Rúa Madrid 2-4, 2º, Fontiñas
15781 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tfno.: 881 996 342/43 - Fax: 881 996 346
E-mail: secretaria.deporte@xunta.gal

RESOLUCIÓN

DO

PLENO

DO

COMITÉ

GALEGO

DE

XUSTIZA DEPORTIVA

PROCEDEMENTO QUE TRAE CAUSA DO RECURSO REXISTRADO CON NÚMERO
87/2019
Reunido en sesión plenaria o Comité Galego de Xustiza Deportiva (en adiante CGXD), en
data 13 de Abril de 2.020, adoptou por unanimidade dos seus membros, coa excepción de
D. aaaaaaaa, quen actuou coma instrutor, o acordo de resolución do procedemento
instruído no marco do expediente 87/2019 con base nos seguintes
ANTECEDENTES DE FEITO
Primeiro.-

En data 17 de outubro de 2.019, ditouse providencia, no expediente 71/2019

que trae causa da nota interior remitida a este Comité pola Subdirección Xeral de Plans e
Programas da Secretaría Xeral para o Deporte (en adiante SXD), con entrada o 08.10.2019
e nº 187 no Rexistro do CGXD, na que se conten, entre outros extremos, a seguinte
manifestación:
“A SXD, a través de nota interior, remite expediente relativo á auditoría das contas anuais
de 2018 da Federación Galega de zzzzzzz (en adiante F.G.z.). Nela póñense de manifesto
presuntas irregularidades tales como cobro de dietas e desprazamentos que non están
xustificados, constancia da percepción dunha indemnización do Presidente federativo por
despedimento, por importe de 25.193.-€; ou que a Federación realizou operacións con
partes vinculadas (contratos de aluguer) por importe de 26.266.-€. Se remata solicitando
que, en atribución das competencias conferidas ao CGXD, se instrúa o correspondente
expediente coma consecuencia dos feitos sinalados.”
Na devandita providencia deste CGXD acordouse, entre outras cuestións, as seguintes:
“abrir un período de información ou actuacións previas, co fin de determinar, coa maior
precisión posible, os feitos susceptibles de motivar a incoación do procedemento e as
circunstancias relevantes que concorran.” E dar traslado á F.G.z. e a XXXX, tanto do escrito
como da documentación presentada para que alegaran, dentro do prazo conferido, na
forma que considerasen, o que fixeron tal e como consta no expediente.
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Segundo.- En data 10 de decembro de 2019, ditouse acordo de incoación, no que, entre
outros extremos acordábase o seguinte:
“Incoar expediente disciplinario (expediente nº 71/2019) a XXXX, con DNI número
00000000, Presidente da Federación Galega de zzzzzzzz (F.G.z.) con base no seguinte:
Primeiro.- Do expediente resultan os seguintes feitos:
- Don XXXX, é o Presidente da Federación Galega de zzzzzzz (F.G.z.)
- Abonáronse 13,593.-€, en concepto de dietas e desprazamentos que non foron
xustificados suficientemente nin en canto ao obxecto do desprazamento, nin a autorización
e a acreditación dos mesmos. E favoreceron a membros da Xunta Directiva presidida polo
Presidente Sr. XXXX, máximo representante da mesma e quen debería autorizar e
controlar de xeito minucioso o destino dos devanditos pagos.
- Na súa condición de Presidente da F.G.z., o Sr. XXXX subscribiu un contrato laboral
consigo mesmo e abonouse unha indemnización por despedimento por un importe de
25.193.-€ brutos, cando cesou para volver a presentarse como candidato a Presidente da
F.G.z., cando él e a súa dona eran os únicos candidatos, apoiándose nunha relación laboral
ficticia xa que non tería acomodo legal por non darse un dos requisitos fundamentais e
básico cal é o da dependencia esixida no artigo 1 do Estatuto dos Traballadores (por cuenta
ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica).
- O cobro de tal indemnización só lle beneficiou a él mesmo e fíxose por ter a condición de
Presidente da F.G.z.
- Segundo.- Que os feitos descritos poderían ser constitutivos de dúas infraccións previstas
no artigo 116 da Lei 3/2012, do 2 de abril, do deporte de Galicia, en concreto o 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
As sancións que puideran corresponder polos feitos descritos son as previstas no artigo
121 da Lei 3/2012 do Deporte de Galicia, atendidos os feitos e as infraccións, cualificada de
moi graves, serían:
a) Multa de ata 60.000 euros.
(…)
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k) Inhabilitación por un prazo máximo de cinco anos para ocupar cargos nunha federación
deportiva ou, en supostos excepcionais, inhabilitación a perpetuidade e/ou destitución no
cargo pola reincidencia en infraccións de extrema gravidade.
Terceiro.- A persoa presuntamente responsable polos feitos expostos é Don XXXX,
Presidente da Federación Galega de zzzzzz (F.G.z.)
Cuarto.- Designar Instrutor/a do expediente disciplinario a Don AAAAA e Secretario a Don
