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O presente Regulamento ten por obxecto desenvolver a normativa disciplinaria
deportiva da Federación Galega de vela de acordo coas disposicións legais e Estatutos
da Federación, entrará en vigor unha vez sexa aprobado pola Asemblea Xeral da
Federación Galega de vela, logo de aprobación pola Dirección Xeral para o Deporte.

TÍTULO I.
DA DISCIPLINA DEPORTIVA.
CAPÍTULO I.
Disposicións Xerais.
Artigo 1. Ámbito de aplicación
Aos efectos do presente Regulamento, o ámbito da disciplina deportiva
esténdese a:
−
−

As infraccións das regras de competición
As infraccións das normas xerais de conduta deportiva establecidas nos
Estatutos da Federación Galega de Vela e na Lei 11/1997, do 22 de agosto,
Xeral do Deporte de Galicia e normas que a desenvolven.

O disposto no presente Regulamento será de aplicación xeral a tódolos
compoñentes da estructura orgánica da Federación Galega de Vela, ás entidades
deportivas, aos deportistas, técnicos e directivos, aos xuíces e xurados e en xeral a
todas aquelas persoas e entidades que, estando federados na Federación Galega de

vela, desenvolvan a súa actividade deportiva no ámbito territorial da Comunidade
Autónoma Galega, ou cando participen en actividades de carácter deportivo
desenvolvidas fóra da Comunidade Autónoma Galega, xa sexa territorio nacional ou
internacional.

Artigo 2. Actividades e competicións
Teñen a consideración de actividades ou competicións oficiais de ámbito
autonómico galego as que se cualifiquen así pola Federación Galega de Vela, de
acordo cos regulamentos vixentes e a Lei 11/1997, Xeral do Deporte de Galicia.

Artigo 3 Infraccións
1. Enténdese por infraccións ás regras de competición as accións ou omisións
que, durante o seu curso, impidan ou perturben o seu normal desenvolvemento.
2. Enténdese por infraccións das normas xerais de conduta deportiva as accións
ou omisións que supoñan un quebrantamento de calquera norma de aplicación no
deporte non incluída no apartado anterior ou dos principios xerais de conduta
deportiva.

Artigo 4 Concorrencia de responsabilidades
1. O réxime disciplinario deportivo é independente da responsabilidade civil ou
penal que puidese derivarse, así como do réxime que resulte das relacións laborais,
que se rexerá pola lexislación que corresponda en cada caso.
2. A imposición de sancións en vía administrativa non impedirá no seu caso a
depuración de responsabilidades de índole deportiva a través dos procedementos
previstos no presente regulamento e na Lei Xeral do Deporte de Galicia, sen que en
ningún caso poidan recaer sancións de idéntica natureza por un mesmo feito.

Artigo 5 Da Potestad Disciplinaria
1. Enténdese por potestade disciplinaria a facultade de investigar e, se é o caso,
de impoñer sancións ás persoas ou entidades que interveñan na organización
deportiva con ocasión de infraccións das regras de competición ou das normas xerais
deportivas.
2. O exercicio da potestade disciplinaria corresponderá:
a) Aos xuíces, xurados ou árbitros durante o desenvolvemento das probas, con
suxeición ás regras establecidas no Regulamento de Regatas e restantes normas
aplicables.
b) Aos clubs deportivos e ás asociacións deportivas sobre os seus socios ou
asociados, deportistas, técnicos, directivos e administradores, e en xeral sobre todas
aquelas persoas e entidades pertencentes aos citados clubs ou asociacións, de acordo
co establecido nos seus Estatutos.

c) Á Federación Galega de Vela sobre todas as persoas que formen parte da súa
estructura orgánica, comprendendo a estes efectos aos clubs deportivos e os seus
deportistas, técnicos e directivos, xuíces e xurados e, en xeral, todas aquelas persoas
e entidades que, en calidade de federados, desenvolvan a actividade deportiva da vela
no ámbito da Comunidade Autónoma Galega, ou cando participen en actividades de
carácter deportivo desenvolvidas fose da Comunidade Autónoma Galega, xa sexa
territorio nacional ou internacional.

