordarse de modo excepcional, pola reincidencia en infraccións de
extraordinaria gravidade.
Artigo 18º.- Pola comisión de infraccións moi graves tipificadas no artigo 13º do
presente Regulamento, poderán impoñerse as seguintes sancións:
a) Amonestación pública. Corresponde a imposición desta sanción nos
seguintes supostos:
1. Pola comisión da infracción prevista no apartado a) do artigo 13º, nos
supostos que non teñan repercusiones importantes.
2. Pola comisión da infracción prevista no apartado c) do artigo 13º,
cando o inaxeitado emprego non exceda do 1% do orzamento anual
da FG.A.
3. Pola comisión da infracción prevista no apartado b) do artigo 13º, nos
supostos en que non teña repercusiones importantes.
b) Inhabilitación temporal de dous meses a un ano. Corresponderá a
imposición desta sanción nos supostos seguintes:
1. Pola comisión da infracción prevista no apartado a) do artigo 13º,
cando o incumplimiento prodúzase en supostos manifiestamente
graves, previo requerimiento formal ao efecto, realizado polo
órgano disciplinario deportivo competente.
2. Pola comisión da infracción prevista no apartado b) do artigo 13
3. Pola comisión da infracción prevista no apartado c) do artígo 13º,
ben cando a incorrecta utilización exceda do 1% do total do
presuposto anual da F.G.A., ben cando concurriere o agravante de
reincidencia.
4. Pola comisión da infracción prevista no apartado d) do artigo 13º.
5. Pola comisión da infracción prevista no apartado e) do artigo 13º
cando concurriere o agravante de reincidencia.
c) Destitución do cargo. Corresponderá a imposición desta sanción nos
supostos seguintes;
1. Pola comisión da infracción prevista no apartado a) do artigo 13º,
nos supostos moi graves ou en que concorra a agravante de
reincidencia referida, neste caso, a unha mesma tempada.
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2. Pola comisión da infracción prevista no apartado c) do artigo 13º,
cando a incorrecta utilización exceda do 1% do total do orzamento
anual da F.G.A. e, ademais, apréciese a agravante de reincidencia.
3. Pola comisión da infracción prevista no apartado d) do artigo 13º,
coa agravante de reincidencia.
Artigo 19º.- De incurrir na infracción prevista no artigo 14º, a Federación
infractora poderá ser obxecto dunha sanción pecuniaria, con independencia do
dereito da mesma a repercutir contra a persoa ou persoas que puidesen ser
responsabeis de dita infracción, quen, no seu caso poderán ademais ser
sancionados por abuso de autoridade.
A citada sanción pecuniaria non será inferior a 300,00 Euros nin superior a
30.000 Euros.
Artigo 20º.- As infraccións tipificadas no artigo 15º do presente Regulamento
poderán ser sancionadas da seguinte forma:
a)
b)
c)
d)
e)

Amonestación pública
Multa de 601 a 1.502 Euros (soamente a Clubs, non atletas)
Perda de puntos ou postos nas clasificacións.
Privación dos dereitos de federado dun mes a dous anos.
Inhabilitación para ocupar cargos, suspensión ou privación da licenza
federativa dun mes a dous anos.

Artigo 21.- Pola comisión das infraccións tipificadas no artigo 16º deste
Regulamento ou das que o sexan en virtude do previsto no artigo 28º do
mesmo, poderá acordarse a imposición das seguintes sancións:
a) Apercibimento
b) Multa de ata 300,50 Euros
c) Inhabilitación para ocupar cargos ou suspensión de ata un mes e
privación de ata un mes da licenza federativa.

CAPITULO VI
DISPOSICIÓNS XERAIS PARA A DETERMINACIÓN
E IMPOSICIÓN DE SANCIÓNS

Artigo 22º.- Tan só poderán impoñerse sancións persoais consistentes en
multa nos casos en que os atletas, técnicos, xuíces ou directivos perciban
retribución da súa función. A cuantía da retribución deberá ser tida en conta á
hora de establecer a da sanción.
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Para unha mesma infracción poderán impoñerse multas de modo simultaneo a
outra sanción de distinta natureza, sempre que estean previstas para a
categoría de infracción de que se trate e que, no seu conxunto, resulten
congruentes coa gravidade da mesma.
O impago das sancións pecuniarias terá a consideración de quebrantamiento
de sanción.
Artigo 23º.- Con independencia das sancións que poidan corresponder, o
órgano disciplinario da FG.A., terá a facultade de alterar os resultados de
encontros, probas ou compiticións por causa de predeterminación mediante
prezo, intimidación ou simples acordos do resultado da proba ou Compitición,
alineación indebida e, en xeral, en todos aqueles casos en que irregularmente
altérense ou condicionen os resultados.