BBBBB.
(...)
Noveno.- A persoa presuntamente responsable poderá formular alegacións en defensa do
seus dereitos e intereses no prazo de dez días hábiles a contar desde o día seguinte á
recepción do presente acordo de incoación. E, tamén, poñer en coñecemento do presunto
responsable que, de conformidade co disposto na Lei 3/2012, do Deporte de Galicia e na
Lei 39/2015 (artigos 75 e seguintes) poderá, en calquera momento anterior ó trámite de
audiencia, formular alegacións por escrito, achegar os documentos ou informacións que
estime, e, no seu caso, propoñer proba, concretando os medios de que pretendan valerse.
Contra esta resolución que acorda de incoación do procedemento sancionador, de acordo
co disposto no artigo 112.1 parágrafo segundo da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, non cabe recurso
administrativo salvo a oposición que, como acto de trámite, poderán alegar os interesados
para a súa consideración na resolución que poña fin ao procedemento.
TERCEIRO.- En data 30 de decembro de 2019, o Sr. XXXX presentou escrito de alegacións
e documentación achegada, dirixido a este CGXD. No mesmo, reproduce básicamente as
alegacións verquidas contra a anterior proposta de resolución ditada neste mesmo
expediente e de xeito resumido, reitera o seguinte:
“1º.- A. F.G.A. cumprimentou e atendeu todos os requirimentos da firma auditora Auren,
nomeada pola SXD para facer un informe de auditoría sobre as contas do exercicio 2018 e
incluso advertiu de erros no propio informe o que concretou en debida forma.
2º.- Sobre a información e actuacións previas fai referencia a unha nota interior que a SXD
remitiu ao CGXD en relación a unhas salvedades contidas no informe de auditoría.
Segundo manifesta, nesa nota non se especificou feito algún concreto sobre os gastos e as
dietas e non se fixo mención nin aos requirimentos nin ao escrito de cumplimentación ca
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extensa documentación achegada. Na Providencia de este CGXD de 18 de Outubro de
2.019 só se acompañou a nota interior da SXD.
O día 31 de Outubro de 2019 presentou escrito de alegacións no que puxo de manifesto o
que foi do seu interese, todo o cal resúmese mais arriba nesta propia resolución. Con
posterioridade, en data 10 de decembro de 2.019 este CGXD acordou incoar o expediente
disciplinario que deu orixe a esta resolución.
3º.- Fai mención a uns antecedentes entre os que destaca o que xa alegara anteriormente
respecto á sede e oficinas e arquivo da FGz; tamén sobre a relación laboral por conta allea
e a súa extinción; súa reelección coma Presidente da F.G.z. e contratación de xerente por
parte de F.G.z.; e a auditoría voluntaria das contas da F.G.z. a firma Summa Auditores, SLP.
4º.- Reitera igualmente os erros nos que, ao seu criterio, incorre o informe de auditoría de
Auren, que xa están recollidos de igual forma con anterioridade nesta resolución, por canto
foran alegados contra a providencia de apertura dun período de información ou actuacións
previas.
5º.- Abunda en que existe unha interpretación e valoración erróneas pola administración do
contido do informe de auditoría dos que xa advertira no seu escrito de 8 de agosto de
2.019, principalmente por canto entende que confúndense o que se consideran
“salvedades” con “párrafos de énfasis”. Engade que existe unha improcedencia tanto da
apertura dunha información previa como da incoación do expediente disciplinario por parte
de este CGXD si se ten en conta que: a. En canto as dietas e gastos refírese (único
extremo con carácter de salvedade), toda vez que Auren ignorou a existencia dun protocolo
específico ao amparo do cal liquídase o correspondente gasto mediante documento no que
consta o motivo e, polo tanto, a oportunidade da actuación que o xera e a autorización de
quen ten que concedela; e b. En canto á indemnización pola existencia dunha relación
laboral derivada da normativa establecida para o período electoral e dos contratos de
aluguer na súa consideración de operacións realizadas con partes vinculadas, xa que
Auren citounos no parágrafo de énfase, non coma salvedades.
6º.- Alega Inexistencia de incumprimento de normativa algunha e de feitos constitutivos de
infracción. Así:
(a) En canto as dietas e gastos defende que consta en tódolos xustificantes de gasto o
motivo e conseguinte oportunidade do mesmo en relación co desenrolo da súa actividade
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pola F.G.z. e as sinaturas que o autorizaron, en estrita aplicación do protocolo. Si a
Administración entende que eran meras liberalidades, terá que acreditalo.

