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L IBRO III R ÉXIME D ISCIPLINARIO

DA

FEGAN

DISPOSICIÓNS XERAIS
Artigo 1
O obxecto do presente Regulamento é regular a estrutura e desenvolvemento do Réxime Disciplinario Deportivo
da FEGAN, e de conformidade cos Estatutos da propia FEGAN, e en concordancia coa Lei 10/1990, de 15 de
outubro, Do Deporte e con o RD 1591/1992, de 23 de decembro, sobre Disciplina Deportiva.
Artigo 2
O ámbito da disciplina deportiva do presente Libro, esténdese ás infraccións das regras de xogo ou competición
e ás infraccións ás normas xerais deportivas, tipificadas no presente Libro.
Artigo 3
Unicamente son infraccións susceptibles de sanción as previstas no presente Libro e nas disposicións de rango
superior a que este desenvolve, e de conformidade aos principios e criterios que aseguren:
1.-A diferencia entre o carácter leve, grave e moi grave das infraccións.
2.-A proporcionalidade das sancións aplicables a aquelas.
3.-A inexistencia de dobre sanción polos mesmos feitos. Non se considerará dobre sanción a imposición dunha
sanción accesoria á principal, nos termos do art. 27.2 do mesmo R.D. 1591/1992, de 23 de decembro,
sobre Disciplina Deportiva.
4.-A aplicación dos efectos retroactivos favorables.
5.-A prohibición de sancionar por infraccións non tipificadas con anterioridade ao momento da súa comisión.
DAS INFRACCIÓNS
Artigo 4
As infraccións deportivas clasifícanse en moi graves, graves e leves.
Artigo 5
Son infraccións moi graves:
I. APLICABLES A TODOS OS ESTAMENTOS E MODALIDADES DA FEGAN.
1. De carácter xeral.
a) Os abusos de autoridade
b) Os quebrantamentos de sancións impostas. O quebrantamento apreciarase en todos os supostos en que as
sancións resulten executivas. O mesmo réxime aplicarase cando se trate do quebrantamento de medidas
cautelares.
c) As actuacións dirixidas a predeterminar mediante prezo, intimidación ou simples acordos o resultado dunha
proba ou competición.
d) As declaracións públicas de directivos, técnicos, árbitros e deportistas ou socios que inciten aos seus
equipos ou aos espectadores á violencia.
e) Os actos notorios e públicos que atenten contra a dignidade ou decoro deportivos, cando revistan unha
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especial gravidade.
f) A manipulación ou alteración, xa sexa persoalmente ou a través da persoa interposta, do material ou
equipamento deportivo en contra das regras técnicas de cada disciplina cando poidan alterar a seguridade da
proba ou competición ou poñan en perigo a integridade das persoas.
g) A aliñación indebida e a incomparecencia ou retirada inxustificada das probas, encontros ou competicións.
h) A non execución das resolucións do Comité de Disciplina Deportiva.
i) O uso, administración, promoción, incitación, consumo de substancias, ou o emprego e aplicación de métodos
destinados a aumentar artificialmente as capacidades físicas dos deportistas ou a modificar os resultados das
competicións deportivas, así como a negativa a someterse aos controis esixidos por órganos ou persoas
competentes ou calquera acción ou omisión que impida ou perturbe a correcta utilización dos devanditos
controis.
As infraccións desta sección enténdense referidas ás condicións, requisitos e demais circunstancias que, sobre
este extremo, están previstas no RD 48/1992, do 24 de xaneiro, sobre a Comisión Nacional Antidopaxe e no
Libro VIII do Regulamento Xeral da FEGAN.
j) As agresións a xuíces, árbitros, técnicos, directivos e demais autoridades deportivas.
k) As agresións a deportistas sempre que se causen lesións corporais.
l) As protestas, intimidacións ou coaccións colectivas ou tumultuarias que impidan a celebración dun encontro,
proba ou competición ou que obrigue á súa suspensión.
m) As protestas individuais, airadas e ostensibles realizadas publicamente contra árbitros, xuíces, técnicos e
demais autoridades deportivas con desprezo da súa autoridade.
n) A violación de segredos en asuntos que se coñezan por razón do cargo desempeñado.