CAPÍTULO II
Infraccións e Sancións
SECCIÓN I. Das Infraccións
Artigo 6 Clases de Infraccións
As infraccións deportivas clasifícanse en moi graves, graves e leves.

Artigo 7 Infraccións moi graves
Consideraranse infraccións moi graves as seguintes:
a) O abuso de autoridade.
b) O quebrantamento de sancións impostas.
O quebrantamento apreciarase en todos os supostos en que as sancións
resulten executivas. O mesmo réxime se aplicará cando se trate do
quebrantamento de medidas preventivas.
c) As actuacións dirixidas a predeterminar, mediante prezo, intimidación
ou simple acordo ou decisión, o resultado dunha proba ou competición.
d) Os comportamentos, actitudes e xestos agresivos e antideportivos dos
participantes, cando se dirixan ao xuíz ou xurado ou a outros participantes
ou ao público, así como a actitude ou comportamento de violencia física,
psíquica ou verbal e as ofensas difamatorias ou insultantes que atenten á
dignidade e decoro de directivos, técnicos, xuíces, xurados, deportistas e
federados en xeral.
e) A manipulación ou alteración, xa sexa persoalmente ou a través de
persoa interposta, do material ou equipamento deportivo en contra das
regras técnicas do deporte cando poidan alterar a seguridade da proba ou
competición ou poñan en perigo a integridade das persoas.
f) A participación indebida e a incomparecencia ou retirada inxustificada das
probas, encontros ou competicións.
g) A participación en probas ou competicións non autorizadas pola
Administración deportiva de Galicia.

h) A falta de asistencia non xustificada ás convocatorias da selección
deportiva autonómica.
Para estes efectos, a convocatoria enténdese referida tanto
adestramentos coma á celebración efectiva da proba ou competición.

aos

i) A mala conduta nos aloxamentos durante os días de concentración e os
de participación en probas e competicións, así como a destrución ou o mal
trato do material deportivo alleo ou de aparellos, mobiliario e, en xeral,
bens que se atopen en aloxamentos, colectores ou outros depósitos ou
almacéns da organización deportiva ou de quen preste o servizo a esta.
j) Os actos notorios e públicos que atenten á dignidade ou decoro
deportivos cando revistan especial gravidade, atendendo para iso aos
prexuízos ocasionados tanto persoal como materialmente.
k) A non execución das resolucións do Comité Galego de Xustiza Deportiva.
l) As declaracións públicas de directivos, técnicos, xuíces, xurados e
deportistas que inciten á violencia.
m) O incumprimento dos acordos da Asemblea Xeral e dos regulamentos
federativos.
n) A non convocatoria dos órganos de goberno da federación nos prazos e
condicións legais.
ñ) A incorrecta utilización dos fondos privados ou das subvencións, créditos,
avais e demais axudas de carácter público.
o) A organización de actividades distintas ás competicións oficiais sen a
preceptiva autorización da Administración deportiva de Galicia.
p) A denegación inxustificada da licenza.
q) O incumprimento dos convenios subscritos coa Administración deportiva
de Galicia.
r) A reincidencia en dous ou máis faltas graves de igual ou distinta
natureza.
Das infraccións a que se refiren os apartados h), l), n), ou), p) q) e r) poderá
ser responsable o Presidente da Federación, sen prexuízo das responsabilidades en
que puidesen incorrer outras persoas físicas integrantes dos órganos federativos.

Artigo 8 Infraccións graves
Consideraranse infraccións graves as seguintes:
a) O incumprimento de ordes e instrucións emanadas dos órganos deportivos
competentes.