(b) En canto a indemnización por despedimento di que é correcta xa que Auren recolle que
“se corresponde con la extinción de la relación laboral derivada de la normativa establecida
para el período electoral”; que non percibiu ni soldo nin indemnización algunha polo
desempeño do seu cargo de Presidente; que tivo unha relación laboral dende o ano 2003,
con dedicación exclusiva como Xefe de Administración primeiro e como Xerente mais
adiante, e polo tanto resulta de aplicación a lexislación social; a indemnización foi percibida
pola relación laboral que trouxo causa do procedemento electoral; que o seu empresario é
a F.G.z.
(c) Polo que respecta as operacións con partes vinculadas, defende que a F.G.z. necesita
locais para o desenvolvemento da súa actividade, que os locais alugáronse no ano 2003, e
que están por debaixo do prezo de mercado, aínda que acto seguido fai referencia ao
informe pericial aportado cas anteriores alegacións onde se sostén que están a prezos de
mercado, ademais de que a propiedade asumiu os custos da reforma.
7º.- Hai unha inexistencia de abuso de autoridade e de aproveitamento particular e ilexítimo
do cargo. E indica que procede o arquivo do expediente.
8º.- Solicita o recibimento do pleito a proba, en concreto da documental aportada e que
relaciona no seu escrito (documental que achega ao mesmo, unión do requirimento de
información e documentación que a F.G.z. fixo a SXD mediante oficio de data 31 de xullo de
2019, a vista do informe de auditoría emitido por Auren, escrito de cumprimentación que a
F.G.z. presentou o día 8 de agosto de 2019 e documentación aportada entón, e
incorporación do expediente íntegro núm. 71/2019 de información e actuacións previas
seguido perante este CGXD). E pide testifical de dúas persoas sin especificar para que
quere que declaren e, concreto D. CCCCCC e don DDDDDD.”
CUARTO.- En data 22 de Xaneiro de 2.020, o instrutor dita proposta de resolución, na que
se recollía, de acordo co disposto no artigo 89.2 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, de
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, o seguinte:
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“Propoñer a sanción a Don XXXX, con DNI número 00000000, na súa condición de
Presidente da Federación Galega de zzzzzzzz (F.G.z.) de multa de 25.193.-€ (vinte cinco
mil cento noventa e tres euros) e inhabilitación para ocupar cargos nunha federación
deportiva por un prazo de un ano pola primeira infracción; e inhabilitación dun ano adicional
para ocupar cargos nunha federación deportiva, o que fai un total de dous anos, pola
segunda infracción, como responsable 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.”
QUINTO.- Contra anterior proposta de resolución o Sr. XXXX, presentou o 13 de febreiro de
2020 o pertinente escrito de alegacións no que básicamente reproduciu o que alegara
anteriormente e ademais facía especial fincapé nas seguintes cuestións:
1ª.- Confirmación de temor. A denegación de recibimento do expediente a proba e a
proposta de resolución do Instrutor veñen a fortalecer o temor que tiña o interesado de que
desde a súa orixe a actuación administrativa puidera estar dirixida a obter un
pronunciamento que lle inhabilite para ocupar cargos en federación deportiva e non
realmente para depurar presuntas irregularidades constitutivas de infracción.
2º.- Dase por sentado un aproveitamento particular e ilexítimo do cargo sen que, a lo menos
en canto ao extremo sobre operacións vinculadas refírese, estea acreditada a existencia de
beneficio algún, estando acreditado polo contrario mediante informe pericial a súa
inexistencia.
3º.- En canto se refire á indemnización por despido proponse a aplicación de dúas sancións
polo mesmo feito supostamente infractor (multa e inhabilitación).
4º.- E chama a atención sobre o uso só da primeira persoa do plural polo instrutor, o que lle
fai deducir que, a proposta de resolución, trátase dunha decisión de todo o Comité, non do
instrutor.
5º.- Fala tamén de vulneración de dereitos fundamentais polo rexeitamento das probas
testificais propostas, alegando que non ten que precisar os extremos sobre os que a
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mesma a de versar, ao contrario do que sucede co disposto no artigo 60 da Lei da
Xurisdición Contencioso-Administrativa. E fala de vulneración do artigo 89 da Lei 39/2015
de 1 de outubro, de procedemento administrativo Común das Administracións Públicas; así
como do artigo 77 da mesma norma legal que fai mención á apertura dun período de proba.
E abunda sobre a falta de motivación da denegación da proba testifical da que di que é un
feito arbitrario. Por todo iso, fala de nulidade pleno dereito (artigo 47.1.a en relación co
artigo 24 da Constitución Española e 47.1.e en relación cos preceptos anteriormente
citados).
6º.- Remata insistindo na inexistencia de condutas infractoras. E así, de xeito resumido di
que:
a.- En relación ca indemnización por extinción da relación laboral, sinala que non a percibiu
por ter sido Presidente nin polo desempeño da actividade directiva ou de representación
dentro da propia estrutura federativa. Desempeñou o posto de Xefe Administrativo. Existiu o
requisito da dependencia porque foi contratado pola F.G.z. e a indemnización era
procedente.
b.- En canto as operacións con partes vinculadas, a Administración xa coñecía a existencia
de relacións arrendaticias, xa que incluso foron obxecto de denuncia no seu día e polo tanto
non se pode entrar a coñecer de novo en aplicación do principio “non bis in idem” e, en todo
caso, estará prescrita xa que a comisión dos feitos remóntase e vense extendendo dende
hai mais de quince anos. E non existe tampouco reincidencia.
7º.- Remítese ao escrito de alegacións de 30 de decembro de 2019 e engade que carece
de todo rigor a imputación da comisión dunha infracción prevista no artigo 116.ñ) da Lei do
Deporte de Galicia.
8º.- En canto as sancións, reitera que non cabe acumular multa (artigo 121.a) e
inhabilitación (artigo 121.k) para a mesma infracción xa que non se trata dun suposto de
sanción ou pena principal que leve aparellada outras accesorias. E que iso vai en contra do
disposto no artigo 25 da Constitución Española.
9º.- Remata solicitando o arquivo do expediente.
FUNDAMENTOS DE DEREITO
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PRIMEIRO.- O

