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

Reunido o Comité Galego de Xustiza Deportiva en sesión plenaria o 26 de maio de
2020 resolveu o expediente núm. 1/2020.

ANTECEDENTES DE FEITO

PRIMEIRO.-   O  3  de  xaneiro  de  2020,  don  AAAAAAAA,  na  súa  condición  de
presidente do WWWWWWWW, e don BBBBBBBB, na súa condición de presidente do
XXXXXXXX,  presentan,  con  entrada  no  rexistro  do  Comité  Galego  de  Xustiza
Deportiva o 7 de xaneiro e número 3, un escrito no que formulan a impugnación dos
acordos da asemblea xeral celebrada o 8 de decembro de 2019 da Federación Galega de
Kickboxing  por  incumprimento  dos  estatutos  federativos.  Ademais  da  impugnación
xeral  dos  acordos  por  non  ter  sido  convocados  a  dita  asemblea  e  cuxo  contido
descoñecen,  impugnan  especificamente  as  cotas  federativas  aprobadas  e  publicadas
nunha  circular  por  consideralas  abusivas.  Asemade  solicitan  que  se  depuren  as
responsabilidades nas que puideran incorrer  os membros dos órganos federativos de
goberno federativos por omitir a normativa vixente.

SEGUNDO.-  Por providencia de 10 de xaneiro de 2020, previo acordo do Pleno do
Comité da mesma data, acordouse a admisión a trámite co núm. 1/2020 da impugnación
presentada que conforme ao establecido no art. 30 1. a) e  b) do Decreto 120/2013, do
24 de xullo, polo que se aproba o Regulamento do Comité Galego de Xustiza Deportiva,
tramitarase a través do procedemento ordinario regulado nos art. 30 e ss.  Desígnase
instrutor a D. Ángel Rebolledo Varela.

TERCEIRO.-   Por  providencia  de  17  de  xaneiro  de  2020 o  instrutor  acordou  dar
traslado do escrito de impugnación da asemblea xeral do 8 de decembro de 2019 á
xxxxxxxx Federación Galega de Kickboxing para que no prazo de 10 días hábiles a
contar  desde o seguinte  ao da recepción da providencia remita  ao instrutor  informe
sobre a impugnación presentada e certificación, por quen proceda, da acta da asemblea.
A providencia foi cumprimentada pola xxxxxxxxx da FGK dona CCCCCCCC mediante
a remisión do informe e certificación por escrito de 5 de febreiro de 2020.
.
CUARTO.-   Por  providencia  do  instrutor  de  10  de  febreiro  de  2020  acordouse  a
apertura  dun período de  proba por  un prazo de  15 días  hábiles  a  fin  de  que polos
recorrentes e pola FGK se aporten as probas que estimen convenientes ao seu dereito en
relación  cos  feitos  controvertidos.  De  oficio,  e  por  consideralo  relevante  para  a
resolución deste  expediente,  ademais  das  que as  partes  poidan aportar  ou propoñer,
acórdase: 1. Requirir aos recorrentes para que en relación cos correos electrónicos que a
Federación  afirma  no  feito  1º  do  seu  escrito  haberlles  remitido,  informen  si  as
direccións que se menciona son as súas; de ser así, si recibiron os correos electrónicos e,
noutro caso, de existir,  que relacionen os incidentes técnicos sufridos en relación co
correo electrónico nas datas en que os correos electrónicos foron enviados. 2. Requirir a
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DDDDDDDD na súa condición de xxxxxx da Federación para que no prazo de 10 días
hábiles expida e remita a este Comité: 

A)  Certificación íntegra das actas das asembleas xerais na que se aprobaron as cotas
federativas das tempada 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. B) Certificación desglosada
dos  clubs  afiliados  ou  reafiliados  á  Federación  na  presente  tempada  2020,
individualizando  aos  6  clubs  novos,  co  seu  nome,  número  de  rexistro,  director
deportivo, antigüidade, cota actual na tempada 2020, e cota que viñeron satisfacendo
nas 5 tempadas anteriores.

En relación coa dita providencia de proba os recorrentes presentaron escrito de data 12
de febreiro de 2020 e a FGK escrito de data 26 de febreiro.

QUINTO.-  Por providencia do instrutor de 2 de marzo de 2020 ponse de manifesto
todo o expediente aos interesados, co resultado da proba practicada, a fin de que no
prazo de 10 días hábiles poidan alegar e presentar os documentos e xustificacións que
estimen convenientes. Os recorrentes presentaron escrito de 3 de marzo de 2020 e pola
súa parte a FGK presentou escrito de 24 de marzo de 2020.