2. Actuación e participación en seleccións galegas.
a) A falta de asistencia non xustificada ás convocatorias das seleccións galegas. Para estes efectos, a
convocatoria enténdese referida tanto aos adestramentos como á celebración efectiva da proba ou competición.
b) O comportamento inadecuado e antideportivo mentres se estea sometido á disciplina da selección galega e
sempre que este poida afectar á consideración de devandita selección, así como a desobediencia manifesta ás
ordes e directrices dos directivos, técnicos e adestradores no ámbito da súa competencia.
3. Ao réxime de Licenzas.
a) A falsificación demostrada dos datos e circunstancias necesarias para obter unha licenza deportiva.
b) A actuación nunha proba ou competición sen tramitar a correspondente licenza deportiva.
c) A utilización por Clubs e Entidades deportivas de deportistas que non cumpran os requisitos xerais do réxime
de licenzas.
II. APLICABLES AOS ESTAMENTOS DA MODALIDADE DE WÁTER-POLO.
a) A aliñación indebida. Enténdese por tal a participación ou utilización de deportistas incumprindo as regras de
idades ou calquera outras normas referidas a devandito réxime.
b) O atraso na comparecencia a unha competición que orixine a suspensión desta, a condición de que este
atraso non sexa imputable a unha causa de forza maior.
c) A retirada dunha competición ou o abandono que orixine a suspensión desta.
d) Calquera dano material ocasionado intencionalmente.
e) Para o delegado de campo, abandonar a competición de forma definitiva sen o consentimento ou autorización
expresa do árbitro. Así mesmo, non protexer ao árbitro e membros do xurado ante tumultos ou agresións
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colectivas ou individuais.
III. APLICABLES ESPECIFICAMENTE A XUÍCES E ÁRBITROS.
a) As faltas de respecto cos outros árbitros cometidas no curso dunha competición oficial, que pola súa propia
entidade ou por medios utilizados para a súa difusión se consideren de importancia.
b) A falsidade en tempos, marcas ou calquera outra circunstancia con relevo para o resultado dunha proba ou
competición.
c) Cometer falsidade en tempos, resultados, actas, informes e afíns.
d) Non reflectir na acta datos ou informacións sucedidas no curso dunha proba, xogo ou competición.
IV. APLICABLES A DIRECTIVOS, ÓRGANOS E COMITÉS DA FEGAN.
a) O incumprimento dos acordos da Asemblea Xeral, así como dos regulamentos electorais e demais
disposicións estatutarias ou regulamentarias.
Os incumprimentos constitutivos de infracción serán os expresados nos Estatutos e Regulamentos dos entes da
organización deportiva ou aqueles que, aínda non estándoo, revistan gravidade ou teñan especial
transcendencia.
b) A non convocatoria nos prazos ou condicións legais, de forma sistemática e reiterada dos órganos colexiados
federativos. c) A non execución das resolucións do Comité Galego de Disciplina Deportiva.
d) A incorrecta utilización dos fondos privados ou das subvencións, créditos, avais e demais axudas. A estes
efectos, a apreciación da incorrecta utilización de fondos públicos rexerase polos criterios que para o uso de
axudas e subvencións públicas contéñense na lexislación específica do Estado.
e) A organización de actividades ou competencias deportivas oficiais, sen a regulamentaria autorización.
Artigo 6
Son infraccións graves:
I. APLICABLES A TODOS OS MEMBROS DA FEGAN.
1. De carácter xeral:
a) Os insultos e ofensas a deportistas, xuíces, árbitros, técnicos, dirixentes e demais autoridades deportivas.
b) As protestas, intimidacións ou coaccións colectivas ou tumultuarias que alteren o normal desenvolvemento do
xogo, proba ou competición.
c) O incumprimento reiterado de ordes e instrucións emanadas dos órganos deportivos competentes. En tales
órganos están comprendidos os árbitros, xuíces, técnicos, directivos e demais autoridades deportivas.
d) O proferir palabras e executar actos que atenten contra a integridade ou dignidade das persoas adscritas á
Organización deportiva ou contra o público asistente a un encontro, proba ou competición.
e) Os actos notorios e públicos que atenten ao decoro ou dignidade deportiva.
f) O atraso na comparecencia a unha proba ou competición deportiva que non orixine a suspensión desta.
g) O exercicio de actividades públicas ou privadas declaradas incompatibles coa actividade ou función deportiva
desempeñada.
