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FÚTBOL. RN 2/2020
En Santiago de Compostela, a 5 de marzo de 2020, reunido o Comité
Galego de Xustiza Deportiva en sesión plenaria celebrada o día da data,
resolveu o expediente 2/2020, tramitado a partir do Recurso presentado
polo Club de Fútbol AAAAA.
ANTECEDENTES DE FEITO
I. O día 10 de xaneiro de 2020 tivo entrada no Rexistro do Comité
Galego de Xustiza Deportiva escrito presentado por XXXXXX, Presidente
do Club de Fútbol AAAAA polo que recorre perante este Comité fronte a
resolución do Comité Territorial de Apelación da Real Federación Galega
de Fútbol ditada no expediente federativo 12-2019/20, de data 10 de
decembro de 2019, --que confirma, a súa vez, a resolución do Comité
Territorial de Competición e Disciplina da RFGF, de 20 de novembro de
2019--, que desestimaba o Recurso presentado polo AAAAA en materia de
aliñación indebida do xogador XXXXXX no partido disputado entre o
“AAAAAAAA” e o “BBBBBB” o X de XXXX de 2019 na competición de
“Preferente Galicia”, Grupo X, Xornada XX.
II.- Mediante providencia de 22 de xaneiro de 2020 o Recurso foi admitido
a trámite co número de Expediente de este Comité 2/2020, dándose
traslado ao Presidente da Federación Galega de Fútbol para que remitise
expediente e informase no prazo de dez días así como ao Presidente do
“BBBBBB”, na súa condición de parte interesada, para que no mesmo
prazo puidese presentar alegacións. En data 29 de xaneiro de 2020 tivo
entrada no rexistro do Comité Galego de Xustiza Deportiva o expediente
solicitado á Federación Galega de Fútbol. Entre a documentación aportada
pola Federación consta proba documental.
III. Á vista do actuado o Comité, mediante Providencia de data 7 de
febreiro de 2020 acordou declarar concluso o expediente e poñelo de
manifesto aos interesados para a súa vista no prazo de dez días, nos que
puideron presentar as alegacións, documentos e xustificacións que
estimasen pertinentes, en cumprimento do artigo 84 da Lei 30/1992 de
réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento
administrativo común e do artigo 49 do Decreto 120/2013, do 24 de xullo,

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

polo que se aproba o Regulamento do Comité Galego de Xustiza
Deportiva.
Foi designado relator D. Rafael Tena Núñez.