Foi relator don Angel Luis Rebolledo Varela

FUNDAMENTOS DE DEREITO

PRIMEIRO.- Competencia do Comité Galego de Xustiza Deportiva

Impugnadas  as  cotas  federativas  correspondentes  ás  de  afiliación  e  reafiliación  dos
clubs a competencia do Comité Galego de Xustiza Deportiva deriva do art. 56.4.c) da
Lei 3/2012, de 2 de abril, do deporte de Galicia,  toda vez que o acordo afecta a unha
función pública delegada. Tamén a ten para o coñecemento da impugnación dos demais
acordos adoptados na asemblea de 8 de decembro de 2019 en canto se fundamenta nun
incumprimento  dos  estatutos  federativos  (falta  de  convocatoria  aos  recorrentes  no
termos neles esixidos), o que conforme ao art. 56.4 e) da Lei 3/2012 tamén constitúe
competencia  delegada,  pois  o  é  que  a  FGK debe  garantir  o  cumprimento  dos  seus
estatutos, que non poden ser incumpridos polos seus propios órganos de goberno. 

SEGUNDO.- Lexitimación
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Don  AAAAAAAA,  na  súa  condición  de  presidente  do  WWWWWWWW,  e  don
BBBBBBBB, na súa condición de presidente do XXXXXXXX, ostentan lexitimación
para a impugnación da asemblea xeral de 8 de decembro de 2019 da que son membros.

TERCEIRO.- Temporalidade do recurso

O recurso foi interposto en prazo.

CUARTO.- Obxecto e pretensións do recurso

É obxecto do recurso a impugnación dos acordos da asemblea xeral celebrada o 8 de
decembro  de  2019 da  FGK.  Ademais  da  impugnación  xeral  dos  acordos  impugnan
especificamente as cotas federativas dos clubs para o ano 2020 aprobadas e publicadas
na circular  de 1 de xaneiro de 2020 que manifestan recibida por correo electrónico o
mesmo dia. Asemade solicitan que se depuren as responsabilidades nas que puideran
incorrer  os  membros  dos  órganos  federativos  de  goberno  federativos  por  omitir  a
normativa vixente.

QUINTO.- Formulación do recurso e alegacións das partes

I.- Recurso de don AAAAAAAA e don BBBBBBBB

Se impugnan con carácter xeral os acordos adoptados na asemblea xeral extraordinaria
da FGK celebrada o 8 de decembro de 2019 solicitando o seu nulidade. Tal pretensión
se fundamenta no feito de que os clubs recorrentes non foron notificados en ningún
momento da celebración da devandita asemblea,  incumpríndose así  o estipulado nos
arts. 40.2 e 3 e 41.2 dos estatutos federativos, que establecen que a convocatoria das
asembleas extraordinarias debe realizarse con 20 días naturais á súa celebración, e que
aínda que en casos de urxencia que non permitan demora o presidente/a da FGK pode
convocar a asemblea extraordinaria sen suxeición a prazo nin requisito de forma algún,
en  todo  caso  debe  procederse  á  citación  persoal  dos  asembleístas  que  poidan  ser
localizados, sen que os defectos formais na convocatoria poidan dar lugar á nulidade da
asemblea sempre que os membros recibírona, coa orde do día, no prazo establecido.

En canto á impugnación específica das cotas federativas para o ano 2020 alégase que
constitúen cantidades desorbitadas, que non aceptarían en caso de ser convocados en
tempo  e  forma,  debendo  destacar  que  para  afiliar  a  un  club  o  ano  anterior  a  cota
ascendía a 150 € e agora a cota polo mesmo concepto pasou a 500 €, o que a xuízo dos
recorrentes é un despropósito. Tamén interesa destacar que para a reafiliación dos clubs
pasouse de cobrar  110 € a  350 €.  En síntese,  as cantidades  aprobadas considéranse
abusivas e desproporcionadas..
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II.- Informe e posición da Federación Galega de Kickboxing

No seu informe nega a FGK que os recorrentes non tivesen coñecemento da asemblea
ata que a mesma xa se celebrou e a través do correo electrónico en que recibiron a
circular. Os recorrentes, do mesmo xeito que os demais membros da asemblea, foron
convocados  a  través  de  correos  electrónicos  colectivos  nos  que  estaban  incluídos,
enviándose 4 comunicacións en tal sentido. Así mesmo, a convocatoria da asemblea foi
publicada na web federativa e a propia xxxxxxxx da FGK comunicou telefonicamente
aos recorrentes a existencia da celebración da asemblea.

Por outra banda, a alegación dos recorrentes de que non asinasen ou aceptado as cotas
carece de relevancia, pois unha vez aprobadas pola maioría dos membros do órgano
supremo de  goberno  son obrigatorias  para  todos,  ata  para  os  recorrentes  aínda  que
votasen en contra.

