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En Santiago de Compostela, a 31 de Xullo de 2020, reunido O Comité Galego de Xustiza
Deportiva (en adiante CGXD) en sesión plenaria resolveu o recurso de reposición tramitado
co número 25/2020, que trae causa da resolución ditada no expediente núm. 87/19 seguido
perante este mesmo Comité.

ANTECEDENTES DE FEITO 

I.- En data 13 de Abril de 2020 ditouse resolución no expediente 87/19 na que se
acordaba  impoñer  a  Don  XXXXXX,  con  DNI  número  0000000000,  Presidente  da
F.G.TTTTT., unha sanción de multa de 25.193.-€ (vinte cinco mil cento noventa e tres euros)
pola  primeira  infracción  (o  cobro  indebido  da  indemnización  por  despedimento);  e
inhabilitación  dun  ano  para  ocupar  cargos  nunha  federación  deportiva  pola  segunda
infracción (o aproveitamento en beneficio propio dos alugueres dos locais federativos por
razón  do  seu  cargo);  como  responsable,  en  suma,  da  comisión  de  dúas  infraccións
previstas no artigo 116 da Lei 3/2012, do 2 de abril, do deporte de Galicia, no seu apartado
ñ), segundo o cal, é infracción moi grave: ñ) O abuso de autoridade ou o aproveitamento
particular e ilexítimo do cargo que se ocupe da entidade deportiva.”

II.-  Non  conforme  ca  anterior  resolución,  en  data  2 de xullo de  2020
don XXXXXX presentou recurso de reposición, con entrada no rexistro do CGXD o 3 de
xullo de 2020 e nº 75, contra a devandita resolución sancionadora ditada no expediente
87/2019, no que solicita que se estime dito recurso na súa integridade. 

III.- En reunión de data 17 de xullo de 2020, este CGXD admitiu a trámite o recurso
de reposición.

IV.- Foi relatora AAAAAAAAA 

FUNDAMENTOS DE DEREITO

PRIMEIRO.-  No  se  recurso  de  reposición  o  recorrente  alega,  de  maneira  sucinta,  os
seguintes motivos do recurso:

1.- Posible vulneración dos seguintes principios recollidos na Lei 40/2015, de 1 de
outubro, do Réxime Xurídico do Sector Público (LRXSP): de legalidade 
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(artigo 25), de irretroactividade (art. 26), de tipicidade (art. 27); de responsabilidade (art. 28);
de proporcionalidade na aplicación das sancións (art. 29) e réxime en materia de prescrición
de infraccións e sancións.

2.- Fai mención a normativa anterior a LRXSP, en concreto a Lei 30/1992, de 26 de
novembro,  de  Réxime  Xurídico  das  Administracións  Públicas  e  do  Procedemento
Administrativo  Común  (LRXAP  e  PAC),  aos  artigos  127  e  seguintes,  en  materia  de
irretroactividade (art. 128), de prescrición (art. 132) e de presunción de inocencia (art. 137)
    

 3.- Vulneración de Dereitos Fundamentais na Tramitación do Procedemento:

a.- Solicitude de práctica de proba e denegación polo instrutor.

b.- Vulneración de dereitos fundamentais de presunción de inocencia e de defensa:
Denegouse a proba proposta, non apertura de período de proba vulnerando así o artigo
24.2 da C.E., o 137 da LRXAP e PAC e o art. 77 da LPAC.

4.-  Sanción  por  indemnización  debida  á  extinción  da  relación  laboral:  houbo
existencia de relación laboral e polo tanto a percepción da indemnización por extinción foi
correcta e ningún aproveitamento particular e ilexítimo pódese atribuír ao recorrente e, en
consecuencia, tampouco a comisión da infracción prevista no artigo 116.ñ) da Lei 3/2012 do
Deporte de Galicia.   

5.- Sanción debida a Operacións con partes vinculadas: a Administración coñecía a
existencia das relacións arrendaticias; e non hai prexuízo para a Federación nin beneficio
nin  aproveitamento  para  o  recorrente  e,  en  consecuencia,  tampouco  a  comisión  da
infracción  prevista  no  artigo  116.ñ)  da  Lei  3/2012  do  Deporte  de  Galicia.  Denuncia
vulneración do principio de legalidade (art. 25.1 C.E.) e, en derradeiro termo, a prescrición
de calquera infracción. Engade que nin a Lei Xeral de Cultura Física e Deporte de 1980, de
ámbito  estatal,  nin  a  Lei  do  Deporte  de  Galicia  de  1997  tipificaban  “o  aproveitamento
particular e ilexítimo do cargo que se ocupe da entidade deportiva”. Fala incluso de nulidade
de pleno dereito por concorrencia da causa prevista no artigo 47.1.a) da LRXSP en relación
cos preceptos legais mencionados 

6.-  Inexistencia  de  Culpabilidade  (art.  28  da  LRXSP):  inexistencia  de  actuación
culpable e inexistencia de condutas infractoras.