En tales órganos atópanse comprendidos os xuíces e xurados, técnicos,
directivos e demais autoridades deportivas.
b) Os actos notorios e públicos que atenten á dignidade ou decoro deportivos.
c) O incumprimento das regras de administración e xestión do presuposto e
patrimonio.
d) A reiteración de dous ou máis faltas leves de igual ou distinta natureza.
Das infraccións a que se refiren os apartados a) e c) poderá ser responsable o
Presidente da Federación, sen prexuízo das responsabilidades en que puidesen
incorrer outras persoas físicas integrantes dos órganos federativos.
Artigo 9 Infraccións leves
Consideraranse infraccións leves as seguintes:
a) As condutas contrarias ás normas deportivas que non estean incursas na
cualificación de moi graves ou graves.
b) A incorrección co público, compañeiros e subordinados.
c) A adopción dunha actitude pasiva no cumprimento das ordes e instrucións
recibidas de xuíces, xurados e autoridades deportivas no exercicio das súas
funcións.
d) As observacións formuladas aos xuíces e xurados, técnicos, directivos e
demais autoridades deportivas no exercicio das súas funcións que supoñan
unha incorrección.
e) O descoido e desleixo na conservación e coidado dos locais sociais,
instalacións deportivas e outros medios materiais.

SECCIÓN II. Das Sancións
Artigo 10 Sancións por Infraccións moi graves
Pola comisión de faltas moi graves imporanse as seguintes sancións:
a) Multa en contía non superior a 601,01 euros. As multas soamente se
poderán impoñer ás asociacións deportivas.
b) Perda de puntos ou postos da clasificación.
c) Perda de ascenso de categoría
d) Suspensión dos dereitos de asociado ata un máximo dun ano.
e) Suspensión ou privación da licenza federativa de habilitación para ocupar
cargos nunha organización deportiva por un prazo máximo de cinco anos.
f) Suspensión ou privación da licenza federativa ou da habilitación para ocupar
cargos na organización deportiva a perpetuidade. Esta sanción só se poderá acordar,
de modo, excepcional, pola reincidencia en infraccións de extrema gravidade.

g) Inhabilitación por un período de dous a catro anos cando as infraccións fosen
cometidas por directivos.
h) Destitución do cargo cando as infraccións fosen cometidas por directivos.

Artigo 11 Sancións por Infraccións graves
Pola comisión de faltas graves imporanse as seguintes sancións:
a) Amoestación pública
b) Multa en contía non superior a 300,50 euros. A sanción de multa soamente
se poderá impoñer ás asociacións deportivas.
c) Clausura do recinto deportivo ata un máximo de catro probas ou tres meses.
d) Suspensión dos dereitos de asociado ata un máximo dun ano.
e) Suspensión ou privación da licenza federativa ou da habilitación equivalente
ou inhabilitación para ocupar cargos dun mes a dous anos.

Artigo 12 Sancións por Infraccións leves
Pola comisión de faltas leves imporanse as seguintes sancións:
a) Apercibimento
b) Inhabilitación para ocupar cargos ou suspensión de ata un mes, ou dunha a
tres probas.

REGRAS XERAIS
Artigo 13
Con independencia das sancións que poidan corresponder, os órganos
disciplinarios terán a facultade, por si, de alterar o resultado das probas ou
competicións por causa de predeterminación mediante prezo, intimidación ou simples
acordos, do resultado da proba ou competición; en supostos de participación indebida,
e en xeral, en todos aqueles nos que a infracción supoña unha grave alteración da
orde da proba ou competición.

Artigo 14
Os clubs deportivos e restantes asociacións previstas na Lei 11/1997, Xeral do
Deporte de Galicia, poderán establecer un sistema de infraccións e sancións que
deberá aterse ao disposto nela. En caso de ausencia de tal regulación seralles de
aplicación o establecido na Federación Galega de vela se están adscritos a ela.

Artigo 15

Na determinación da responsabilidade derivada das infraccións deportivas
teranse en conta os principios informadores do dereito sancionador.
Os órganos sancionadores poderán, no exercicio da súa función, aplicar a
sanción no grao que consideren axeitado, tendo en conta a natureza dos feitos, a
personalidade do responsable, as consecuencias da infracción e a concorrencia de
circunstancias atenuantes e agravantes.
Non será castigada ningunha acción nin omisión que non estea tipificada como
infracción disciplinaria deportiva por norma vixente no momento da súa comisión.
Terán efecto retroactivo aquelas normas disciplinarias en materia deportiva que
favorezan ao infractor, aínda que ao entrar en vigor recaese resolución asine e o
suxeito estivese a cumprir sanción.