En canto ás cotas, sinálase que na asemblea aprobáronse todas as cotas federativas que
han de rexer en todos os aspectos do funcionamento da Federación na tempada 2020, a
saber, cotas de clubs, de licenzas de persoas físicas, de inscrición a competicións, de
tribunal de grados, de titulacións, de kickboxing profesional e de xestión federativa.
Que era sentir maioritario dos membros da asemblea que debían minorarse as cotas das
persoas físicas  e que só se incrementasen as cotas  dos clubs.  Que a  cota  dos clubs
impugnantes é de 100 €, que corresponde aos clubs de maior antigüidade na FGK (4 ou
máis anos), sen que os mesmos haxan ter problema algún en abonar tal cantidade, e que
o escalonamento das cotas dos clubs en función da antigüidade na afiliación leva anos
en vigor sen que nunca fosen obxecto de impugnación polos recorrentes quen, de feito,
nada obxectan á propia existencia do escalonamento. Para rematar, maniféstase que as
cotas aprobadas para esta tempada non fixeron que os clubs deixen de afiliarse. De feito,
á  data  de  emisión  do  informe  [5  de  febreiro  de  2020],  coa  tempada  recentemente
comezada o mes pasado, produciuse a alta de 6 clubs de nova afiliación e o 95% dos
clubs  afiliados  a  tempada  pasada  renovaron  xa  a  súa  afiliación  para  esta  tempada,
estando os seus representantes conformes coas novas cotas.

Conclúe a FGK o seu informe afirmando que as cotas aprobadas non infrinxen norma
estatutaria ou legal algunha, polo que a impugnación debe ser desestimada.

III.- Alegacións de don AAAAAAAA e don BBBBBBBB no seu escrito de proba

No  seu  escrito  de  12  de  febreiro  de  2020  don  AAAAAAAA e  don  BBBBBBBB
ratifícanse  no  seu  escrito  de  impugnación indicando que  en  ningún momento  foron
convocados pola FGK para asistir á asemblea xeral celebrada e da cal son membros, e
que non foron convocados os  clubs que non pertencemos á  YYYYYYYY, debendo
resaltar  que  non  teñen  nin  tiveron  ningún  problema  técnico  que  imposibilitara  a
recepción  de  correos  electrónicos  e  ao  propio  tempo,  negan  rotundamente  recibir
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chamada telefónica algunha por parte da FGK para avisarlles da devandita convocatoria,
feito que non probaron de adverso por ser incerto.

Así  mesmo,  expresamente  afirman  que  a  FGK  aportou  unha  documental  falsa  en
relación aos  correos  electrónicos aportados onde figuran os nomes dos destinatarios
incluíndose  aos  recorrentes,  e  que  probablemente  a  asemblea  non  se  celebrou,
carecendo a acta da firma dos asistentes e unicamente a da xxxxxxxx e xxxxxxxx da
FGK. Sobre este extremo, afírmase que no acta figura como asistente don EEEEEEEE,
Presidente do ZZZZZZZZ de TTTTTT (Ourense) quen en realidade non asistiría tal e
como recoñecería nunha conservación de WhatsApp que se aporta.

IV.- Alegacións finais dos recorrentes

No seu escrito de 3 de marzo de 2020 os recorrentes se reafirman en que os correos
electrónicos aportados pola FGK están falsificados e que nunca lles foron enviados,
polo  que  non  foron  convocados  a  asemblea  impugnada  dado  que  noutro  caso  non
procederíana  formular  a  denuncia.  Por  outra  parte,  tamén  se  reafirman  en  que  a
asemblea en realidade son se tería celebrado, considerando que a circunstancia de que .
FFFFFFFF  sexa  o  cónxuxe  da  xxxxxxxx  da  FGK  e  ademais  director  técnico  dun
número importante de clubs integrados na asemblea, permítelle manipular as actas a súa
conveniencia

V.- Alegacións finais da Federación Galega de Kickboxing

Por parte  da  FGK insístese  en que  os  recorrentes  foron debidamente  convocados  á
asemblea  a  través  dos  correos  electrónicos  aportados,  que  en  absoluto  están
manipulados senón que se envían aos destinatarios en copia oculta (CCO), razón pola
que os recorrentes non poden ver os destinatarios pero si a xxxxxxxx da FGK. Alégase
que  don EEEEEEEE si  asistiu  á  asemblea,  e  de  que  a  achega  da  conversación  de
WhatsApp podería constituír un delito de revelación de segredos. Para rematar, refírese
á  conduta  responsable  dos  clubs  que  para  contribuír  ao  fomento  do  kickboxing
preferiron abaratar as licenzas das persoas físicas a costa de incrementar as cotas dos
clubs.