2. Actuación e participación en seleccións galegas:
a) O comportamento incorrecto nas competicións e concentracións das seleccións galegas e especialmente o
que supoña infracción do réxime interno establecido pola FEGAN para aquelas.
b) A desobediencia ás directrices e ordes dos directivos, técnicos e adestradores no ámbito da súa respectiva
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competencia.
II. APLICABLES A CLUBS, DEPORTISTAS E DEMAIS ESTAMENTOS DA MODALIDADE DE WÁTER-POLO.
a) Para os xogadores, adestradores, delegados de equipo, delegados de campo e árbitros, a agresión ou o
intento de agresión a xogadores, xuíces, árbitros, técnicos, directivos, sempre que non existan lesións.
b) Para os delegados de campo e os seus adxuntos, non atender ou desobedecer as instrucións que o xurado,
dentro das súas competencias para ordenar a competición lles dea.
c) A incitación ou provocación aos espectadores en contra dos xogadores, adestradores, árbitros, etc.
III. APLICABLES ESPECIFICAMENTE A XUÍCES E ÁRBITROS.
a) As faltas de respecto e consideración co resto de xuíces e árbitros nas que non concorran os requisitos para
ser consideradas moi graves.
b) Reflectir nas Actas e demais datos oficiais, datos que non se correspondan coa realidade e sempre que non
teñan influencia directa no desenvolvemento da competición.
c) Deixar de reflectir nas Actas e demais documentos oficiais, datos ou circunstancias coas mesmas
características do punto anterior.
d) En xeral, o incumprimento das normas deportivas por neglixencia ou descoido.
Artigo 7
Son infraccións leves:
I. APLICABLES A TODOS OS ESTAMENTOS DA FEGAN.
1. De carácter xeral:
a) Protestar de forma ostensible ou insistente aos xuíces, árbitros e autoridades deportivas no exercicio das
súas funcións. b) A lixeira incorrección co público, compañeiros, subordinados e deportistas do equipo rival.
c) A adopción dunha actitude pasiva no cumprimento das ordes e instrucións recibidas de xuíces, árbitros e
autoridades deportivas no exercicio das súas funcións.
d) O descoido da conservación e coidado dos locais sociais, instalacións deportivas e outros medios materiais.
e) Dirixirse aos xuíces, árbitro ou autoridades deportivas en termos ou actitudes inxuriosas, ou de menosprezo,
sempre que a acción non constitúa falta mais grave.
2. Actuación e participación en seleccións galegas.
a) A lixeira incorrección no comportamento en probas ou período de concentración dos equipos galegos.
b) A non-utilización ou utilización incorrecta do uniforme establecido, no seu caso, pola FEGAN.
c) A desconsideración leve cos directivos, adestradores ou deportistas no ámbito da actuación como membro
da selección galega.
3. Ao réxime de utilización de licenzas.
a) A non presentación dunha licenza, comprobándose posteriormente que estaba tramitada.
II. APLICABLES A CLUBS, DEPORTISTAS E DEMAIS ESTAMENTOS DA MODALIDADE DE WÁTER-POLO.
a) Para os Clubs, o incumprimento das normas federativas de preparación e dispoñibilidade das instalacións
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deportivas.
b) Para os Clubs que xogasen A fin de semana na súa casa, non enviar antes das 12.00 horas do mércores
seguinte á celebración do partido o reverso e o anverso da acta arbitral aos locais da FEGAN, ben por medio de
fax ou calquera outro medio que permita ter constancia da súa recepción. No caso de partidos que se xoguen
un día de diario, a infracción entenderase se non se envía a devandita Acta á FEGAN antes das 17.00 horas do
día seguinte á celebración do partido.
c) Para o delegado de campo, o seu adxuntos e delegados de equipo, o incumprimento leve das súas funcións
ou a actitude desconsiderada co xurado ou o equipo contrario.