CGXD é competente para o coñecemento das cuestións atinentes a

incoación, instrución e resolución de expedientes disciplinarios deportivos os membros das
federacións deportivas galegas, sempre que se sustancien por feitos cometidos polos seus
presidentes ou directivos, de oficio ou a instancia de parte pola Administración deportiva
autonómica (art. 93.1 e) da Lei 3/2012, de 2 de abril, do deporte de Galicia).

SEGUNDO.- Segundo xa se fixo constar no apartado de antecedentes, como consecuencia
da remisión da nota interior da Subdirección Xeral de Plans e Programas da Secretaría
Xeral para o Deporte a este Comité, acordouse o inicio dunhas actuacións previas das que
se concluíu a pertinencia de incoar o presente procedemento sancionador.
TERCEIRO.- Nos seus escritos de alegacións presentados durante a tramitación deste
expediente, o Sr. XXXX manifestou, en síntese, que non cometeu actividade infractora
algunha e que a súa actuación está plenamente xustificada e achegou a documental que
entendeu por conveniente e propuxo a práctica dunha proba testifical de dúas persoas. En
relación á denegación da devandita proba testifical, considérase que a mesma non resulta
necesaria porque este Comité está sobradamente ilustrado ca documental obrante no
expediente, tanto a remitida pola SXD como a aportada polo propio expedientado e os
feitos quedaron suficientemente acreditados coa máxima precisión posible, polo que non se
considera improcedente a denegación xa que non xenera indefensión algunha ao afectado.
CUARTO.- Céntrase a resolución de este expediente en determinar si a conduta da persoa
presuntamente responsable pode ser encadrada en dúas infraccións tipificadas no artigo
116 da Lei 3/2012, do 2 de abril, do Deporte de Galicia, en concreto o apartado ñ), segundo
o cal, son infraccións moi graves: (...) ñ) O abuso de autoridade ou o aproveitamento
particular e ilexítimo do cargo que se ocupe da entidade deportiva.
Os feitos determinantes que se consideran probados son os seguintes:
1º.- En relación ca constancia da percepción dunha indemnización do Presidente federativo
por despedimento, por importe de 25.193.-€, a pesares do reflectido no escrito de
alegacións que remite a o moi detallado informe da Asesoría Xurídica da F.G.z., cumpre
sinalar que omítense algunhas cuestións que deveñen fundamentais para a correcta
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resolución de esta concreta cuestión. Así, admítese no escrito que o cargo de Presidente da
Federación non é retribuído de acordo aos estatutos vixentes (en concreto o artigo 33 di
que poderá ser remunerado previo acordo da Asemblea pero en ningún caso di que poderá
selo mediante contrato laboral ou en virtude dunha relación laboral) e a Lei 3/2012 do
Deporte de Galicia; e para que o presidente teña dereito ao recibo dunha retribución a
Asemblea debe aprobar especificamente a mesma, o que se levou a cabo na Asemblea de
3 de decembro de 2.018.
Neste punto chama a atención varias cuestións. Así, en primeiro termo, que o acordo
asembleario tomárase en decembro de 2.018 (sic) e se pretenda a súa aplicación con
carácter retroactivo; ademais resulta cando menos estraño que o contrato asinado con
anterioridade á resolución contractual fora ca categoría de “xefe administrativo” e que o
novo o sexa como “xerente”. Neste punto hai que traer a colación o disposto no artigo 58.3
da Lei do Deporte de Galicia que literalmente di: “3. A presidenta ou o Presidente é o
órgano executivo da Federación, exerce a representación legal e preside os órganos de
representación e goberno executando seus acordos. A persoa titular da presidencia será
elixida mediante sufraxio libre, igual e segredo polos compoñentes da asemblea xeral, sen
que teña que ser membro de ésta, e non poderá desempeñar ningunha outra actividade
directiva ou de representación dentro da propia estrutura federativa.” (o subraiado é
noso). É dicir, si poderían existir dúbidas sobre si a categoría de Xefe de administración
desempeñaba ou non funcións directivas, parece que o cargo de Xerente vulnera de xeito
claro o disposto no precepto transcrito, actuando en consecuencia en contra da legalidade.
Pero é que ademais, non se concibe que o contrato o asine el mesmo por ambas partes
cando alega que sería incongruente facelo nun acto no SMAC ou nunha sentenza xudicial,
representando as dúas partes contratantes; que fale de que podería non resultar elixido
cando só concorreron as eleccións á Presidencia da F.G.z. él e a súa dona, a cal era xa
Secretaria da F.G.z. no ano 2003, cando certificou o acordo do cambio de sede social
segundo consta no expediente, e polo tanto cumpre pensar que do seu equipo de traballo
dende hai xa moito tempo, ademais de ser a arrendadora dos dous locais de aluguer
contratados pola F.G.z.; e que se remita á aplicación obrigada no seu caso da normativa
laboral común, e en concreto ao disposto no propio Estatuto dos Traballadores cando falta
un requisito fundamental para apreciar a laboralidade na súa prestación de servizos como
Presidente da Federación cal é o da dependencia, que debe darse en calquera relación
laboral e que aquí non existe, xa que o Presidente é o representante e máximo dirixente da
Federación e por encima de el non hai ninguén de quen dependa ou a cuxo control estea
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sometido. Por dicilo en termos coloquiais, el é o seu propio xefe e, en consecuencia, non
pode falarse de ningún xeito de relación laboral e, polo tanto, non procede a indemnización
por resolución contractual que se “autoabona”, no seu exclusivo e único beneficio e en claro
prexuízo da F.G.z.
Neste senso, tiveron xa ocasión de pronunciarse os tribunais nun caso moi similar ao que
nos ocupa (un Presidente dunha Federación deportiva que cobraba unha cantidade
aprobada tamén nunha asemblea federativa e reclamaba por despedimento en vía xudicial),
en concreto na sentenza da Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Madrid, núm.
240/2017, de data 1 de marzo de 2017 que no seu fundamento xurídico único explica, de
xeito moi gráfico e clarificador, o seguinte: “2ª) Ahora bien, debiendo partirse
necesariamente del relato fáctico de la sentencia, lo que conlleva ignorar las alegaciones de