SEXTO.- Consideracións do Comité Galego de Xustiza Deportiva

O motivo xeral da impugnación da asemblea da FGK celebrada o 8 de decembro de
2019 é a alegada falta de convocatoria aos clubs recorrentes a pesares de ser membros
da mesma. No escrito inicial do 2 de xaneiro de 2020 os recorrentes son contundentes
na súa afirmación de que non foron convocados, mentres que a FGK no seu informe de
5 de febreiro de 2020, coa mesma contundencia afirma o contrario.
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A FGK aportou ao expediente co seu informe copia de diversos correos electrónicos que
se  afirma  remitidos  desde  a  Secretaría  da  federación  referentes  a  convocatoria  da
asemblea. Nun primeiro correo de 3 de novembro de 2019 remítese a convocatoria e
diversas documentación, que se reitera noutro posterior do día 4 de novembro, outro
recordatorio do día 2 de decembro e outro do 6 de decembro. En todos os correos que
figuran remitidos a unha pluralidade de destinatarios – nos que pódense identificar  a
todos os membros da asemblea, clubs, deportistas e árbitros, excepto o representante
dos técnicos don GGGGGGGG que, non entanto, asistiu a asemblea segundo consta no
acta  –  figuran  as  direccións  xxxxxxxx@hotmail.com,  que  se  afirma  pertence  ao
XXXXXXXX  e  wwwwwwww@gmail.com,  que  se  afirma  pertence  ao
WWWWWWWW. En canto a este segundo, aporta unha captura de pantalla da páxina
roundgalicia.com, accedida  o 5 de febreiro  de 2020 na que  a  sinalada  dirección de
correo electrónico é  a  que figura  do club.  E  respecto do primeiro  aporta  un correo
electrónico remitido polo propio club á KKKKKKKK desde esa dirección.

A vista das alegacións da FGK e copias dos correos electrónicos na providencia de 10
de febreiro de 2020 o instrutor acordou requirir aos recorrentes para que en relación cos
mesmos informen si as direccións que se menciona son as súas; de ser así, si recibiron
os correos electrónicos e, noutro caso, de existir, que relacionen os incidentes técnicos
sufridos en relación co correo electrónico nas datas en que os correos electrónicos foron
enviados.  Do  contido  do  escrito  de  12  de  febreiro  presentado  en  cumprimento  do
requirimento se constata que as direccións son correctas e manifestan que non tiveron
problemas  técnicos  de  recepción  de  correos,  insistindo  en  que  non  recibiron
convocatoria algunha e que os correos aportados pola FGK están manipulados e son
falsos, pois en todos os que recibiran con anterioridade da FGK eran para destinatarios
non revelados mentres que nos aportados no expediente si os revelan.

Suscitada así a cuestión, este Comité considera que aínda que é certo que non existe no
expediente proba irrefutable de que os correos electrónicos foron remitidos pola FGK e
de que foron recibidos polos clubs recorrentes ao non haberse acudido a procedementos
de verificación ou validación de correos electrónicos, non o é menos que nas actuacións
ordinarias das federacións deportivas, e a convocatoria dunha asemblea aínda que sexa
formalmente  extraordinaria  é  unha  actuación  ordinaria,  non  é  exixible  unha  proba
irrefutable ou fidedigna das comunicacións que se realizan, constituíndo unha cuestión
de proba en caso de conflito, para o que se poden utilizar todos os medios admitidos en
Dereito, incluídas as presuncións. E no presente caso, tendo en conta a documentación
obrante no expediente, e aos efectos de resolver dentro do ámbito das súas competencias
o  recurso  suscitado,  este  Comité  considera  que  a  convocatoria  foi  efectivamente
realizada a todos os clubs que figuran nos correos aportados pola FGK, incluídos os
recorrentes.

En  efecto,  neste  procedemento  non  existe  indicio  algún  de  que  tales  correos  fosen
creados ex novo para ser aportados, ou manipulados ou alterados nos seus destinatarios
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a fin de incluír fraudulentamente neles aos clubs recorrentes. A explicación dada pola
FGK, de que nos correos que lle chegan aos destinatarios non están identificados os
mesmos por figurar en copia oculta e aparecer só os destinatarios non revelados mentres
que o emisor si ten esa información, é o que sucede habitualmente atendida a lexislación
sobre protección de datos. E revelar os devanditos destinatarios para acreditar que están
incluídos os recorrentes non supón alteración algunha dos correos.

Por outra banda, descoñécese a razón pola que os devanditos correos, en último termo,
non foron debidamente  lidos  polos  clubs  recorrentes  porque,  en  efecto,  tal  e  como
sinalan no seu escrito de 12 de febreiro de 2020, carece de sentido que de habelos
coñecido suscitasen a impugnación por tal motivo. Con todo, é o certo que se admite
por este Comité como enviados sen que, tal e como manifestaron os recorrentes, existise
problema técnico algún que houbese imposibilitado a súa recepción. Si a iso unimos que
a FGK acreditou a publicidade da convocatoria e celebración da asemblea na páxina
web federativa este  Comité non acaba de albiscar  indicio algún da falsidade ou ata
alegada inexistencia da propia celebración da asemblea.