CAPITULO VII
PRESCRIPCIÓN E SUSPENSIÓN

Artigo 24º.- As infraccións prescriben aos tres anos, ao ano ou ao mes,
segundo sexan moi graves, graves ou leves, comezando a contar o prazo de
prescripción ao día seguinte da comisión da infracción ou de que a mesma
sexa coñecida.

O prazo de prescripción interromperase pola iniciación do procedemento
sancionador, pero se este permanecese paralizado durante un mes, por causa
non imputable á persoa ou entidade suxeita a devandito procedemento, volverá
ás presas o prazo correspondente, interrompéndose de novo a prescripción ao
renovarse a tramitación do expediente.
Artigo 25º.- As sancións prescribirán aos tres anos, ao ano ou ao mes, segundo
trátese das que corresponden a infraccións moi graves, graves ou leves,
comezándose a contar o prazo de prescripción desde o día seguinte a aquel en
que adquire firmeza a resolución pola que se impuxo a sanción ou desde que
se quebrantase o seu cumprimento, se este comezase.
Artigo 26º.- A Petición fundada e expresa da persoa ou entidade suxeita ao
procedemento, o órgano disciplinario deportivo da FGA, poderá suspender
razonadamente a execución das sancións impostas mediante o procedemento
ordinario. Sen que a mera interposición de reclamacións ou recursos que
contra as mesmas corresponden, paralicen ou suspendan a execución das
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sancións.
Artigo 27º.- Para as sancións impostas mediante procedemento extraordinario
(ou para as categorías delas)/delas: o órgano disciplinario deportivo da FGA, á
vista das circunstancias concurrentes, poderá optar, ben pola suspensión
razoada da sanción, a petición fundada de parte, ben pola suspensión
automática pola mera interposición do correspondente recurso. A suspensión
das sancións, sempre e en todo caso, terá carácter potestativo.
En todo caso para o otorgamiento da suspensión da ejecutividad dos actos
recorridos, o órgano disciplinario deportivo da FGA valorará se o cumprimento
da sanción pode producir prexuízos de difícil ou imposible reparación.