SECCIÓN III. Das circunstancias atenuantes e agravantes
Artigo 16 Circunstancias atenuantes
Consideraranse
en todo
caso
responsabilidade disciplinaria deportiva:

como

circunstancias

atenuantes

da

a) A de arrepentimento espontáneo
b) A de preceder unha provocación suficiente inmediatamente anterior á
comisión da infracción.

Artigo 17 Circunstancias agravantes
Consideraranse
en todo
caso
responsabilidade disciplinaria deportiva:

como

circunstancias

agravantes

da

a) A reincidencia.
Existirá reincidencia cando o inculpado fose sancionado con anterioridade por
calquera infracción á disciplina deportiva de igual ou maior gravidade, ou por dúas
infraccións ou máis de inferior gravidade da que se trate de sancionar, sempre que a
devandita reincidencia acontecera como máximo no prazo dos dous anos anteriores á
data de comisión da infracción que se pretende sancionar.
b) O prezo ou recompensa
c) O prexuízo económico ocasionado.

SECCIÓN IV. Da extinción da responsabilidade e da prescrición

Artigo 18 Causas de extinción e prescrición
1. Son causas de extinción da responsabilidade disciplinaria:
a) O cumprimento da sanción
b) O falecemento do inculpado
c) A disolución do Club ou Federación sancionados
d) A prescrición das infraccións ou sancións deportivas impostas.
2. As infraccións leves prescriben ao mes, as graves ao ano e as moi graves aos
tres anos, comezando a contarse o prazo de prescrición ao día seguinte da comisión
da infracción.
O prazo de prescrición interrómpese no momento en que se acorde iniciar o
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
continuarse a tramitación do expediente.
3. As sancións prescribirán ao mes, ao ano ou aos tres anos, segundo se trate
das que correspondan a infraccións leves, graves ou moi graves, 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 dende que se quebrantase o seu
cumprimento se este comezase.

Artigo 19 Suspensión das execucións
1. A petición fundada e expresa do interesado, os órganos disciplinarios
deportivos poderán suspender razoadamente a execución das sancións impostas, sen
que a mera interposición de reclamacións ou recurso que contra estas correspondan
paralicen ou suspendan a súa execución.
2. Para conceder a suspensión da executividade dos actos sancionables,
valorarase se o cumprimento da sanción pode producir prexuízos de imposible ou
difícil reparación.

TÍTULO II.
DO PROCEDEMENTO DISCIPLINARIO

Artigo 20 Órganos Disciplinarios
Só poderán impoñerse sancións disciplinarias en virtude de expediente
instruído ao efecto, de acordo co procedemento regulado nos artigos seguintes.
En todo caso, a competencia disciplinaria da Federación Galega de vela
corresponde en primeira instancia ao xuíz único e en segunda instancia ao
comité de apelación, constituídos e nomeados conforme ao disposto no artigo 58
dos Estatutos Federativos.

Os órganos disciplinarios da Federación Galega de vela levarán un Rexistro
de Infraccións e Sancións que se encomendará ao Secretario da Federación.

Artigo 21 Inicio do Procedemento
1. O procedemento iniciarase por providencia do órgano competente, de
oficio ou por solicitude de persoa interesada.
A incoación de oficio poderase producir por iniciativa do propio órgano, por
requirimento do Comité Galego de Disciplina Deportiva, por petición razoada
doutros órganos ou por denuncia motivada.
2. Para tal efecto, ao ter coñecemento sobre unha suposta infracción das
normas de disciplina deportiva, o órgano competente poderá acordar a instrución
dunha información reservada antes de ditar a providencia en que se decida a
incoacción do expediente ou, no seu caso, o arquivo das actuacións.
3. A providencia que acorde a incoación do expediente será notificada ao
suposto infractor e demais persoas interesadas os dereitos da cal ou intereses
poidan verse afectados no prazo máximo de dez días hábiles. A devandita
notificación deberá expresar os cargos que se imputan.