Por todo iso,  o motivo de impugnación debe ser  rexeitado,  sen prexuízo de que os
recorrentes  exerciten  alí  onde corresponda todos  os  dereitos  que consideren  que lle
asisten  se  seguen  considerando  que  a  xxxxxxxxx  e  xxxxxxxx  da  FGK  cometeron
falsidade documental aportando copia duns correos electrónicos falsos ou manipulados,
ou de que acta  da asemblea de 8 de decembro de 2019 recolle a asistencia  de don
EEEEEEEE, Presidente do ZZZZZZZZ de TTTTTTT (Ourense) cando realmente estivo
ausente, ou, que en realidade a asemblea nin tan sequera se celebrou constituíndo o acta
aportada una falsidade manipulada manipulada por don FFFFFFFF, o que implicaría
necesariamente na falsidade a xxxxxxxx e xxxxxxxx da FGK. Pero, en todo caso, este
Comité  parte  necesariamente  da  propia  documentación  aportada  oficialmente  a  un
procedemento administrativo pola presidenta e secretaria da FGK.

SÉTIMO.- Polo que respecta á específica impugnación das cotas federativas dos clubs,
como feitos relevantes deben resaltarse os seguintes:

1. Segundo consta na certificación da asemblea de 8 de decembro de 2019 expedida na
súa condición de xxxxxxxx por dona DDDDDDDD co Vº Bº de dona CCCCCCCC
como  xxxxxxxx  da  FGK,  no  punto  3º  da  orde  do  día,  “proposta,  deliberación  e
aprobación,  se  procede,  do  orzamento  do  exercicio  de  2020”,  por  unanimidade dos
asistentes,  aprobáronse  as  cotas  de  licenzas  para  a  tempada  2020  dos  deportistas,
practicantes,  adestradores  e  árbitros  (alevín,  infantil,  xuvenil  sénior,  practicante,
kickboxing inclusivo, pasarela practicante a competidor, pasarela kickboxing a muay
thai, adestrador ou árbitro, adestrador árbitro e deportista árbitro), así como a cotas de
afiliación e reafiliación das entidades deportivas, que son as obxecto de impugnación.
En concreto: 
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AFILIACIÓN                                                       500,00 €
REAFILIACIÓN 1er ANO.                       350,00 €
REAFILIACIÓN 2° ANO.                       325,00 €
REAFILIACIÓN 3er ANO.                     260,00 €
REAFILIACIÓN 4° ANO E SUCESIVOS        100,00 €

Aínda que no seu informe a FGK indica que na asemblea foron aprobadas as cotas de
clubs, de licenzas de persoas físicas, de inscrición a competicións, de tribunal de grados,
de titulacións, de kickboxing profesional e de xestión federativa, na acta só figuran as
cotas dos deportistas, practicantes, adestradores, árbitros e entidades.

2. Na circular na que se comunican as cotas federativas déixase constancia de que o
contido do documento foi aprobado pola asemblea xeral da federación na súa reunión de
8 de decembro de 2020. En tal circular, efectivamente, inclúense as cotas de afiliación e
reafiliación das entidades deportivas na contía aprobadas na citada asemblea. Con todo,
nas  cotas  de  deportistas  e  practicantes  na  circular  altéranse  os  importes  das
efectivamente aprobadas. Así:

A) Na circular publícase licenza practicante (todas as idades), 25 €, cando na asemblea
aprobouse unha cota de 25 € para practicantes menores de 16 anos e unha cota de 30 €
para practicantes maiores de 16 anos.

B)  Na circular  publícase  pasarela  licenza  practicante  a  competidor,  35  €,  cando na
asemblea aprobouse unha cota de 30 €.

C) Na circular non se inclúe a cota da pasarela licenza de kickboxing a muay thai de 15
€, nin tampouco a cota da licenza de deportista árbitro de 80 €, ambas aprobadas na
asemblea.

D)  Pola  contra,  na  circular  figuran  as  cotas  por  campionatos  galegos,  torneos  liga
galega, campionatos de España, probas open, cintos e grados, titulacións, promotor e
outros conceptos que non figuran incluídos na relación de cotas aprobadas na asemblea.

3. Con referencia ás cotas dos clubs ou entidades, a impugnación se fundamente en que
as aprobadas son abusivas, desorbitadas e desproporcionadas. Segundo os recorrentes a
cota anterior de afiliación dun club era de 150 € aprobándose a nova de 500 €, cifra que
efectivamente coincide coa que figura na circular e no acta da asemblea. Igualmente
manifestan  que  a  cota  de  reafiliación  era  de  110  €  e  pasou  a  350  €,  cifra  que
efectivamente  coincide  coa  que  figura  na  circular  e  no  acta  da  asemblea  para  a
reafiliación no primeiro ano. Os recorrentes non consignaron máis referencias ás cotas
anteriores  nin ás  vixentes  para outros  casos  de  reafiliación,  aínda  que as  aprobadas
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figuran na circular e no acta nos importes sinalados de 325 € para o segundo ano, 260 €
para terceiro ano e 100 € cuarto ano e sucesivos.