CAPITULO VIII
INFRACIONES E SANCIÓNS CONCRETAS POR ESTAMENTOS

Artigo 28º.- Ademais das infraccións establecidas nos artigos precedentes, de
acordo cos principios e fundamentos xerais contidos na Lei do Deporte de
Galicia e no Real Decreto sobre Disciplina Deportiva, se tipifican a continuación
as condutas que constitúen infraccións moi graves, graves e leves, en función
da especificidad dos distintos estamentos da FGA, así como as sancións
correspondentes.
Tanto os Estatutos, como os Regulamentos e demáis normativa válidamente
aprobada pola FGA aplicaranse subsidiariamente a este Regulamento.
Sección 1ª .- Atletas
Artigo 29º.- Consideraranse infraccións moi graves dos atletas:
a) A agresión a xuíces, aos seus auxiliares, aos directivos ou ao público.
b) Os actos notorios e públicos que atenten á dignidade ou decoro
deportivo, cando revistan especial gravidade.
Estas infraccións serán sancionadas con suspensión ou privación da licenza
federativa por un periodo de tempo de dous a cinco anos.
A causa de dano ou lesión que motivase a asistencia facultativa ou se existise
risco notorio de lesión ou dano especialmente grave para o agredido, a sanción
de suspensión ou privación da licenza federativa seralle imposta ao agresor ou
agresores no seu grado máximo.
Artigo 30º.- Terán a consideración de infraccións graves:
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a) As agresións aos técnicos, atletas ou delegados. Impoñerase a sanción
de suspensión federativa de tres meses a dous anos.
b) O insulto, desacato, as faltas de respecto de obra, manifestadas con
actos notorios e públicos que atenten á dignidade ou decoro deportivo,
que non constitúan agresión, nin tentativa dela.
c) Repeler unha agresión inmediatamente logo de producirse a mesma,
sempre que a reacción constitúa propiamente outra agresión.
Pola comisión das infraccións que recollen os apartados b) e c) deste artigo
corresponderá aplicar a sanción de suspensión federativa dun mes ata dous
anos.
Artigo 31º.- A incitación ou a inducción á realización de cualesquer das
infraccións a que se refiren os dous artigos anteriores, consideraranse e
sancionarán como autoría, se se producise de forma inmediata previa á
perpetración da infracción.
Artigo 32º.- A imposición das sancións previstas nos artigos 29º e 30º deste
Regulamento terá efecto ata cando os xuíces, por non terse apercibido da
comisión da falta ou por omisión no cumprimento das súas obrigacións, non
aplicasen as propias medidas correctivas previstas para tales infraccións,
sempre que a súa realización quede patentizada ante o órgano disciplinario
correspondente.
Por outra banda, e a tenor do establecido nos artigos 6º e 22º do presente
Regulamento, cando se trate de sancións de suspensión por un determinado
tempo, os órganos disciplinarios deportivos ponderarán, ao aplicar os criterios
sancionadores, as circunstancias que concorran na falta, talles como as súas
consecuencias, a natureza dos feitos ou a concurrencia no inculpado de
singulares responsabilidades na orde deportiva.
Artigo 33º.- Cando pola agresión dun atleta se ocasionára a outro unha lesión
que lle obrigase a abandonar a compitición, tal circunstancia será valorada
como agravante.
Artigo 34º.- As infraccións contra os xuíces e os seus auxiliares, de carácter
grave ou moi grave, sancionaranse coa penalidad sinalada ás mesmas, aínda
que se cometa fóra da pista, sempre que se produzan a consecuencia da
actuación daqueles na compitición.
Artigo 35º.- Se reputarán infraccións leves:
a) A protesta ostensible ou en forma airada ás decisións dos xuíces, os
seus auxiliares e autoridades deportivas, así como calquera xesto ou
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acto que entrañe simplemente desconsideración a esas persoas ou ao
público.
b) A pasividade no cumprimento das ordes ou instrucións dos xuíces, os
seus auxiliares e autoridades deportivas.
A reincidencia dentro da mesma Compitición en cualesquiera das infraccións
leves descritas no artigo implicará a aplicación da sanción no seu grado
máximo.
Todas as infraccións sinaladas neste artigo serán sancionadas desde
apercibimiento e multa de 60 euros ata suspensión temporal dun mes e multa
de ata 301 euros.

Sección 2ª .- Técnicos e Directivos
Artigo 36º.- Todos os actos definidos anteriormente como infraccións dos
atletas serán sancionados con penalidad dobre á sinalada para os mesmos
cando sexan cometidas por técnicos e directivos. Os técnicos e directivos que
se dirixan aos atletas incitándolles a cometer actos definidos como
sancionables neste Regulamento, serán sancionados coa mesma penalidad
que a sinalada aos atletas por cometelos, aínda cando estes se abstivesen de
realizalos.
Artigo 37º.- Cando un técnico ou directivo non poña todoloas medios ao seu
alcance para evitala ou asenta tácita ou expresamente a unha infracción
cualificada como grave, cometida por un atleta do seu club, e non o amoneste
ou sancione espontánea e inmediatamente en repudio e disconformidade co
seu proceder, incurrirá en infracción de carácter leve, que será sancionada con
apercibimento cada vez que tal circunstancia se prodúza. No caso de que a
actitude indiferente ou pasiva se eña prodúcido en relación a unha infracción
considerada como moi grave, a sanción a aplicar será de suspensión ou
privación da licenza federativa dun a dous meses e multa de ata 301 euros.