FUNDAMENTOS DE DEREITO
PRIMEIRO.- O recorrente, “AAAAA” formula Recurso contra a
Resolución federativa na que lle sancionan por aliñación indebida no
partido xogado contra o “BBBBBB” o día X de XXXXX de XXXX. Alega,
en síntese, que o seu xogador non estaba de baixa médica o día do partido.
Mantén que, no momento de disputa do encontro, ao xogador
XXXXXXXXX –que xogou o partido co dorsal número 6 do “AAAAA”non lle pasaban nada que lle impedira a práctica do fútbol e que sería
absurdo aliñar a un xogador que non está en plenitude de facultades xa que
lle estarían dando avantaxe ao seu rival poñendo un xogador “lesionado”.
Se o xogador está lesionado, non obtés ti avantaxe ao aliñalo. O
beneficiado é o equipo contrario. Rematan a súa argumentación invocando
o principio “Pro Competitione” e explicando que “... en ningún momento
houbo intención algunha de aproveitarse dun feito irregular, nin de
prexudicar a saúde do deportista nin de obter avantaxe de manira ilícita”
e que “...non houbo imprudencia, nin dolo, nin mala fe e que esta parte
puxo todos os medios a seu alcance para comprobar as baixas que
constaban na web Futgal, que é pola que témonos que rexer e na mesma
-non sabemos se por mal funcionamento ou por calquera outra
circunstancia que descoñecemos-, o noso xogador non figuraba de baixa
en tempo e forma, tal e como quedou acreditado polas capturas de
pantalla...”
O club, antes de chegar a ese final, narra pormenorizadamente -con
ata 12 apartados- o “iter” do asunto segundo a súa visión. Debemos
destacar a explicación que dan respecto a que, efectivamente, o xogador
recibe un golpe no nariz o 3 de novembro de 2019 e, por ese motivo,
acudiu á Mutualidade, sendo atendido o 7 de novembro as 16’30 horas. O
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médico ditamina unicamente “Traumatismo Nasal” non indicando nin ao
xogador nin ao club que pasaba a estar de baixa. Tampouco emite nese
momento o médico ningún parte de baixa. Manteñen tamén que, a pesares
diso, -a pesares de non haber comunicación de baixa por parte do médicoo club comprobou na web da Federación os días 7 e 8 de novembro, se o
xogador figuraba de baixa médica, non aparecendo no listado e, polo tanto,
no encontro do día X de XXXX o xogador foi aliñado finalizando o partido
coa vitoria do “AAAAA” por 0 goles a 2.
Recoñecen que, unha vez disputado o partido, o día XX de XXXX,
tras saber que había unha denuncia contra o club por aliñación indebida,
comprobaron que na web sí que aparece ese día o xogador de baixa na web.
O xogador, mantendo que non había causa médica para esa baixa,
solicitou a alta voluntaria o día XX de XXXX, tan pronto tivo coñecemento
da súa situación de baixa na web.
A Clínica non lle retén a ficha federativa. Estes feitos, alegados polo
club, levan a posterior consecuencia que é a extraneza suma que sufriu o
club ante as discordancias entre a documentación que manexa a
“Mutualidade de Futbolistas” e que o delegado de dita Mutualidade
certifica coa realidade que consiste en que non lle deron a baixa en ningún
momento.
O malo para o club -e o problema que co recurso pretenden
solucionar-, é que esta situación de “Debate sobre o que aparecía ou non
na páxina web federativa” supúxolles a perda do partido por 3-0 e unha
multa de 150 Euros.
En definitiva, recoñece o recorrente que tras o partido “litixioso” sí
que aparece o xogador de baixa médica na web pero non antes e que elo
non debe prexudicarlles.
Considerando o club que houbo erros no traslado ao sistema
informático da Federación e –para salvar eses erros- aporta no expediente
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administrativo un Informe firmado polo Dr. XXXXXXXXXXXX onde
textualmente se nos di:
“Vigo XX. XXX.XX

XXXXXXXXX
Traumatismo nasal el XX XX. XX, sin fractura ni lesión
relevante, lesión esta compatible con la práctica del fútbol, sin necesidad
de reposo deportivo. Un saludo
Dr. XXXXXXXXX (Nº Coleg....)”
SEGUNDO.- Pola súa banda, a Real Federación Galega de Fútbol,
-nas resolucións previas dos seus Comités Federativos e no seu Informe
presentado ante este Comité que aquí damos por reproducidos-, mantén que
o Recurso debe ser desestimado pois está en vigor a normativa interna da
propia Mutualidade en virtude da cal todo futbolista que acude a unha
clínica da mesma pasa a estar automaticamente de baixa ata que sexa
ditaminada a súa alta, non tendo que entregar a clínica ningún parte de
baixa pois -insisten- a baixa é automática y sen atención ás lesións que
presente (ou que non presente), sendo necesario que o club siga o que
denominan “Guión protocolario para as altas médicas tras visita a clínica
da Mutualidade”.
Non da a Federación importancia algunha –de feito, non a contestaná alegación exposta polo club respecto a que na páxina web non constaba a
baixa médica do xogador antes do partido.
TERCEIRO.- O “BBBBBBB” non fai Alegacións
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CUARTO.- O artigo 224. 1. do Regulamento Xeral da Federación
Gaelga de Fútbol establece un requisito xeral para que un futbolista poida
participar en competición oficial. Trátase do seguinte:
“Que non se atope en situación de baixa médica”