4.  Dada  a  alegación  de  que  as  cotas  aprobadas  son  abusivas,  desorbitadas  ou
desproporcionadas, sen prexuízo doutras consideracións de relevancia xurídica que a
continuación se expoñen, constitúe base fáctica relevante coñecer as cotas vixentes nos
exercicios anteriores.  Para iso o instrutor  na providencia de 10 de febreiro de 2020
requiriu  a  DDDDDDDD para que na súa condición de xxxxxxxxxx dá Federación
remitira ao Comité certificación dás actas dás asembleas xerais na que se aprobaron as
cotas federativas dás tempada 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 así como certificación,
entre  outros  extremos,  dá  cota  que  viñeron  satisfacendo  vos  clubs  nas  5  tempadas
anteriores.

Porén aínda que se aportaron as actas  nas  mesmas non consta  información algunha
sobre as cotas, e non seu escrito de 26 de febreiro de 2020 a presidenta dá Federación
informa que se encontra non exercicio do seu cargo desde novembro de 2018, e que non
pode dar información sobre vos datos correspondentes aos exercicios anteriores ao non
estar recollidos nas actas que se aportan nin poder extraerse dunha contabilidade non
ordenada.

5.  En relación  coas  cotas  aprobadas  para  os  clubs  ou  entidades  deportivas  e  o  seu
incremento,  no  acta  da  asemblea  consta  o  manifestado  pola  xxxxxxxx  da  FGK no
sentido  de  que  a  FGK  quere  continuar  abaratando  custos  que  repercutan  nos/as
afiliadao/as, e que o non subir o custo das licenzas federativas e ata se baixaron o custo
na  maioría  delas,  supoñerán  compensalo  con  outros  ingresos.  Por  iso,  propón  aos
membros  da  asemblea  xeral  incrementar  as  cotas  de  afiliación  e  reafiliación  de
entidades,  informando  o  tesoureiro  da  federación  que  isto  supoñería  aumentar
aproximadamente un 35% as cotas do ano anterior para os clubs.

Fixados os feitos, para resolver a impugnación suscitada debe partirse de que aínda que
as federacións deportivas galegas tal e como establece o art. 51.1 da Lei 3/2012 son
entidades  privadas,  porén  teñen  unha  configuración  e  un  réxime  xurídico  que  as
distingue do resto das asociacións privadas desde o momento en que exercen funcións
públicas delegadas tal e como se recolle no art. 56.4 da Lei 3/2012. Así,

a)  Representar  á  Comunidade  Autónoma de  Galicia  nas  actividades  e  competicións
deportivas  da  súa  modalidade,  de  conformidade  coa  normativa  que  lle  sexa  de
aplicación.
b) Organizar as competicións oficiais autonómicas federadas.
c) Expedir licenzas deportivas para a práctica da súa modalidade deportiva nos termos
establecidos na presente lei.
d)  Asignar  as  subvencións  e  axudas  de  carácter  público  concedidas  a  través  da
federación e controlar que os seus asociados déanlles unha correcta aplicación.



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

e) Garantir o cumprimento das normas de réxime electoral nos procesos de elección dos
seus órganos representativos e de goberno, así como dos demais dereitos e obrigacións
derivados do cumprimento dos seus respectivos estatutos.
f) Exercer a potestade disciplinaria nos termos establecidos pola presente lei e polas
súas  disposicións  de  desenvolvemento,  de  acordo  cos  seus  respectivos  estatutos  e
regulamentos.
g) Executar, no seu caso, as resolucións do Comité Galego de Xustiza Deportiva.
h)  Colaborar  coas  administracións  públicas  competentes  na  prevención,  control  e
represión  do  uso  de  sustancias  e  grupos  farmacolóxicos  prohibidos,  así  como  na
prevención  da  violencia  no  deporte.  A  estes  efectos,  e  entre  outras  accións,  as
federacións deportivas galegas instruirán e resolverán os expedientes sancionadores que
no ámbito do dopaxe se substancien, de conformidade co establecido no título VIII da
presente lei.
i) Calquera outra que regulamentariamente determínese.

Tales funcións públicas delegadas que se exercen polas federacións deportivas galegas
son certamente importantes, desde logo para a Administración e o interese xeral, pero
tamén para a propia federación deportiva desde a súa perspectiva de entidade privada,
pois lle dá unha posición moi prominente respecto doutras entidades ou asociacións que
tamén se moven no ámbito deportivo, pois elas, e só elas – o art. 51.1 da Lei 3/2012 fala
expresamente de exclusividade – exercen tales importantes funcións.