Sección 3ª.- Xuíces
Artigo 38º.- Os xuíces gardarán aos atletas, técnicos e directivos toda a
consideración compatible co exercicio das súas funcións, sen que en ningún
caso poidan dirixirse ao público baixo escusa ou pretexto algún.
Os xuíces que cometan algunha das infraccións que con respecto aos atletas
se tipifican neste Regulamento, serán sancionados coa penalidade sinalada no
mesmo para os atletas, no seu grado máximo.
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Artigo 39º.- Incurrirá en infracción grave o xuíz que suspenda unha Compitición
sen causa xustificada e sen esgotar todolos medios ao seu alcance para
conseguir o seu total desenvolvemento. A esta infracción corresponderá aplicar
a sanción de suspensión da licenza federativa ou inhabilitación por un tempo
dun mes a dous anos e perda da totalidade dos dereitos de arbitraje.
En caso de reincidencia incurrirá en infraccións moi grave e será sancionado
con inhabilitación de dúas a cinco anos.
Artigo 40º.- Os xuíces non poderán rexeitar as designacións que para as súas
actuacións reciban, por nada máis
que por causas de forza maior,
debidamente acreditadas. Se se comprobase a falsedad das alegación
formulada para rexeitar a designación, o responsable incurrirá en infracción de
carácter grave, que será sancionada con suspensión ou privación da súa
licenza federativa dun mes a dous anos.
En caso de reincidencia, incurrirá en infracción moi grave e será sancionado
con inhabilitación de dúas a cinco anos.
Sección 4ª .- Clubes
Artigo 41º.- O club que presente a un atleta indebidamente porque non reúna
os requisitos reglamentaria establecidos para o seu inscripción, a propósito
desta irregular situación, incurrirá en infracción moi grave e será sancionado
coa perda dos puntos correspondentes á Compitición e dedución de 50% dos
obtidos ou que obtiver, no que se refire a compiticións por puntos; e con perda
de eliminatoria en compiticións disputadas desta forma.
Se a indebida alineación producirase por simple neglixencia e o club
acreditáseo fundadamente, considerarase que incurrió en infracción grave. E
soamente se lle penalizará coa perda dese encontro e, obviamente, dos puntos
correspondentes, que se adxudicarán aos clubs adversarios en devandito
encontro, en proporción aos obtidos por estes.
Artigo 42º.- Os encontros non celebrados por incomparecencia xustificada,
deberán celebrarse posteriormente, fixándose a nova data de común acordo
entre os clubs afectados. De non producirse tal acordo, o será polos órganos
disciplinarios deportivos.
No caso de que se produza unha incomparecencia inxustificada e tendo en
conta que esa acción afecta tanto ás regras da Compitición, como ás regras
xerais sobre conduta deportiva, o club incomparecido incurrirá en infracción moi
grave e será penalizado do seguinte xeito:
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a) Outorgarlle cero puntos na Compitición correspondente. Nas
compiticións por eliminatorias, consideraráselle eliminado por
incomparecencia.
b) Deberá abonar ao resto dos clubs afectados os gastos que
indebidamente lles orixinara.
c) Pagará o gasto dos xuíces.
d) No suposto en que así poida ser, implicará a perda da súa categoría.
Artigo 43º.- O que incurra en máis dunha incomparecencia nunha mesma
tempada de forma inxustificada, quedará inhabilitado para participar en
compiticións por un periodo de dous a cinco anos.
Artigo 44º.- A retirada dun club da pista antes de que termine a Compitición en
que participe será considerada unha infracción moi grave e, con independencia
das sancións que aos seus compoñentes puidesen corresponder, será
sancionada con perda dos puntos correspondentes a ese encontro e dos do
anterior e o seguinte.

CAPITULO IX
PROCEDEMENTOS DISCIPLINARIOS

Sección 1ª .- Xeralidades
Artigo 45º.- Como principio fundamental, establécese que únicamente
poderanse impoñer sancións en virtude de expediente instruído ao efecto con
arranxo aos procedementos regulados neste capítulo.
Artigo 46º.- Son condicións
disciplinarios deportivos:

xerais

ou

mínimas

dos

procedementos

a) Os xuíces exercerán a potestade disciplinaria durante o
desenvolvemento das probas, de forma inmediata, o que require o
adecuado e posterior sistema de reclamación, de acordo coa normativa
do I.A.A.F, RFEA, FGA oo, no seu caso, a do Deporte en Idade Escolar
da Xunta de Galicia.
b) En relación coas probas ou compiticións cuia natureza requira a
intervención inmediata dos órganos disciplinarios deportivos para
garantir o normal desenvolvemento das mesmas, máis adiante
establécense os sistemas procedimentales que permitan conxugar a
actuación perentoria daqueles órganos co trámite de audiencia e o
dereito a reclamación dos interesados.
En calquera caso, o presunto infractor terá dereito a coñecer, antes de que
13