Artigo 22 Nomeamento de Instrutor e Secretario
A providencia que inicie o expediente disciplinario conterá o nomeamento
de Instrutor, que deberá ser Licenciado en Dereito, que se encargará da súa
tramitación. Se así estímase oportuno, a providencia que inicie o expediente
disciplinario conterá tamén o nomeamento dun Secretario que asista o Instrutor
na súa tramitación. En todo caso Instrutor e Secretario deberán ser persoas
distintas de quen forman os órganos disciplinarios que diten a resolución
sancionadora e aqueles non poden participar en forma ningunha na función
destes.

Artigo 23 Causas de abstención e recusación
1. Tanto ao Instrutor coma ao Secretario sonlles de aplicación as causas
de abstención e recusación previstas na lexislación estatal que regula o
procedemento administrativo común (Lei 30/1992, do 26 de novembro).
2. O dereito de recusación poderá exercerse polos interesados no prazo de
tres días hábiles, a contar dende o seguinte a aquel en que teñan coñecemento
da correspondente providencia de nomeamento, e ante o mesmo órgano que a
ditou, quen deberá resolver no termo doutros tres días hábiles.
O prazo para comunicar a abstención por parte do Instrutor ou Secretario
ao órgano que ditou a providencia de nomeamento será de tres días hábiles
dende o seguinte a aquel en que teñan constancia deste.
3. Contra as resolucións adoptadas ao respecto non cabe recurso ningún,
sen prexuízo de alegar a recusación ao interpoñer o recurso administrativo ou
xurisdicional segundo proceda contra o acto que poña fin ao procedemento
disciplinario.

Artigo 24 Adopción de Medidas Provisionais
Iniciado o procedemento e con suxeición ao principio de proporcionalidade,
poderanse adoptar en calquera momento do procedemento por parte do órgano
competente para a súa incoación as medidas provisionais que considere
oportunas para asegurar a eficacia da resolución.
A adopción destas medidas poderá producirse de oficio ou por moción
razoada do instrutor e o acordo de adopción será motivado.
Non se poderán adoptar medidas provisionais que poidan causar prexuízos
irreparables.

Artigo 25 Práctica de dilixencias
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.

Artigo 26 Proba
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, que será comunicada aos interesados cunha antelación de dez días
hábiles e que terá unha duración non superior a quince días hábiles nin inferior a
cinco, comunicando igualmente os interesados con suficiente antelación o lugar e
momento da práctica das probas.
2. Os interesados poderán propoñer en calquera momento anterior ao
inicio da fase probatoria a práctica de calquera proba ou achegar directamente as
que resulten de interese para a axeitada e correcta resolución do expediente.
Contra a denegación expresa ou tácita da proba proposta polos
interesados, estes poderán formular reclamación, no prazo de tres días hábiles,
ante o órgano competente para resolver o expediente, quen deberá pronunciarse
no remate doutros tres días tamén hábiles. En ningún caso a interposición da
reclamación paralizará a tramitación do expediente.

Artigo 27 Acumulación de expedientes disciplinarios
Os órganos disciplinarios deportivos poderán, de oficio ou por solicitude do
interesado, acordar a acumulación de expedientes cando se produzan as
circunstancias de identidade ou analoxía razoable e suficiente, de carácter
subxectivo ou obxectivo, que fixesen aconsellable a tramitación e resolución
únicas.
A providencia de acumulación será comunicada aos interesados no
procedemento.

Artigo 28 Trámite de audiencia
1. Finalizada a instrución e antes de redactar a proposta de resolución o

órgano instrutor dará audiencia ao interesado co fin de que no prazo máximo de
quince días hábiles poida facer alegacións e achegar cantos documentos e
xustificacións crea convenientes ou necesarios.
2. Terase por realizado o trámite se antes de finalizar o prazo os
interesados manifestan a súa decisión de non efectuar alegacións nin achegar
novos documentos ou xustificacións.
3. Poderase prescindir do trámite de audiencia cando no procedemento
non figuren nin sexan tidos en conta na resolución outros feitos nin outras
alegacións e probas que as efectuadas e achegadas polo interesado.