Consecuencia do anterior é que aínda que as asociacións privadas son autónomas para o
establecemento  dos  requisitos  de  acceso  ás  mesmas,  co  límite  xeral  da  prohibición
constitucional de non discriminación que se deriva do art.  14 da Carga Magna, non
sucede así coas federacións deportivas galegas, pois aínda que en principio tamén pode
establecer os requisitos de adquisición e perda da condición de federado (art. 55 d) da
Lei 3/2012), iso debe ser en termos que non se restrinxa ou dificulte o acceso ás persoas
físicas  e  xurídicas  que  queiran  realizar  a  actividade  deportiva  ao  amparo  da
Administración  e  da  federación  en  quen  aquela  delega,  accedendo  a  competicións
oficiais,  subvencións,  etc.,  dificultades  que  tanto  poden  ter  causa  na  esixencia  de
requisitos non razoables como da imposición de cargas económicas non xustificadas.

No caso concreto, e á vista do obrante no expediente, este Comité considera que tal
restrición indebida se produciu.

En efecto, os asistentes á asemblea da FGK celebrada o 8 de decembro de 2019 – 12
clubs 1 deportista y 1 técnico –, acordaron por unanimidade o incremento das cotas das
entidades  ou  clubs,  que  o  tesoureiro  manifesta  que  o  é  do  35% aproximadamente,
referencia que debe ser entendida en relación coa tempada anterior. Con todo, no acta
non  se  fai  mención  algunha  ás  cotas  que  se  viñan  satisfacendo  con  anterioridade,
información que, por outra banda, e malia ser solicitada polo instrutor foi indebidamente
denegada pola FGK pois, en todo caso, e polo que se refire á tempada anterior de 2019,
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tanto dona CCCCCCCC como dona DDDDDDDD, estaban xa no pleno exercicio do
seu cargo e sobre a que necesariamente teñen que dispoñer da información solicitada,
isto é, as cotas federativas que rexeron na tempada 2019; e así no acta aportada de 30 de
decembro de  2018,  en asemblea  presidida  por  dona CCCCCCCC e  actuando como
secretaria dona DDDDDDDD, no punto 4 da orde do día recóllese expresamente que se
procedeu a someter á aprobación dos asistentes as cotas federativas correspondentes a
tempada 2019, que foron aprobadas por unanimidade.

Dado que a FGK non proporcionou esa información sobre as cotas anteriores obxecto
de incremento en principio debe estarse ás cifras aportadas polos recorrentes isto é, que
para que un club poida afiliarse por primeira vez á FGK a cota pasou de 150 € a 500 €, e
a primeira reafiliación de 110 € a 350 €. Con todo, é o certo que con posterioridade ao
presente procedemento 1/2020 iniciouse o que se tramita co núm. 11/2020 no que por
parte de varias entidades deportivas da FGK se recorre igualmente as cotas das licencias
dos clubs aprobadas na asemblea de 8 de decembro de 2019, e os recorrentes aportaron
a circular do ano anterior na que constan as cotas vixentes entón, e que foron aprobadas
na citada asemblea de 30 de decembro de 2018, circular na que se pode comprobar que,
efectivamente, a cota de afiliación por primeira vez era de 150 € e pasou a 500 €, 110 €
de primeira reafiliación que pasou a 350 €, 100 € de segunda reafiliación que pasou a
325 €, e 80 € a terceira e sucesivas reafiliacións, que pasaron a 260 € para a terceira e
100 € para a cuarta e sucesiva.

A comparativa  das  citadas  cotas  non  deixa  marxe  a  dúbida  de  que  os  incrementos
producidos están moi lonxe do 35% anunciado polo tesoureiro e que supoñen máis do
200% de subida.  As referencias  xenéricas  a  que non se incrementaron as  cotas  das
persoas físicas, ou que nalgúns casos baixáronse, ou a que a FGK quere abaratar custos,
non xustifican que os actuais membros da FGK, os que xa están integrados na mesma, e
sen tan sequera ser necesario entrar no dato alegado polos recorrentes no seu escrito
final de 3 de marzo de 2020 de como os clubs que adoitan o acordo teñen importantes
vinculacións a través do seu director técnico conformando case unha única vontade,
obstaculicen de xeito tan relevante o acceso a novos membros ou o mantemento dos
recentemente ingresados,  e á súa vez se outorguen importantes beneficios económicos,
pois aínda que sexa admisible un certo escalonamento como o vixente na tempada 2019
– 80, 100, 110 e 150 € –  non o é que os de mais antigüidade (4 anos), pasen de 80 € a
100 € mentres que os de nova afiliación ou ingreso pasen de 150 € a 500 €, pois mentres
que os primeiros ven incrementada a súa cota nun 25% aos segundos se lle incrementa
un 325%

O resultado é que os clubs ou entidades de maior antigüidade deciden que eles paguen
como  cota  o  20%  da  que  teñen  que  pagar  os  de  novo  ingreso,  sendo  así  que
aparentemente, ou así podería ser entendido polos novos clubs que queiran acceder á
FGK, os actuais membros da mesma, máis exactamente, os clubs actualmente membros
da mesma –  co voto unánime e a plena conformidade de todos os asistentes a asemblea
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– consideran a federación como algo propio,  gobernada exclusivamente por  eles,  e,
baixo a escusa de beneficiar as persoas físicas buscan manter a posición de privilexio
que  lles  outorga  pertencer  a  unha  asociación  privada  que  en  exclusiva  organiza
competicións  oficiais,  distribúe  entre  os  seus  membros  as  subvencións  públicas
recibidas, etc. 