E remata solicitando que se anule a resolución recorrida por  non ser conforme ao
ordenamento xurídico. E, a través de otrosí digo, solicita a 
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suspensión da executividade da sanción polo plantexamento do recurso de reposición. 

SEGUNDO.- A continuación, e en relación coas cuestións plantexadas no recurso de
reposición, hai que comezar dicindo que, á vista do expediente e dos documentos obrantes
no mesmo, o recurso reitera moitas das cuestións plantexadas xa durante a tramitación do
mesmo e que foron correctamente valoradas no seu momento polo pleno do Comité, na
resolución ditada no expediente 87/2019, polo que podería remitirse a contido íntegro da
mesma.  De  calquera  xeito  e  entrando  xa  nunha  análise  pormenorizada  das  anteditas
cuestións  plantexadas  agora  neste  cauce  procedimental,  cumpre  sinalar  as  seguintes
conclusións:

1. Con respecto á posible vulneración dos principios recollidos na Lei 40/2015, a LRXSP, se
entende  que  cúmprese  o  principio  de  legalidade  por  canto  a  infracción  cometida  e  a
correspondente sanción imposta ten acomodo nunha norma legal, en concreto, no artigo
116.ñ) da Lei 3/2012, do Deporte de Galicia, en canto as infraccións cometidas; e no artigo
121 do  mesmo texto  legal  en canto  as  sancións impostas,  que  atenden  e  observan o
principio de proporcionalidade.

2.  Do  mesmo  xeito,  a  conduta  infractora  está  perfectamente  tipificada  no  devandito
precepto,  o  artigo  116.ñ)  da  Lei  3/2012,  e  polo  tanto,  cumpre  tamén  co  principio  de
tipicidade.

3.  En  canto  á  responsabilidade,  atribúese  e  fundaméntase  de  xeito  sobranceiro  tal
atribución, ao sancionado, agora recorrente neste trámite, en concreto XXXXXX, xa que, ca
súa actuación, obtén un beneficio particular, aproveitándose do seu cargo de Presidente
federativo.

4.  Non se vulnera tampouco o principio de irretroactividade,  por canto os feitos que se
estiveron a xulgar datan dos exercicios 2018 e 2019, si ben é certo que algún deles, en
concreto os alugueres dos inmobles propiedade da esposa do sancionado vense alugando
dende hai xa moitos anos. Pero hai que insistir, e así o entendeu o pleno do CGXD que se
sanciona ao infractor polos feitos acaecidos nos anteditos anos 2018 e, no seu caso, parte
do 2019, xa que si fora polo cúmulo dos anos anteriores, a sanción imposta revestiría outra
gravidade.

5. A referencia que fai o recorrente á normativa da Lei 30/1992 e da Lei estatal de Cultura
Física e Deporte de 1980, non ten polo tanto  sentido neste momento porque, como xa se
apuntou anteriormente, entráronse a valorar e axuizar feitos acaecidos nos anos 2018 e
2019. 
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6.  Tampouco  se  aprecia  vulneración  de  dereitos  fundamentais  na  tramitación  do
procedemento xa que a denegación da práctica de proba foi perfectamente argumentada,
en  canto  que  xa  estaba  ilustrado  ca  documental  obrante  en  autos  e  por  iso  deviña
innecesaria a práctica da testifical proposta, que, si ben como apunta o recorrente non era
necesario  que  dixera  sobre  que  ía  tratar,  xa  que  non  é  un  requisito  legal  neste
procedemento tramitado en vía administrativa; tamén é certo que, tal e como se valorou no
seu momento, non resultaba necesaria a súa práctica polos elementos de proba que xa
existían  no  expediente  e,  aínda  que  fora  practicada,  non  desvirtuaría  os  feitos.  En
consecuencia,  ningunha vulneración de dereitos fundamentais houbo nin vulneración da
presunción  de  inocencia  e  de  defensa  do  expedientado,  se  non  que  se  tratou  dunha
correcta e suficiente valoración dos elementos probatorios. 

7. En canto ás dúas sancións impostas, tanto pola indemnización percibida pola extinción
da relación laboral,  como a que traía causa das operacións con partes vinculadas pola
situación arrendaticia dos alugueres dos inmobles propiedade da esposa do expedientado,
están perfectamente argumentadas, explicadas e fundamentadas na resolución recorrida na
que  se  conclúe,  de  maneira  farto  razoada  que  houbo  un  aproveitamento  particular  e
ilexítimo  do  cargo  de  Presidente  dunha  federación  deportiva  galega,  polas  razóns  xa
expostas e que de xeito resumido pódense concretar  en que,  dunha parte,  vulnérase o
disposto no artigo 58.3 da Lei do Deporte de Galicia que literalmente di que: “A persoa
titular da presidencia (...) non poderá desempeñar ningunha outra actividade directiva ou de
representación  dentro  da  propia  estrutura  federativa”;  e  por  iso,  e  por  como se  fixo  a
contratación e posterior extinción da relación laboral, a percepción dunha indemnización,
por un importe non menor de 25.193.-€, por un cargo que él mesmo se asigna e unha
indemnización que él mesmo recibe, en claro beneficio propio e, a súa vez, en prexuízo
para a F.G.A., por rescindir un contrato para, segundo alega, presentarse a reelección (a cal
comparecía él só en compañía da súa dona) e atribuírse despois un cargo laboral de maior
categoría profesional, non poden rematar  noutra conclusión distinta que estase ante un
aproveitamento particular e claramente ilexítimo. 