III.- APLICABLES ESPECIFICAMENTE A XUÍCES E ÁRBITROS.
a) Deixar de reflectir na acta datos ou informacións de carácter leve.
DAS SANCIÓNS
Artigo 8
As sancións que poden impor con arranxo ao presente Libro son as seguintes:
1. A deportistas, adestradores, auxiliares, dirixentes, árbitros e xuíces.
a) Inhabilitación a perpetuidade.
b) Suspensión temporal. Privación da licenza federativa.
c) Amoestación.
2. A Clubs.
a) Perda ou descenso de categoría ou división.
b) Perda de puntos ou postos na clasificación.
c) Clausura do recinto deportivo.
d) Perda do encontro ou eliminatoria.
e) Multa.
f) Inhabilitación para a participación e a/as tempada/s seguintes/s.
g) Exclusión da competición.
Artigo 9
Relación de sancións segundo a gravidade da infracción:
I. Sancións por infraccións moi graves.
a) Inhabilitación a perpetuidade. Só poderá acordarse de modo excepcional, pola reincidencia en infraccións de
extrema gravidade.
b) Privación definitiva de licenza federativa.
c) Privación definitiva dos dereitos de asociado.
d) Suspensión, ou inhabilitación temporal, ou suspensión dos dereitos de asociados, de dous a cinco tempadas.
e) Multas non inferiores a 600 € nin superiores a 6.000 €
f) Perda do partido, descenso de categoría ou división, perda de postos na clasificación.
g) Clausura do recinto deportivo por un período que abarque de catro partidos a unha tempada.
h) Celebración da proba ou competición deportiva a porta pechada.
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II. Sancións por infraccións graves.
a) Suspensión ou inhabilitación, ou privación da licenza federativa, dun mes a dous anos, ou de catro ou máis
encontros en unha mesma tempada.
b) Privación dos dereitos de asociados dun mes a dous anos.
c) Multa de 300 € a 600 €
d) Perda de puntos ou postos na clasificación.
e) Perda do partido, descualificación da proba ou clausura do recinto deportivo de ata tres partidos ou
encontros, ou dous meses.
III. Sancións por infraccións leves.
a) Amoestación.
b) Suspensión de ata un mes, ou dun a tres encontros.
c) Multa de ata 300 € .
Artigo 10
Regras comúns para a determinación e imposición de sancións:
1. Unicamente poderán imporse sancións persoais consistentes en multa nos casos en que os deportistas,
técnicos, xuíces ou árbitros perciban retribucións polo seu labor.
2. Para unha mesma infracción poderán imporse multas de modo simultáneo a calquera outras sancións outra
sanción de distinta natureza, sempre que estean previstas para a categoría de infracción de que se trate e que,
en conxunto, resulten congruentes coa gravidade desta.
A falta de pagamento das sancións pecuniarias terá a consideración de quebrantamento da sanción.
Artigo 11
Considéranse, en todo caso, como circunstancias atenuantes da responsabilidade disciplinaria deportiva:
a) A de arrepentimento espontáneo.
b) A de preceder, inmediatamente á infracción, unha provocación suficiente.
c) A de non ser sancionado con anterioridade no transcurso da vida deportiva.
Artigo 12
Consideraranse, en todo caso, como circunstancias agravantes da responsabilidade deportiva, a reincidencia.
Existirá reincidencia cando o autor fose sancionado anteriormente por calquera infracción á disciplina deportiva
de igual ou maior gravidade, ou por dúas infraccións ou máis de inferior gravidade da que nese suposto se
trate.
Artigo 13
Consideraranse en todo caso, como causas de extinción da responsabilidade disciplinaria deportiva:
a) O falecemento do inculpado.
b) A disolución do club ou agrupación de clubs sancionados.
c) O cumprimento da sanción.
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d) A prescrición das infraccións ou das sancións impostas.
e) A perda da condición de deportista federado ou de membro da asociación deportiva de que se trate.