Artigo 29 Prego de cargos e proposta de resolución
1. Á vista das actuacións practicadas, e nun prazo non superior a un mes
contado a partir da iniciación do procedemento, o Instrutor proporá o
sobresemento ou formulará o correspondente prego de cargos comprendendo
neste 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. 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 ou intereses.
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, se é o caso, as alegacións presentadas.

Artigo 30 Resolución
A resolución do órgano competente pon fin ao expediente disciplinario
deportivo e haberá de ditarse no prazo máximo de dez días hábiles, a contar
dende o seguinte o da elevación do expediente polo Instrutor.

Artigo 31 Prazo, medio e lugar das notificacións
1. Toda providencia ou resolución que afecte os interesados no
procedemento disciplinario deportivo regulado no presente Regulamento será
notificada a aqueles no prazo máis breve posible, co límite máximo de dez días
hábiles.
2. As notificacións realizaranse de acordo coas normas previstas na
lexislación do procedemento administrativo común.
3. Con independencia da notificación persoal poderá acordarse a
comunicación pública das resolucións sancionadoras respetando o dereito á honra
e a intimidade das persoas conforme á legalidade vixente.

Non obstante as providencias e resolucións non producirán efectos para os
interesados ata a súa notificación persoal, salvo nos supostos previstos no artigo
seguinte.

Artigo 32 Sancións accesorias
1. No suposto de que unha determinada sanción ou acumulación destas,
imposta durante o desenvolvemento dunha competición, leve consigo
automáticamente outra sanción accesoria ou complementaria, abondará a
comunicación pública do órgano disciplinario competente para actuar en primeira
instancia nesa proba ou competición para que a sanción sexa executiva,

sen prexuízo da obriga do órgano de proceder á notificación persoal.
2. Contra as sancións ás que se alude no apartado anterior caberán
os recursos que se establecen no artigo 35 do presente Regulamento. O
prazo para a súa interposición contarase dende o momento da publicación
da imposición da sanción accesoria ou complementaria, ou da principal, no
seu caso, e prolongarase ata que conclúa o previsto no citado artigo,
contado a partir da notificación persoal ao interesado.
Artigo 33 Contido das notificacións
A notificación deberá conter o texto íntegro da resolución que acorde a
incoación do expediente, a indicación de se é ou non definitiva, os feitos obxecto
do mesmo, a suposta infracción cometida, a sanción aplicable e a súa
graduación, así como as reclamacións ou recursos que procedan, o órgano ante o
que tivera que presentarse, o prazo para a súa interposición, se esgota ou non a
vía federativa, e se non a esgota deberá indicarse que cabe recurso ante o
Comité Galego de Xustiza Deportivo no prazo de 15 días hábiles.

Artigo 34 Motivación de providencias e resolucións
As providencias e resolucións deberán ser motivadas nos casos previstos
na lexislación sobre procedemento administrativo común e cando así dispóñase
no presente Regulamento e no resto da normativa deportiva.

Artigo 35 Prazos dos recursos e órganos ante os que
interpoñelos
1. As resolucións disciplinarias ditadas por calquera procedemento polos
órganos deportivos competentes poderán ser recorridas no prazo máximo de dez
días hábiles, e en primeira instancia, ante o Xuíz Único da Federación Galega de
vela. As resolucións ditadas á súa vez por este órgano serán recurribles en
segunda instancia ante o Comité de Apelación da Federación Galega de Vela no
prazo máximo de dez días hábiles.
2. As resolucións ditadas polo Comité de Apelación da Federación Galega
de vela esgotan a vía federativa e poderán ser recorridas, no prazo máximo de
quince días hábiles ante o Comité Galego de Xustiza Deportiva.

Artigo 36 Ampliación de prazos

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 supere a metade, corrixida por exceso, daqueles.