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.federaciongallegaatletismo.com – 15008 – A CORUÑA

caduque o debandito trámite, a acusación contra el formulada, a efectuar as
oportunas alegaciones e á proposición de probas.
Artigo 47º.- As actas subscritas polos xuíces da proba ou Compitición,
constituirán medio documental necesario no conxunto da proba das infraccións
ás normas e regras deportivas. Igual natureza terán as explicacións ou
aclaracións ás mesmas subscritas polos propios xuíces, ben de oficio ou a
solicitude dos órganos disciplinarios deportivos competentes. As devanditas
actas estarán dotadas da presunción de veracidad e certeza
Por de contado, os feitos relevantes do procedemento e a súa resolución
poderán acreditarse por calquera medio de proba, a cuio fin poderán os
interesados propoñer que se practiquen cualesquiera proba ou aportar
directamente cantas sexan de interese para a correcta resolución do
expediente.
Articulo 48º.- Os órganos disciplinarios deportivos competentes, de oficio ou a
instancia de instrutor do expediente, deberán comunicar ao Ministerio fiscal
aquelas infraccións que puidesen revestir carácteres de delito ou falta penal.
En tal caso, debanditos órganos poderán acordar indistintamente a suspensión
ou a continuación do procedemento, segundo as circunstancias concurrentes,
ata que recaia a correspondente resolución xudicial.
No caso de que se acordase a suspensión do procedemento, poderán
adoptarse medidas cautelares, mediante providencia notificada a todas as
partes interesadas.
Artigo 49º.- Calquera persoa ou entidade cuios dereitos ou intereses lexítimos
poidan verse afectados pola sustanciación dun procedemento disciplinario
deportivo, poderán acudirse no mesmo. Desde entón e a efectos de
notificacións e de proposición e práctica da proba, esa persoa ou entidade terá
a consideración de interesado.
Sección 2ª .- Procedemento ordinario
Artigo 50º.- Este procedemento ordinario, aplicable para a imposición de
sancións por infracción das regras da proba ou Compitición, asegura o normal
desenvolvemento da mesma, así como o trámite de audiencia aos interesados
e o dereito a recurso.
O debandito procedemento de aplicación nas compiticións das especialidades
deportivas que regula a F.G.A., axustarase no posible ao disposto para o
procedemento extraordinario que se desenvolve na Sección 3ª deste mesmo
Capítulo.
Sección 3ª.- Procedemento extraordinario
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Artigo 51º.- O procedemento extraordinario, que se tramitará para as sancións
correspondentes ás infraccións das normas deportivas xerais, axustarase aos
principios e regras da lexislación xeral e ao establecido no Real Decreto
1.591/1992, de 23 de Decembro, sobre Disciplina Deportiva.
Artigo 52º.- O procedemento extraordinario iniciarase por providencia do
órgano disciplinario deportivo competente, de oficio ou a solicitude por parte
interesada.
A incoación de oficio poderase producir por iniciativa do propio órgano ou en
virtude de denuncia motivada.
Para ese efecto, ao ter coñecemento sobre unha suposta infracción das
normas deportivas xerais, o órgano disciplinario deportivo competente poderá
acordar a instrución dunha información reservada antes de dictar a providencia
en que se decida a incoación do expediente ou o arquivo das actuacións.
A resolución pola que se acorde o arquivo das actuacións deberá expresar as
causas que a motiven e dispoñer o pertinente en relación co denunciante, se o
houber.
Artigo 53º.- A resolución que inicie o expediente disciplinario deberá conter
tanto o nomeamento do instrutor a cuio cargo estará a tramitación do
expediente, como do Secretario, que asistirá ao Instrutor nese labor.
No Rexistro Especial de Sancións anotaranse as que se impoñan ás persoas
federadas que incurran en infraccións, as cales tamén serán anotadas, aos
efectos, entre outros, da posible apreciación de causas modificativas da
responsabilidade e do cómputo dos prazos de prescripción de infraccións e
sancións.
Artigo 54º.- Ao Instrutor e, no seu caso, ao Secretario, sonlle de aplicación as
causas de abstención e recusación previstas na lexislación de estado de
procedemento administrativo común.
O dereito de recusación poderá ser exercitado no prazo de tres días hábiles, a