Artigo 14
Prescrición, prazos e cómputo.
1. As infraccións prescribirán aos tres anos, ao ano ou ao mes, segundo sexan moi graves, graves ou leves,
comezándose a contar o prazo de prescrición ao día seguinte da comisión da infracción.
O prazo de prescrición interromperase pola iniciación do procedemento sancionador, pero se este permanecese
paralizado durante un mes, por causa non imputable á persoa ou entidade suxeita ao devandito procedemento,
volverá correr o prazo correspondente, interrompéndose de novo a prescrición ao renovarse a tramitación do
expediente.
2. As sancións prescribirán aos tres anos, un ano ou un mes, segundo se trate das que correspondan a
infraccións moi graves, graves ou leves, comezándose a contar o prazo de prescrición dende o día seguinte a
aquel en que adquira firmeza a resolución pola que se impuxo a sanción, ou desde que se quebrantase o seu
cumprimento se esta comezase.
Artigo 15
Réxime de extinción de sancións.
1. A petición fundada e expresa do interesado, os órganos disciplinarios deportivos poderán suspender
razoablemente a execución das sancións impostas mediante o procedemento ordinario, sen que a mere
interposición das reclamacións ou recursos que contra elas correspondan, paralicen ou suspendan a súa
execución.
2. Para as sancións consistentes na clausura do recinto deportivo, a mera interposición de recurso ou
reclamación suspenderá automaticamente a sanción.
3. No seu caso, para o outorgamento da suspensión da execución dos actos recorridos valorarase se o
cumprimento da sanción pode producir prexuízos de difícil ou imposible reparación.
D0S ÓRGANOS DE XUSTIZA FEDERATIVA
Artigo 16
Os órganos disciplinarios da FEGAN son:
En primeira instancia, O Comité de Competición ou Xuíz Único.
En segunda instancia, O Comité de Apelación.
Artigo 17
Competencias dos órganos Disciplinarios.
1. O Comité de Competición é o órgano disciplinario da FEGAN que ten como cometido resolver as incidencias e
infraccións que poidan producirse nas competicións deportivas de ámbito rexional de cada unha das
modalidades integradas nela, tendo plenas facultades para impor as sancións regulamentarias que procedan.
2. O Comité de Apelación da FEGAN é o órgano xurisdicional de rango superior e última instancia da FEGAN,
encargado de resolver os recursos que se expoñan contra as decisións do Comité de Competición.
3. As resolucións do Comité de Competición serán de efecto inmediato e contra elas cabe recurso ante o
Comité de Apelación da FEGAN, no prazo de 10 días contados a partir do seguinte a aquel no que reciba a
notificación da citada resolución.
No entanto, na súa falta, poderase interpoñer recurso ante o citado Comité de Apelación no prazo de 24 horas
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contadas desde a notificación da resolución do Comité de Competición, e unicamente para os supostos nos que
fose necesaria unha resolución inmediata do Comité de Apelación.
4. As resolucións do Comité de Apelación da FEGAN poderanse no prazo de quince días ante o Comité Galego
de Disciplina Deportiva.
Artigo 18
1. O Comité de Competición estará composto por cantos membros designe libremente o Presidente da FEGAN.
2. O Comité de Apelación estará composto por cantos membros designe libremente o Presidente da FEGAN.
3. Con carácter especial, o Comité de Competición poderá designar Comités delegados ou xuíces delegados
para determinadas competicións, campionatos ou torneos, que resolverán unicamente as incidencias que neles
se produzan.
4. Os mencionados Comités poderán ser órganos unipersoais.
DOS PROCEDEMENTOS DISCIPLINARIOS
Artigo 19
Só se poderán impor sancións disciplinarias en virtude de expediente instruído ao efecto con arranxo aos
procedementos regulados no presente Título.