hechos no recogidos en la misma, se observa que no ha quedado acreditada la existencia
de relación laboral con la demandada, ni por consiguiente el despido alegado, lo que resulta
imprescindible para el éxito de la acción que se ejercita en el supuesto ahora enjuiciado.
Y es que se ha de subrayar que para que pueda estimarse la demanda ha de quedar
acreditado el hecho constitutivo de la acción ejercitada por el demandante, recayendo sobre
éste la carga de la prueba de dicho hecho, según declararon, aplicando la norma del art.
1214 del Código Civil , las sentencias del Tribunal Supremo de 14 de noviembre de 1980 ,
de 21 de diciembre de 1981 , de 15 de abril de 1982 y de 31 de octubre de 1983 , entre
otras muchas, y tal como se establece tras la entrada en vigor de la Ley 1/2000, de 7 de
enero, de Enjuiciamiento Civil, en su art. 217, pfo. 2°. Y cuando se trata de procedimientos
por despido, se ha de tener en cuenta que constituyendo el despido la forma de extinción
del contrato de trabajo por voluntad unilateral del empresario, el art. 108.1 de la Ley de
Procedimiento Laboral , al igual que el art. 55 del Estatuto de los Trabajadores , determina
que el Juez ha de calificar en el fallo de la sentencia el despido como procedente,
improcedente o nulo, aun cuando bien puede suceder, como es evidente, que el despido
sea en realidad inexistente, es decir que no haya habido despido, como puede ocurrir
igualmente que se haya de declarar "no probado" el despido ( Sª del Tribunal Supremo de
13 de febrero de 1986 , entre otras), en el bien entendido de que como consecuencia de las
normas que rigen para el "onus probandi", las exigencias sobre carga de la prueba imponen
que, en los procesos por despido, el demandante haya de acreditar la existencia de relación
laboral y el hecho mismo del despido, según tienen declarado, entre otras muchas, la
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de 15-11-2006 (Rec.
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996/06 ) y las de esta misma Sala del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 17-6-2009
y 11-5-2010.
Debiendo subrayarse asimismo que la relación laboral exige que concurran los requisitos
contemplados en el art. 1.1 E.T. y, según una reiterada jurisprudencia, siendo muchas
veces borrosa e imprecisa la línea de separación entre el contrato de trabajo y aquellos
otros de servicio o de obra, de naturaleza estrictamente mercantil o civil, una adecuada
calificación de la relación exige el examen pormenorizado de las circunstancias
concurrentes en cada caso, habiendo de tenerse siempre presente que la naturaleza de los
contratos deriva de su esencia cualquiera que sea la denominación que le den las partes. Y
así el Tribunal Supremo ha establecido que la relación mantenida entre las partes no viene
condicionada por la denominación que se le atribuya o por la opinión que al respecto
puedan manifestar los propios interesados, pues los contratos tienen la naturaleza jurídica
que se deriva de su contenido obligacional, independientemente de la denominación que le
otorguen los intervinientes (STS 21.05.1990 ), y por ello para determinar su auténtica
naturaleza debe estarse a la realidad de su contenido manifestado por los actos realizados
en su ejecución, lo que debe prevalecer sobre el "nomen iuris" empleado por los
contratantes (STS 23.10.1989), pues la determinación del carácter laboral o no de la
relación que une a las partes, no es algo que quede a la libre disposición de éstas, sino que
es una calificación que debe surgir del contenido real de las prestaciones concertadas y de
la concurrencia de los requisitos que legalmente delimiten el tipo contractual ( SSTS
21.07.1988 y 05.07.1990, entre otras).
Así, en el presente caso nos encontramos con que no ha quedado acreditada una relación
laboral entre las partes, habiendo puesto de relieve la sentencia de instancia, a la que nos
remitimos, que el demandante, como Presidente que era, tenía facultad de organizar su
trabajo y asistencia al domicilio de la Real Federación Española de VELA, sin subordinación
alguna que no fuera a la Asamblea, siendo así que conforme al artículo 24 de los Estatutos
de la RFEV se trata de un cargo electivo que ostenta la dirección deportiva, administrativa y
económico-financiera de la misma, asistido por la Junta Directiva, del cual dependen todos
los órganos de naturaleza técnica y administrativa, y es el órgano ejecutivo de la
Federación, ostentando su representación legal con arreglo al artículo 22. De modo que no
concurriría la nota de dependencia, imprescindible en la relación de trabajo - art. 1.1 ET -, y
por más que el actor percibiera retribuciones, no es posible ignorar que tampoco la
retribución era obligatoria -como exige por definición toda relación laboral-, habida cuenta
de que, según estipula el artículo 26 de los Estatutos, el cargo "podrá ser remunerado", en
las condiciones que establece el propio artículo, habiéndose aprobado su remuneración en
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la Asamblea General celebrada el 8 de junio de 2013, esto es casi medio año después de
que fuera nombrado Presidente al ser elegido en la Asamblea celebrada el 16 de diciembre
de 2012.
Todo lo cual denota que, con arreglo a la normativa de referencia y a la doctrina antecitada,
ni cabe hablar de relación laboral, con independencia de que se aprobara en la Asamblea
General de 8 de junio de 2013 la "Condición Profesional del Presidente" y de que el actor
fuera dado de alta por la RFEV en el Régimen General de la Seguridad Social al ser elegido
Presidente, ni existiría por tanto un despido al ser cesado en virtud de lo acordado en la
Asamblea General Extraordinaria celebrada el 6 de octubre de 2015, lo que responde a las
facultades de la Asamblea, que tiene el poder de elección y cese del Presidente.
Como debe significarse igualmente que, pese a que el actor insista en su recurso en que
existía con la demandada una relación laboral, no es posible ignorar que, con arreglo al
artículo 97.2 LRJS corresponde al "iudex a quo" apreciar los elementos de convicción que
se hayan aportado al proceso y deducir de ellos los hechos que considera probados, tal
como ha tenido lugar en el supuesto de autos, llegando el juzgador a las conclusiones que
se indican, sin que quepa