contar desde o seguinte día ao que se teña coñecemento da providencia de
nomeamento, ante o mesmo órgano que a dictó, que deberá resolver no prazo
de tres días.
Contra as resolucións dos órganos disciplinarios deportivos en materia de
abstencións e recusacións non se dará ningún recurso, sen prexuízo de que se
poida alegar a recusación ao interpoñer o recurso administrativo ou xudicial,
segundo proceda, en cada caso.
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Artigo 55º.- Iniciado o procedemento, e con suxeción ao principio de
proporcionalidad€e, o órgano disciplinario deportivo competente para o seu
incoación poderá adoptar as medidas provisionais que estime oportunas para
asegurar a eficacia da resolución que puidese recaer. A adopción de medidas
provisionais poderá producirse en calquera momento do procedemento, ben de
oficio ou por moción razoada do instrutor.
Non se poderán dictar medidas provisionais que poidan causar prexuízos
irreparables.
Artigo 56º.- O Instrutor ordenará a práctica de cantas dilixencias sexan
adecuadas para a determinación e comprobación dos feitos, así como a
fixación das infraccións susceptibles de sanción.
Os feitos relevantes para o procedemento poderán acreditarse por calquera
medio de proba, unha vez que o instrutor decida a apertura da fase probatoria,
a cal terá unha duración non superior a quince días hábiles, nin inferior a cinco.
Os interesados serán informados con suficiente antelación do lugar e momento
da práctica das probas.
Pola súa banda, os interesados poderán propoñer, en calquera momento
anterior ao comezo da fase probatoria, a práctica de calquera proba ou aportar
directamente as que resulten de interese para a adecuada e correcta
resolución do expediente.
Contra a denegación expresa ou tácita dunha proba proposta polos
interesados, estes poderán suscitar reclamación no prazo de tres días hábiles,
ante o órgano competente para resolver o expediente, quen deberá
pronunciarse no término doutros tres días. En ningún caso, a interposición da
reclamación paralizará a tramitación do expediente.
Artigo 57º.- Os órganos disciplinarios deportivos, poderán, de oficio ou a
solicitude do interesado, acordar a acumulación de expedientes cando se
produzan as circunstancias de identidade e analogía razoables e suficientes,
de carácter obxectivo, que fagan aconsexable a tramitación e resolución
únicas. A providencia de acumulación será comunicada aos interesados nos
expedientes.
Artigo 58º.- Á vista das actuacións practicadas e nun prazo non superior a un
mes, desde a iniciación do procedemento, o instrutor propoñerá o
sobreseimento do mesmo ou formulará o correspondente pliego de cargos, o
que deberá conter os antecedentes relativos aos feitos imputados, as
circunstancias concurrentes e as supostas infraccións, así como as sancións
que puidesen ser de aplicación.
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O instrutor poderá, por causas xustificadas, solicitar a ampliación do prazo
referido ao órgano disciplinario deportivo competente para resolver.
No pliego de cargos, o instrutor presentará unha proposta de resolución, que
será notificada aos interesados para que, no prazo de dez días hábiles,
manifesten cantas alegacións consideren convenientes en defensa dos seus
dereitos e intereses.
En debandito pliego de cargos, o instrutor deberá propoñer o mantemento ou
levantamento das medidas provisionais que, no seu caso, adoptáronse.
Transcorrido o prazo sinalado no párrafo anterior, o instrutor, sen máis trámite,
elevará o expediente ao órgano disciplinario deportivo competente para
resolver, xunto coas alegaciones que, no seu caso, presentáronse.
Artigo 59º.- A resolución do órgano disciplinario deportivo competente poñerá
fin ao expediente disciplinario deportivo.
Devandita resolución deberá dictarse no prazo máximo de dez días, a contar
desde o seguinte ao da elevación do expediente polo instrutor.
Sección 4ª.- Notificaciones
Artigo 60º.- Toda providencia ou resolución que afecte aos interesados no
expediente será notificado a aqueles no máis breve prazo posible, co límite de
dez días hábiles.
As notificaciones faranse de acordo coas normas previstas na lexislación do
procedemento administrativo común.
Artigo 61º.- Con independencia da notificación persoal, poderá acordarse a