E o certo é que na asemblea de 8 de decembro de 2019 na que se aprobou unha cota de
500 € para a afiliación dun novo club e de 100 € para os clubs xa existentes con 4 o
mais anos de antigüidade, dos 14 asistentes, 12 eran clubs, todos eles de 4 o mais de
antigüidade, polo que para eles se aprobaron unha cota de só 100 € y e para os novos de
500 €. En realidade, e conforme a certificación aportada pola FGK, a cota de 100 € é
para  a  maioría  dos  clubs  xa  existentes,  35,  facendo  recaer  o  peso  económico
fundamental sobre las novas afiliacións e reafiliacións, sen que tal acordo cun indebido
concepto  patrimonialista  da  FGK dos  actuais  clubs  membros  da  asemblea  se  poda
xustificar,  tal  e  como se  pretende  por  parte  dos  citados  clubs,  en  que  a  federación
proporciona cada vez mais servizos as entidades, pois en todo caso os proporciona a
todos, e non só aos novos; e tampouco polo feito de que os propios clubs recorrentes
sexan beneficiarios da cota de 100 € o de que nesta tempada existan 7 novos clubs que
se afiliaron por primeira vez e pagaron os 500 € sen problema pois é algo circunstancial
que non empece o problema de fondo, isto  é,  obstaculizar  por  motivos económicos
inxustificados a entrada de novos clubs la FGK e o seu mantemento dentro dela. 

En definitiva, asiste a razón aos recorrentes cando afirman que as cotas aprobadas para a
tempada 2020 para os clubs de nova afiliación o primeira reafiliación son abusivas e
desproporcionadas, ao que se debe engadir que non só en si mesmas para os novos clubs
e primeira reafiliación,  senón en comparación cos de maior antigüidade,  polo que o
acordo en tal sentido adoptado na asemblea celebrada o 8 de decembro de 2019 debe ser
anulado.

OITAVO.- Solicitan os recorrentes que se procede a depurar as responsabilidade en que
poidan incorrer os membros dos órganos federativos de goberno polo incumprimento
dos estatutos. Dado que no contexto do recurso tan petición relaciónase coa presunta
falta de convocatoria dos dous clubs, a mesma ha de ser desestimada.

Porén,  como consecuencia  da  tramitación  do procedemento,  tal  e  como se  sinalou,
observouse unha importante discrepancia entre as cotas que se recollen aprobadas no
acta de 8 de decembro de 2019 e nas que se publican na circular comunicada afirmando
que foron aprobadas na citada asemblea. Tendo en conta que conforme ao art. 39 b) e i)
dos estatutos é competencia da asemblea xeral a aprobación do orzamento anual e das
cotas das licenza, este Comité, ao abeiro do disposto na Lei 39/2015, do 1 de outubro,
do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, en concreto da
facultade  contida  no  artigo  55,  e  coa  finalidade  de  determinar  coa  maior  precisión
posible  os  feitos  susceptibles  de  motivar  a  incoación  dun  procedemento  e  as
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circunstancias relevantes que concorran, acorda dar traslado a dona CCCCCCCC, como
xxxxxxxxx da FGK e responsable da circular,  para que no prazo de 10 días hábiles
realice as alegacións que estime convenientes en relación con dito feito. 

Polo exposto,

O PLENO DO COMITÉ RESOLVE:  estimar parcialmente o recurso interposto por
don  AAAAAAAA,  na  súa  condición  de  presidente  do  WWWWWWWW,  e  don
BBBBBBBB,  na  súa  condición  de  presidente  do  XXXXXXXX,  contra  os  acordos
adoptados  na  asemblea  de  8  de  decembro  de  2019,  declarando  nulas  as  cotas  das
entidades deportivas aprobadas para a tempada 2020.

Dáse traslado a dona CCCCCCCC na súa condición de xxxxxxxx da FGK para que no
prazo de 10 días hábiles realice as alegacións que estime convenientes ao seu dereito en
relación as discrepancia entre as cotas publicadas na circular remitida e as aprobadas na
asemblea xeral de 8 de decembro de 2019.

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
Procedemento  Administrativo  Común  das  Administracións  Públicas,  ou  interpoñer
directamente  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.