sustituir su criterio objetivo e imparcial por el subjetivo e interesado del recurrente.
Debiendo insistirse aquí en que se ha de probar cumplidamente que hubo dependencia de
quien presta el servicio, en el ámbito de la organización y dirección empresarial, pues de lo
contrario se desnaturaliza el contrato de trabajo trayendo a este ámbito del Derecho otro
tipo de relaciones.
Y bajo esta perspectiva, habida cuenta de que en el supuesto litigioso no aparece que
concurran cuantos requisitos condicionan, conforme al artículo 1.1 del Estatuto de los
Trabajadores , la existencia de una relación de trabajo, que exige que se den las notas de
voluntariedad, remuneración, ajeneidad y prestación dentro del ámbito de organización y
dirección de la empresa ( SS. del Tribunal Supremo de 4-2-1984 y 21-1-1985 , entre otras
muchas), no resultaba posible acoger la pretensión del demandante.”
Pero é que do proceder do propio abono, no que se aplicou unha retención por IRPF sobre
a indemnización percibida, parece que quedan reflexadas as dúbidas que tiñan sobre a
procedencia da mesma, xa que é criterio consolidado que a indemnización por
despedimento legalmente prevista está exenta de tributación, incluso para os altos
directivos, tal e como se recolle na recentísima sentencia da sala do Contencioso-
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Administrativo do Tribunal Supremo 1528/2019, 5 Novembro. Rec. 2727/2017, que ven a
dicir, de xeito resumido que: “En los supuestos de extinción del contrato de alta dirección,
por desistimiento del empresario, existe el derecho a una indemnización mínima obligatoria
de 7 días de salario por año de trabajo, con el límite de seis mensualidades y esta cuantía
indemnizatoria está exenta de tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas.
Con este actual criterio se supera el precedente porque existe un pronunciamiento del
orden social respecto del carácter de la concreta relación laboral de alta dirección, y las
sentencias dictadas en recursos de casación para unificación de doctrina por la Sala del
Tribunal Supremo competente por razón de la materia tienen una fuerza expansiva
especialmente intensa, y conforme a esta doctrina, la indemnización que ahora perfila el
Supremo debe considerarse como indemnización mínima obligatoria para los supuestos de
desistimiento del empleador de un trabajador de alta dirección incluso en los casos de
pacto expreso que excluya toda indemnización por cese.
Es cierto que hasta la fecha se venía sosteniendo, en virtud de la sentencia de esta Sala
Tercera del Supremo, la sujeción en su totalidad de la indemnización en el caso de relación
de alta dirección, al no establecer el Real Decreto 1382/1985, de 1 de Agosto, ningún límite
ni mínimo ni máximo, de carácter obligatorio, respecto de las indemnizaciones del personal
de alta dirección.
Pero ahora resulta obligada la remisión a la sentencia dictada por la Sala de lo Social del
Supremo de fecha 22 abril 2014 es la que permite superar la anterior interpretación judicial
sobre el sometimiento de la indemnización al IRPF porque desde aquella sentencia se ha
confirmado el carácter obligatorio de la indemnización, …”
Polo exposto, dos anteriores feitos -sintetizados na irregular actuación levada a cabo de
abono