Artigo 20
1. Son condicións xerais e mínimas dos procedementos disciplinarios:
a) Os xuíces e árbitros exercen a potestade disciplinaria durante o desenvolvemento dos encontros ou probas,
de forma inmediata, debendo prever neste caso, un adecuado sistema posterior de reclamación.
b) Nas probas ou competicións deportivas que pola súa natureza requiran a intervención inmediata dos órganos
disciplinarios para garantir o normal desenvolvemento das mesmas, deberán preverse os procedementos que
permitan conxugar a actuación perentoria daqueles órganos co trámite de audiencia e o dereito a reclamación
dos interesados.
2. As actas subscritas polos xuíces ou árbitros do encontro, proba ou competición, constituirán medio
documental necesario no conxunto da proba das infraccións ás regras e normas deportiva. Igual natureza terán
as ampliacións ou aclaracións ás mesmas subscritos polos propios xuíces ou árbitros, ben de oficio, ben a
solicitude dos órganos disciplinarios.
3. Na apreciación das faltas referentes á disciplina deportiva, as declaracións do árbitro ou xuíz presúmense
certas, salvo erro material manifesto, que poderá acreditarse por calquera medio admitido en Dereito.
4. Calquera persoa ou entidade cuxos dereitos ou intereses lexítimos poidan verse afectados pola sustanciación
dun procedemento disciplinario deportivo poderá acudirse persoalmente a este, tendo desde entoes e aos
dereitos de notificacións e de proposición e práctica da proba, a consideración de interesado.
Artigo 21
Concorrencia de responsabilidades deportivas e penais.
1. Os órganos disciplinarios deportivos competentes deberán de oficio ou a instancia do instrutor de expediente,
comunicarlle ao Ministerio Fiscal aquelas infraccións que puidesen revestir carácteres de delito ou falta penal.
2. En tal caso, os órganos disciplinarios deportivos acordarán a suspensión do procedemento, segundo as
circunstancias concorrentes, ata que recaia a correspondente resolución xudicial.
DO PROCEDEMENTO ORDINARIO
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Artigo 22
1. O procedemento ordinario aplicable para a imposición de sancións por infracción das regras de xogo ou de
competición, deberá asegurar o normal desenvolvemento da competición, así como garantir o trámite de
audiencia dos interesados e o dereito a recurso, no entanto o Comité de Competición poderá acordar a
redución e eliminación de prazos necesarios para poder adoptar a súa decisión coa rapidez precisa para manter
o normal desenvolvemento da competición.
2. En ningún caso poderá prescindirse do trámite de audiencia ao interesado que se verificará por escrito nos
dous días hábiles inmediatamente seguintes á comisión do feito, ou en calquera outra forma que asegure o seu
cumprimento, e o normal funcionamento da competición. Se o interesado optase por formular alegacións
escritas, estas deberán entregarse directamente na Secretaría da FEGAN, ou enviarse a esta por fax ou por
calquera outro medio que permita ter constancia da súa recepción.
3. Este procedemento ordinario deberá adecuarse aos principios expresados no presente Título e axustarse, no
posible, ao disposto para o procedemento extraordinario.
DO PROCEDEMENTO EXTRAORDINARIO
Artigo 23
Principios informadores.
O procedemento extraordinario, que se tramitará para as sancións correspondentes ás infraccións ás normas
deportivas xerais, axustarase aos principios e regras da lexislación xeral e ao establecido no presente libro.
Artigo 24
O procedemento iniciarase por providencia do órgano competente de oficio, a solicitude do interesado ou a
requirimento da Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia. A incoación de oficio poderase producir
por iniciativa do propio órgano ou en virtude de denuncia motivada.
Artigo 25
1. A providencia que inicie o expediente disciplinario conterá o nomeamento de Instrutor, que deberá ser
licenciado en dereito, e ao seu cargo correrá a tramitación deste.
2. Nos casos en que se estime oportuno, a providencia que inicie o expediente disciplinario conterá tamén o
nomeamento dun Secretario que asista ao Instrutor na tramitación do expediente.
Artigo 26
Ao Instrutor, e no seu caso ao Secretario, sonlle de aplicación as causas de abstención e recusación previstas
na lexislación do Estado para o procedemento administrativo común.