8. E, doutra banda, o mantemento dos alugueres por parte da F.G.TTTTTT. que él preside,
de dous locais, propiedade tamén da súa dona, un dos cais utilízase só como arquivo da
F.G.TTTTTT., en prezos de mercado,  como indica o informe aportado polo recorrente e
obrante no expediente, non por debaixo dos mesmos, como se empeña en manter o Sr.
XXXXXX,  non  poden  mais  que  supoñer,  como  se  fundamenta  de  xeito  moi  axeitado
igualmente na resolución recorrida, un aproveitamento particular e ilexítimo do seu cargo,
por parte do mesmo, a través dun dos seus achegados mais directos. A insistencia en que a
Administración coñecía tal extremo hai moitos anos, non pode ser tida en conta porque
ningunha proba houbo de que se tramitara un expediente anterior polos mesmos feitos,
mais que un recorte de prensa que fala dunha denuncia da que non hai constancia algunha.
E  a  comunicación  preceptiva  que  se  fixo  no  seu  momento  de  cambio  de  domicilio  da
F.G.TTTTTT. non pode supoñer,  como pretende o recorrente,  que a Administración fora
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coñecedora  de  que  ese  cambio  fora  dun  inmoble  propiedade  da  súa  dona  a  outro
propiedade da mesma señora, mantendo incluso ambos a cargo da F.G.TTTTTT., un como
arquivo e o outro como sede social federativa, en claro aproveitamento propio do recorrente
e da súa familia.
 
9.  Polo  tanto,  ningunha  vulneración  de  dereitos  fundamentais  produciuse  durante  a
sustanciación do expediente que rematou ca imposición das sancións e a responsabilidade,
e  en  consecuencia  existencia  de  culpabilidade,  do  infractor,  todo  o  cal  quedou
perfectamente acreditado e explicado na resolución recorrida. 

10.  E  non  procede  traer  a  colación  tampouco  nin  a  vulneración  do  principio  de
irretroactividade,  porque insistimos que os feitos axuizados son do ano 2018 e,  no seu
caso,  de  parte  do  2019;  así  como  tampouco  o  instituto  da  prescrición,  polos  mesmos
motivos expostos.    

11. En derradeiro termo, en canto a solicitude de suspensión da executividade da sanción
polo plantexamento do recurso de reposición, é algo que transcende a este CGXD xa que
existe  unha  disposición  legal  en  tal  sentido,  que  ten  o  seu  xusto  acomodo  nun
procedemento  sancionador  polo  trámite  polo  que  se  sustanciou  o  presente  expediente
perante este Comité, en concreto, por aplicación do artigo 90.3 da Lei 39/2015 que recolle,
como especialidade da resolución nos procedementos sancionadores, que: “3. A resolución
que poña fin ao procedemento será executiva cando non caiba contra ela ningún recurso
ordinario en vía administrativa, (…)”. Polo tanto, ningún pronunciamento procede sobre esta
particular mais que remitirse á propia Lei adxectiva.

Por todo o exposto,

O COMITE RESOLVE desestimar o recurso de reposición interposto por XXXXXX, contra a
resolución  deste  Comité  Galego  de  Xustiza  Deportiva  ditada  no  expediente  87/19,
confirmando a mesma en todos os seus termos. 

Contra  esta  resolución  pódese  interpoñer  recurso  contencioso-administrativo  ante  os
Xulgados do Contencioso-Administrativo de Santiago de Compostela,  no prazo de dous
meses contados a partir do día seguinte ó da notificación da mesma, de conformidade co
establecido  no  artigo  46  da  Lei  29/1998,  do  13  de  xullo,  reguladora  da  xurisdición
contencioso-administrativa.

Eu, BBBBBBBBB, Secretario do Comité Galego de Xustiza Deportiva,

CERTIFICO:

Que no Pleno do devandito Comité en sesión celebrada o día 31 de xullo de 2020 na cidade
de Santiago de Compostela, se acordou a referida resolución, o que lle notifico a Vde. na
súa condición de parte interesada para o seu debido coñecemento e cumprimento.

En Santiago de Compostela, a 31 de xullo de 2020