comunicación pública das resolucións sancionadoras, debendo respectarse, en
tal caso, o dereito ao honor e a intimidade das persoas, conforme á lexislación
vigente.
No entanto, as providencias e resolucións non producirán afectos para os
interesados ata a notificación persoal.
Artigo 62º.- As notificaciones deberán conter o texto integro da resolución, coa
indicación de se é ou non definitiva, a expresión das reclamaciones ou recursos
que procedan, órgano ante o que houbese de presentarse e prazo para
interpoñer unhas e outros.
Sección 5ª.- Recursos
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Artigo 63º.- As resolucións disciplinarias dictadas polo Xuíz Único ou Comité de
Compitición e polo Comité de Apelación da F.G.A. en materia de disciplina
deportiva e que esgoten a vía federativa, poderán ser recorridas, no prazo de
quince días hábiles, ante o Comité Galego de Xustiza Deportiva.
A interposición do recurso non suspenderá o cumprimento da sanción imposta,
salvo que así o acorde, o órgano competente para resolvelo.
As resolucións do Comité Galega de Xustiza Deportiva esgotan a vía
administrativa e executaranse, no seu caso, a través da F.G.A., que será
responsable do seu estrito e efectivo cumprimento.
Artigo 64º.- Se concorresen circunstancias excepcionais no curso da instrución
dun expediente disciplinario deportivo, os órganos competentes para resolver
poderán acordar a ampliación dos prazos previstos ata un máximo de tempo
que non pase a metade dos mesmos, corrixida por exceso.
Artigo 65º.- Os escritos en que se formalicen reclamacións ou recursos , sen
prexuízo do mínimo de liberdade de forma, deberán conter:
a) O nome e apelidos da persoa física e a denominación social dos entes
asociativos interesados, con expresión, neste último caso, o nome e
apelidos dos seus representantes.
b) As alegacións que se estimen pertinentes, así como as propostas de
proba que se pretendan en relación con aquelas e os razonamentos e
normativa en que se baseen ou fundamente as súas pretensións.
c) As pretensións que deduzan de tales alegacións, razoamentos e
normativa.
d) Non se admitirán escritos que conteñan expresións inxuriosas ou
vexatorias para os membros da Federación ou terceiros.
Artigo 66º.- Para formular recursos ou reclamacións, o prazo contarase a partir
do día seguinte da notificación da resolución ou providencia, se esas fosen
expresas.
Se non o fosen, o prazo será de quince días a contar desde o seguinte ao que
deban entenderse desestimadas as piticións, reclamacións ou recursos. A
desestimación tácita dunha pitición ou reclamación suscitada ante os órganos
disciplinarios deportivos entenderase producida polo transcurso de quince días
desde a súa formulación, sen que se produciu resolución expresa daquelas.
Artigo 67º.- A resolución dun recurso confirmará, modificará ou revogará a
decisión recorrida, sen que en caso de modificación poida derivarse maior
prexuízo para o interesado, cando este sexa o único recurrente.
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Se o órgano disciplinario deportivo competente para resolver estimase a
existencia de vicio formal, poderá ordenar a retroacción do procedemento ata o
momento en que se produciu a irregularidade, con indicación expresa da
fórmula para resolvela.
Artigo 68º.- A resolución expresa dos recursos deberá producirse nun prazo
non superior a trinta días. En todo caso, e sen que iso supoña a exención do
deber de dictar resolución expresa, transcorridos trinta días hábiles sen que se
dicte e notifique a resolución do recurso interposto, entenderase que foi
desestimado. Momento en que quedará expedita a via procedente.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA.- Quedan derrogados e sen valor algún cantas
disposicións reglamentarias ou de calquera tipo opóñanse ao disposto no
presente Regulamento.
DISPOSICIÓN FINAL:- O presente Regulamento de Réxime XurídicoDisciplinario da F.G.A. entrará en vigor trala súa aprobación pola Comisión
Delegada da F.G.A. e a Dirección Xeral de Deportes da Xunta de Galicia.
DILIXENCIA.- Faise constar que o presente Reglamente foi aprobado pola
Comisión Delegada da Asemblea Xeral da Federación Galega de Atletismo na
súa reunión do 15 de outubro do 2004.
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