Artigo 27
1. Iniciado o procedemento e con suxeición ao principio de proporcionalidade, o órgano competente para a súa
incoación poderá adoptar as medidas provisionais que estime oportunas para asegurar a eficacia da resolución
que puidese recaer. A adopción destas medidas poderá producirse en calquera momento do procedemento, ben
de oficio ou ben por moción razoada do Instrutor. O acordo de adopción deberá ser debidamente motivado.
2. Non se poderán ditar medidas provisionais que poidan causar prexuízos irreparables.
Artigo 28
O Instrutor ordenará a práctica de cantas dilixencias sexan adecuadas para a determinación e comprobación
dos feitos, así como para a fixación das infraccións susceptibles de sanción.
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Artigo 29
1. 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, comunicando aos interesados con suficiente antelación o lugar e momento da práctica das
probas.
2.- Contra a denegación expresa ou tácita da proba proposta polos interesados, estes poderán expor
reclamación, no prazo de tres días hábiles, ante o órgano competente para resolver o expediente, quen deberá
pronunciarse no termo doutros tres días. En ningún caso, a interposición da reclamación paralizará a
tramitación do expediente.
Artigo 30
Os órganos disciplinarios deportivos poderán, de oficio ou a solicitude do interesado, acordar a acumulación de
expedientes cando se produzan as circunstancias de identidade ou similitude razoable e suficiente, de carácter
subxectivo e obxectivo, que fixesen aconsellable a tramitación e resolución únicas.
Artigo 31
1.- Á vista das actuacións practicadas, e no prazo non superior a un mes contando a partir da iniciación do
procedemento, o Instrutor proporá o sobresemento ou formulará o correspondente prego de cargos incluíndo
nel os feitos imputados, as circunstancias concorrentes e as supostas infraccións, así como as sancións que
puidesen ser de aplicación. O Instrutor poderá, por causas xustificadas, solicitar a ampliación do prazo referido
ao órgano competente para resolver.
2.- No prego 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 oportunas en defensa dos seus
dereitos ou intereses. Así mesmo, no prego de cargos, o Instrutor deberá propor o mantemento ou
levantamento das medidas provisionais que, no seu caso, se adoptaron.
3.- Transcorrido o prazo sinalado no apartado anterior, o Instrutor, sen máis trámite, elevará o expediente ao
órgano competente para resolver, ao que se unirán, no seu caso, as alegacións presentadas.
Artigo 32
A resolución do órgano competente poñerá fin ao expediente disciplinario deportivo e haberá de ditarse no prazo
máximo de dez días hábiles, a contar desde o seguinte ao da elevación do expediente polo Instrutor.
DAS NOTIFICACIÓNS, RESOLUCIÓNS E RECURSOS
Artigo 33
1.- Toda providencia ou resolución que lles afecte aos interesados no procedemento disciplinario deportivo
regulado no presente Libro será notificada a aqueles no prazo máis breve posible, co límite máximo de dez días
hábiles.
2.- As notificacións realizaranse mediante oficio, carta, telegrama ou calquera outro medio, sempre que permita
asegurar e ter constancia da recepción polos interesados, dirixíndose ao seu domicilio persoal ou ao lugar
expresamente dirixido por aqueles para os efectos de notificacións.
Artigo 34
As notificacións deberán conter o texto íntegro da resolución coa indicación de se é ou non definitiva, a
expresión das reclamacións ou recursos que procedan, órgano ante o que houbesen de presentarse e prazo
para interpoñelas.
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Artigo 35
1.- As resolucións ditadas polo Comité de Competición da FEGAN en materia de disciplina deportiva de ámbito
rexional,
poderán ser recorridas no prazo de dez días hábiles ante o Comité de Apelación.
2.- As resolucións ditadas polo Comité de Apelación da FEGAN en materia de disciplina deportiva de ámbito
rexional, poderán ser recorridas no prazo máximo de quince días hábiles ante o Comité Galego de Disciplina
Deportiva.
3.- As resolucións ditadas pola Secretaria Xeral para ou Deporte da Xunta de Galicia esgotan a vía
administrativa, serán executadas, no seu caso, a través da FEGAN, que será responsable do seu estrito e
efectivo cumprimento. As súas resolucións poderán ser obxecto de recurso ante a orde xurisdicional
contencioso-administrativo.