Artigo 37 Obriga de resolver
As peticións ou reclamacións formuladas ante os órganos disciplinarios
deportivos deberán resolverse de xeito expreso no prazo non superior a quince
días hábiles.
Transcorrido o devandito prazo entenderanse desestimadas.

Artigo 38 Cómputo de prazos de recursos ou reclamacións
O prazo para formular recursos ou reclamacións contarase a partir do día
seguinte hábil ao da notificación da resolución ou providencia, se estas fosen
expresas. Se non o fosen, o prazo será de quince días hábiles a contar dende o
seguinte ao que deban entenderse desestimadas as peticións, reclamacións ou
recursos conforme ao disposto nos arts. 37 e 40 do presente Regulamento.

Artigo 39
recursos

Contido

das

resolucións

que

decidan

sobre

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.
Se o órgano 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 40 desestimación presunta dos recursos
A resolución expresa dos recursos deberá producirse nun prazo non
superior a trinta días.
En todo caso, e sen que iso supoña a extinción de 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 41 Órgano competente e procedemento en materia
de dopaxe
En materia de dopaxe aplicarase o disposto na Lei Orgánica 7/2006, do 21
de novembro, de protección da saúde e de loita contra a dopaxe no deporte e no
Real Decreto 63/2008, do 25 de xaneiro, polo que se regula o procedemento e
revisión de sancións disciplinarias en materia de dopaxe.
De acordo co artigo 4 do citado Real Decreto 63/2008, do 25 de xaneiro,
desígnase como órgano disciplinario da Federación Galega de Vela competente
en materia de dopaxe ao Xuíz Único, que debe ser Licenciado en Dereito, e

deberá seguir o procedemento regulado no Real Decreto 63/2008, nos artigos 7,
8, 9 10 e 11 que expresamente establecen:

"TRAMITACIÓN DO PROCEDEMENTO DISCIPLINARIO POR PARTE DO ÓRGANO
FEDERATIVO COMPETENTE.
Artigo 7. Incoación.
1. O procedemento sancionador incoarase de oficio polo órgano federativo:

a. Cando reciba a comunicación do resultado analítico adverso definitivo dunha análise
por parte dun laboratorio de control de dopaxe, conforme ao disposto no tras a
realización no mesmo do conxunto de trámites analíticos que en fase de detección
se atopen previstos regulamentariamente.
b. Cando reciba a comunicación das dilixencias previas tramitadas pola Comisión de
Control e Seguimento da Saúde e a Dopaxe no suposto regulado por .
c. Cando teña coñecemento por denuncia ou lle conste ou reciba comunicación dos
órganos e entidades competentes, e en particular dos que interveñen en materia de
controis antidopaxe, da presunta realización de condutas que puidesen ser
constitutivas de infracción en materia de dopaxe.
2. A Presidencia do Consello Superior de Deportes poderá requirir á Comisión de
Control e Seguimento da Saúde e a Dopaxe a realización das dilixencias previstas no ,
cando por calquera medio teña indicios de comisión dalgunha das infraccións
establecidas no . Tales dilixencias poderá realizalas de oficio a Comisión de Control e
Seguimento da Saúde e a Dopaxe.
3. A incoación do expediente disciplinario notificarase polo órgano federativo ao
interesado, á Comisión de Control e Seguimento da Saúde e a Dopaxe e, no seu caso,
ao laboratorio onde se realizou a análise; neste último suposto, sen revelar a
identidade do deportista, e indicando a data de prescrición da presunta infracción,
prazo durante o cal deberán conservarse en todo caso as mostras e análises
realizadas.
Artigo 8. Instrución.
A regulación do procedemento disciplinario polos regulamentos federativos conterá as
seguintes determinacións:

a. A notificación do acordo de incoación do procedemento incluirá a designación
do instrutor.
b. A notificación do prego de cargos concederá ao interesado o trámite de
alegacións e proposición de probas.
c. Os requisitos e formas para a adopción de medidas preventivas.
d. A tramitación dos expedientes disciplinarios en materia de dopaxe terá o
carácter de preferente en relación co resto de procedementos.
e. Separación e diferenciación entre o órgano instrutor e o sancionador, de forma
que os que realicen a primeira función non poidan participar en forma ningunha
na segunda.
f. O escrito de alegacións acompañarase necesariamente das probas que obren
en poder do interesado, e incluirá a proposición de práctica das que estime
conveniente ao seu dereito, sendo común e improrrogable o prazo de
alegacións e de proposición de probas.
g. Recibido o escrito de alegacións o instrutor resolverá razoadamente sobre a
admisión das probas presentadas e a práctica das novas que se propuxesen, ou
as que de oficio estime pertinentes para mellor prover.

h. As probas sustanciaranse no tempo estritamente preciso para a súa práctica.
i. Únicamente se solicitarán os informes que resulten estritamente imprescindibles
para ditar resolución, e o seu período de tramitación será común ao de práctica de
probas.
j. Practicadas as probas e emitidos os informes o instrutor redactará proposta de
resolución, que notificará ao interesado concedéndolle o trámite de audiencia.
k. Realizado o trámite de audiencia, ou manifestada polo interesado a súa intención
de non se servir deste conforme a o, ditarase resolución sen máis trámites.
Artigo 9. Resolución.
1. A resolución do órgano competente pon fin ao procedemento disciplinario decidindo
todas as cuestións formuladas polos interesados e as que se deriven do propio
expediente.
2. A resolución do procedemento, ademais de conter os elementos previstos no ,
incluirá:
a. A valoración das probas practicadas e a fixación dos feitos.
b. A existencia ou non de responsabilidade.
3. Cando a resolución declare a responsabilidade determinará a persoa ou persoas
responsables, a infracción ou infraccións cometidas e a sanción ou sancións que se
impoñen.
4. Cando concorran motivos de prescrición, caducidade ou exoneración de
responsabilidade, a resolución poraos de manifesto e acordará, no seu caso, o arquivo
de actuacións.

Artigo 10. Comunicación da resolución.
1. A resolución do procedemento notificarase aos expedientados, conforme ao
disposto na lexislación do procedemento administrativo común.
2. A resolución do procedemento comunicarase á Comisión de Control e Seguimento
da Saúde e a Dopaxe, conforme ao establecido no , conforme ao disposto acerca das
notificacións na lexislación do procedemento administrativo común.
3. A resolución do procedemento comunicarase así mesmo ao sistema de información
sobre protección da saúde e contra a dopaxe no deporte regulado no con indicación
no seu caso, dos suxeitos implicados, as substancias detectadas e a sanción imposta.
O acceso a estes datos quedará limitado aos supostos expresamente previstos nos
apartados 4 e 5 do mencionado.
Artigo 11. Efectos das sancións.
1. As resolucións sancionadoras son inmediatamente executivas, salvo que se dite
acordo de suspensión polo órgano competente, logo de adopción de garantías
necesarias para o axeitado aseguramento de eficacia de sanción.
Non poderán obter licenza federativa estatal ou autonómica homologada aquelas
persoas que se atopen inhabilitadas como consecuencia da imposición de sancións por
dopaxe, conforme ao disposto no , e no . Os termos desta inhabilitación respecto das
licenzas que outorguen administracións deportivas que non sexan a Administración
Xeral do Estado serán os que se establezan no correspondente convenio subscrito de
conformidade con o ".

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA. Expedientes disciplinarios
en trámite
Os expedientes disciplinarios deportivos que estean en tramitación no momento
da entrada en vigor do presente Regulamento continuarán tramitándose conforme ás
disposicións normativas anteriormente vixentes, salvo polo que se refire aos efectos
que puidesen ser favorables aos interesados, en cuxos casos será aplicable o presente
Regulamento.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMEIRA. Entrada en vigor
O presente Regulamento de Disciplina Deportiva entrará en vigor o día
seguinte ao da súa aprobación pola Asemblea Xeral da Federación Galega de
vela, logo de aprobación pola Dirección Xeral para o Deporte.

En Vigo, a 27 de febreiro de 2009