A feixes, esa normativa -comunicada aos clubs pola Federación para
xeral coñecemento- recolle o Protocolo de Alta Médica e Alta Voluntaria,
deixando moi claro que a alta (sexa médica o sexa voluntaria) debe ser
anterior á data de disputa do partido e que, en caso contrario, entenderase
como aliñación indebida.
QUINTO.- O feito mais importante a ter en conta –e consideramos
que consta suficientemente probado- e que constitúe a clave do asunto
debatido é o seguinte: Un documento indubitado e non impugnado que
consta no expediente (Informe médico) deixa resolta a cuestión pois
certifica que o xogador o 9 de novembro de 2019 estaba apto para a
práctica do fútbol.
Un médico emite un Informe onde di que a situación non era
merecedora de baixa médica. En definitiva, temos no expediente un
documento oficial asinado por un médico onde di iso.
Trátase dun Informe firmado polo Médico, XXXXXX, onde
textualmente se nos di que o traumatismo nasal non provocou necesidade
de repouso deportivo.
Constitúe criterio consolidado deste Comité, mantido entre outras
nas resolucións 8/2016 (Recorrente o “XXXXX”) e 12/2019 (Recorrente o
“XXXXXX CF”) que, -en casos como este de dúbida ou discordancia sobre
o que dicía a páxina web onde se publican as baixas médicas ou en caso de
problemas nesa páxina web-, cabe proba en contra da afirmación federativa
de que todo xogador que pasa pola clínica da Mutualidade debe cursar
baixa. Un documento indubitado que consta no expediente (Informe
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médico) deixa resolta a cuestión pois certifica que o xogador estaba apto
para xogar.
Polo tanto, e en resumo, debemos reiterar que un informe médico,
como existe neste caso, emitido ademais por un prestixioso traumatólogo
experto na materia, pode ser proba para darlle a razón ao recorrente.
As dúbidas xurdidas respecto a si o xogador estaba ou non de alta no
día do partido “litixioso”, e as diferentes posturas respecto a elo, xeraron a
apertura dun expediente federativo con escritos de denuncia, escritos de
alegacións e resolucións federativas. Nese expediente aportouse o
devandito documento que ninguén impugnou nin cualificou de falso onde o
médico que atendeu ao xogador di que estaba apto para xogar.

Os motivos polos que sucedeu o erro na páxina web da Federación
poden ser varios, pero o importante é que o club acredita que antes do
partido non lles foi notificada a baixa e non figuraba a mesma na web.
Calquera réxime sancionador manexa o termo ou concepto do “DOLO” e a
“Interpretación Restrictiva” desas normas sancionadoras que, -trasladados
ao asunto que nos ocupa e postos en relación cos feitos descritos e
probados-, nos leva a tomala decisión de que o “AAAAA” non debe ser
sancionado pois acreditou documentalmente de forma sobrada que non fixo
nada incorrecto.

Examinada a documentación que obra no expediente, este Comité
Galego de Xustiza Deportiva non comparte os razoamentos da Federación.
Un erro na páxina web nun caso como este non pode supoñer que sexa
sancionado un club que no campo gañou o partido. Quen ten que dicir se o
xogador causou baixa é un médico.
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Por todo elo, este Comité Galego de Xustiza Deportiva considera que
debe estimarse a reclamación respecto á sanción de aliñación indebida
imposta ao club “AAAAA” formulada polo club recorrente respecto ao
partido de data XX de XXXXXX de 20XX disputado fronte ao
“BBBBBBB” e deben serlle devoltos os tres puntos que gañou no campo, e
debe declararse que o resultado a ter en conta é o de 0-2 que figuraba no
marcador ao remate do encontro, e debe ser retirada a multa de 150 Euros.
Consecuentemente, vistos os preceptos legais citados e demais de
xeral e pertinente aplicación,
O Comité RESOLVE: Estimar o Recurso 2/2020 e revogar o resolto
pola Federación no senso de que neste asunto non cabe sancionar ao
“AAAAA” por Aliñación Indebida no partido disputado fronte ao
“BBBBBBB” o día XX de XXXXXX de 20XX. Polo tanto, lle serán
devoltos os tres puntos ao “AAAAA” e lle será retirada a sanción de 150
Euros.