Artigo 36
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 por exceso, daqueles.
Artigo 37
As peticións ou reclamacións expostas ante os órganos disciplinarios deportivos deberán resolverse de xeito
expreso nun prazo non superior a quince días. Transcorrido dito prazo, entenderanse desestimadas.
Artigo 38
A resolución dun recurso confirmará, revogará ou modificará a decisión recorrida, non podendo, en caso de
modificación, derivarse maior prexuízo para o interesado, cando este sexa o único recorrente.
Artigo 39
1.- A resolución expresa dos recursos deberá producirse nun prazo non superior a trinta días.
2.- En todo caso, e sen que iso supoña a exención do deber de ditar resolución expresa, transcorridos trinta
días hábiles sen que se dite e notifique a resolución do recurso interposto, enténdese que este foi desestimado,
quedando expedita a vía procedente.
Artigo 40
Os escritos nos que se formalicen reclamacións ou recursos deberán conter:
a) O nome e apelidos da persoa física ou denominación social dos Entes asociativos, incluíndo neste caso o
nome do seu representante legal.
b) No seu caso, o nome e apelidos do representante do interesado, podendo acreditar a súa representación,
ademais de polos medios legais procedentes, a través de comparecencia ante a Secretaría dos órganos
competentes.
c) As alegacións que se estimen oportunas, así como as propostas de proba que ofrezan en relación con
aquelas e os razoamentos e preceptos nos que basean as súas pretensións.
d) As pretensións que se deduzan de tales alegacións, razoamentos e preceptos.
Artigo 41
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Os escritos a que se refire o artigo anterior presentaranse na oficina de rexistro do órgano competente para
resolver ou nos lugares previstos nas disposicións reguladoras do procedemento administrativo xeneral,
acompañando copia simple ou fotocopia que, debidamente selada, servirá como documento xustificativo da
interposición da reclamación ou recurso.
Así mesmo, enviarase copia do escrito ao órgano que ditou a resolución recorrida, solicitándose o expediente
completo de recurso.
Dito órgano deberá remitir o expediente, xunto ao informe sobre as pretensións do reclamante, ao órgano
competente para resolver o recurso formulado no improrrogable prazo de cinco días hábiles, conforme ás
regras establecidas no presente Libro, con obxecto de que estes poidan presentar escritos de alegacións no
prazo doutros cinco días hábiles.
Artigo 42
Os interesados poderán desistir das súas pretensións en calquera fase do procedemento, aínda que o
desestimento só fornecerá efecto a quen o formulou.
O desestimento poderá formularse por escrito e oralmente a través de comparecencia do interesado ante o
órgano competente que, xunto a aquel, subscribirá a correspondente dilixencia.
Se non existisen outros interesados ou que estes aceptasen desistir, o órgano disciplinario competente
considerará finalizado o procedemento en vías de recurso, salvo que este houbese de sustanciarse por razóns
de interese xeral.
DISPOSICIÓNS ADICIONAIS
PRIMEIRA:
Nos supostos en que a regulamentación deportiva permita que unha mesma persoa sexa titular de máis dunha
licenza, as sancións de inhabilitación que poidan imporse como titular de calquera delas, supón a privación de
todos os dereitos deportivos na totalidade das súas relacións coa FEGAN.
SEGUNDA:
Os erros técnicos dos árbitros serán resolvidos polo Comité Galego de Árbitros.
DISPOSICIÓNS TRANSITORIAS
PRIMEIRA:
Os expedientes disciplinarios deportivos que se atopen en tramitación no momento da entrada en vigor do
presente Regulamento, continuarán tramitándose conforme ás disposicións normativas anteriormente vixentes,
agás polo que se refire aos efectos que puidesen ser favorables aos interesados.
SEGUNDA:
Para a represión das prácticas relacionadas coa dopaxe, resultarán de aplicación os cadros de sancións e
infraccións así como os procedementos de verificación previstos nas correspondentes normativas da RFEN,
nesta materia.
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