dunha

indemnización

por

despedimento

improcedente-

aprécianse

que,

considerados no seu conxunto, confirman a existencia da comisión dunha infracción
prevista no art. 116 apartado ñ) -consistente no aproveitamento particular e ilexítimo do
cargo que se ocupe na entidade deportiva- da Lei 3/2012, do que resulta responsable Don
XXXX, con DNI número 0000000, Presidente da F.G.z.

2º.- En canto si existiu algunha actuación irregular en relación cas operacións con partes
vinculadas (contratos de aluguer) por importe de 26.266.-€ que a F.G.A. realizou no
exercicio 2.018. Sobre este extremo cumpre significar en primeiro termo que sorprende que
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no detallado escrito de alegacións que presenta o Sr. XXXX non faga mención en ningún
momento a cal é o vínculo que permite cualificar así, como vinculadas, ás operacións
levadas a cabo pola F.G.z. Neste senso chama a atención que a arrendadora dos dous
locais que ten alugados a F.G.A. sexa Dona FFFFFF, esposa do Presidente e, ao mesmo
tempo, Secretaria da F.G.z. ademais de candidata á Presidencia nas derradeiras eleccións
federativas. A parte de tales circunstancias, que non poden pasar desapercibidas xa que é
razoable pensar que existan moitas mais oficinas que puideran ser alugadas que aquelas
que son propiedade da esposa do Presidente, e que unha delas, perfectamente habilitada
segundo se indica nas alegacións, dedíquese exclusivamente a arquivo, para o cal non se
necesitaría unha oficina se non que valería un simple almacén; é o certo que aportan un
informe pericial dun taxador que indica que os alugueres abonados teñen un prezo normal
de mercado, non que sexan inferiores -como se indica nas alegacións- ou que se favoreza
a F.G.z. con tales contratos; e, por outra banda, tamén o é que no informe de auditoría
independente encargado pola SXD dise que existen esas operacións, sen mais
connotacións e que os documentos e os gastos reflectidos están acreditados. Resulta un
feito incontrovertido que tal circunstancia garanta o cobro das rendas de maneira indefinida
así como do coidado dos devanditos locais, polo que nin o Sr. XXXX nin a súa dona,
asumen risco algún de mercado coma calquera outro arrendador, por posible impago ou
polo peche de algún dos locais pola crise económica, todo o cal supón un claro
aproveitamento en beneficio propio do cargo que ocupa na Federación.

En canto á resolución obrante ao expediente de data 1 de decembro de 2.003, emitida polo
entón Director Xeral para o Deporte, non se lle pode dar á mesma o senso que pretende o
Sr. XXXX en canto que valida as operacións vinculadas levadas a cabo no seno da F.G.z.,
se non que a mesma únicamente acredita que se aproban as modificacións estatutarias
acordadas, como podería ser no seu caso, o cambio de domicilio social, sen que iso supoña
dar lexitimidade as actuacións levadas a cabo en canto contratos de natureza civil que
sustentan as mesmas e que son descoñecidos para a Administración.
Nas derradeiras alegacións presentadas neste expediente fala igualmente dunha denuncia
acaecida xa hai anos por esta circunstancia e acompaña un escrito presentado polo
Presidente dunha Escudería, que contén ademais unha serie de reflexións ou de cuestións
sobre as irregularidades relativas aos alugueres dos locais, sobre as que non consta que se
lles dera resposta algunha; e un recorte de prensa do diario La Voz de Galicia titulado
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“Automovilismo paga la renta de su sede a su presidente”, pero non acredita que se
sustanciara ningún procedemento sancionador sobre tal circunstancia e, moito menos, que
fora sobreseído ou

arquivado no seu momento. E, por iso mesmo, non resulta de

aplicación o principio ¨non bis in idem” que invoca, que tampouco sería de aplicación nos
termos que apunta xa que o motivo da actual sanción tería outro fundamento; se non que
ademais de iso, eses feitos ocorreron antes da entrada en vigor da nova Lei 3/2012 do
Deporte de Galicia, cuxa aplicación é a que se utiliza agora para a imposición da súa
sanción, polo que tampouco cabería aplicar o principio da prescrición da infracción xa que a
conduta investigada trae causa do exercizo 2018 e, ademais de ser prolongada no tempo
con anterioridade, segue producíndose na actualidade.
A maior abundamento, xa na providencia de apertura de expediente sancionador se
deixaba intuir que era probable que o Sr. XXXX estivera casado en réxime de gananciais ca
Sra. FFFFFF, o cal non foi desvirtuado nin aclarado nestes últimos trámites de alegacións
nin en ningún momento da instrución polo expedientado. De calquera xeito, resulta evidente
que o Sr. XXXX vese beneficiado por estes alugueres dos que leva percibindo rendas
dende hai xa mais de dezasete anos. E que o fai porque ten unha información privilexiada e
directa como Presidente da federación, e sobre uns pisos propiedade da súa familia directa
e que reverten no seu propio patrimonio, sen que conste que houbera consultado ou
valorado nin tan sequera o aluguer doutros pisos ou locais.
Polo exposto, dos anteriores feitos -sintetizados na irregular actuación de alugar dous pisos
ou locais propiedade da súa propia esposa sen consultar ningunha outra opción- e en claro
aproveitamento propio, apréciase que, considerados tales feitos

no seu conxunto,

confirman a existencia da comisión de outra infracción prevista no art. 116 apartado ñ)
-consistente no aproveitamento particular e ilexítimo do cargo que se ocupe na entidade
deportiva- da Lei 3/2012, do que resulta responsable Don XXXX, con DNI número 11111111,
Presidente da F.G.z.
As sancións que puideran corresponder polos feitos descritos son as previstas no artigo 121
da Lei 3/2012 do Deporte de Galicia, atendidos os feitos e a infracción, cualificadas de moi
graves. Entre as distintas sancións prevese a posibilidade de impoñer unha multa de ata
60.000.-€ (sesenta mil euros) (apartado a) e tamén a “Inhabilitación por un prazo máximo
de cinco anos para ocupar cargos nunha federación deportiva ou, en supostos
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excepcionais, inhabilitación a perpetuidade e/ou destitución no cargo pola reincidencia en
infraccións de extrema gravidade” (apartado k).
No presente caso, e atendendo os criterios de gradación das sancións recollido no artigo
124 da Lei 3/2012 do Deporte de Galicia, atendidos os feitos e que trátase de dúas
infraccións diferenciadas as cometidas, existindo lucro económico polo cobro dunha
indemnización e duns alugueres de non pouca contía, en aproveitamento propio e por
información privilexiada pola razón do seu cargo, e atendendo este Comité a derradeira
alegación que fai o expedientado sobre a diferenciación entre multa principal e accesoria,
cuestión que non ven de xeito definido no artigo invocado para a imposición da sanción,
considérase axeitado rebaixar a sanción recollida na proposta de resolución do instrutor, e
impoñer a sanción de multa, en aplicación do recollido no artigo 121.a) da Lei 3/2012, por
un importe de 25.193.-€ (vinte cinco mil cento noventa e tres euros) pola primeira das
infraccións (o cobro indebido da indemnización por despedimento) aplicando tal importe por
coincidir co prexuízo que causou a F.G.z.; e a inhabilitación dun ano para ocupar cargos
nunha federación deportiva, en aplicación do artigo 121.k) que contempla ata un prazo
máximo de cinco anos, polo que se aplica no seu grado mínimo, pola segunda infracción (o
aproveitamento particular, en beneficio propio dos alugueres dos locais federativos, e
ilexítimo por razón do seu cargo de Presidente federativo); e todo isto tendo en conta a
inexistencia de antecedentes negativos de condutas sancionadoras levadas a cabo polo
expedientado.
Por todo o exposto, o Pleno do Comité, coa ausencia indicada no encabezamento do que
fora instrutor, previa deliberación e debate polos membros que o conforman, ACORDA
impoñer a 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.”
Contra esta resolución pódese interpoñer potestativamente recurso de reposición ante o
Comité Galego de Xustiza Deportiva no prazo dun mes contado dende o día seguinte ao da
súa notificación, de conformidade co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do
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Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, ou interpoñer
directamente recurso contencioso-administrativo ante os Xulgados do ContenciosoAdministrativo 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.

