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Reunido  en  sesión  plenaria  o  Comité  Galego  de  Xustiza  Deportiva,  en  data  22  de

setembro de 2020, adoptou por unanimidade dos seus membros o acordo de resolución

do procedemento instruído no marco do expediente 31/2020 con base nos seguintes

ANTECEDENTES DE FEITO

PRIMEIRO.-   Con  data  de  31  de  xullo  de  2020,  D.  AAAAAAAA actuando  en

representación do Club XXXXXXXX presenta, con entrada no rexistro do CGXD o

5.08.2020. e núm. 91, un recurso contra o acordo do Comité Territorial de Apelación da

Real  Federación Galega de Fútbol (RFGF, no sucesivo) de 2 de xullo de 2020 que

desestima o recurso presentado polo Club XXXXXXXX contra a precedente resolución

do Comité de Competición do 27 de maio de 2020. 

Conforme  ao  que  consta  especificamente  ao  final  do  recurso  e  no  apartado  7º  do

mesmo,  solicitase  que  se  declare  a  nulidade  dos  citados  acordos  e  que  a  única

alternativa  posible  sería  suspender  as  competicións  e  volver  renovalas  cando  fose

posible  desde  o  punto  de  vista  sanitario,  o  ben  dar  por  rematadas  as  mesmas  por

circunstancias  de  forza  maior,  pero  sen  efectos  de  ascensos  ou  descensos  dada  a

imposibilidade de dar por rematadas as correspondentes competicións.

SEGUNDO.- Este Comité, por acordo de 2 de setembro acordou admitir a trámite o

recurso dándolle o número de expediente 31/2020, aplicar o procedemento a tramitación

de urxencia ao amparo do artigo 33 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de Procedemento

Administrativo  Común  das  Administracións  Públicas  (LPAC,  en  adiante)  e  remitir

comunicación  a  RFGF  a  fin  de  que,  por  quen  corresponda,  remita  o  expediente

completo e informe sobre o fondo do asunto nun prazo de cinco días hábiles, todo iso de

acordo co disposto no artigo 36.6 do Decreto 120/2013, de 24 de xullo, polo que se

aproba o Regulamento do Comité Galego de Xustiza Deportiva.
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Con data 9 de setembro de 2020 a RFGF remite a documentación solicitada e achega

informe. No mesmo, faise referencia, dun lado, ao contexto no que se tivo que decidir

sobre  o  modo  de  finalización  das  competicións  na  temporada  2019/2020,  coa

declaración do estado de alarma e as súas sucesivas prórrogas o que implicou unha

situación sen  precedentes  e  sen  posibilidade  de  disputa  de partido  algún de  ámbito

autonómico;  e,  doutro  lado,  xustifícanse  as  decisións  adoptadas  tendo  en  conta  a

estrutura  competencial  da  RFGF e  as  capacidades  de  intervención  que  habilitan  os

estatutos federativos así como, particularmente, as previsións contidas no artigo 54.1, e

tamén se defende a suficiencia da motivación existente e se sinala que “no puede ser

atendida  la  pretensión  del  club  recurrente,  consistente  en  mantener  suspendidas  las

competiciones hasta  que la  situación sanitaria permita su reanudación puesto que la

máxima división de cada categoría autonómica está interconectada con las respectivas

competiciones de ámbito estatal de cada categoría siendo el caso que la RFEF acordó

dar por finalizadas las competiciones de la temporada 2019/2020”.

TERCEIRO.-  Por  Providencia  de  11  de  setembros  o  instrutor  do  procedemento

considerou que a cuestión a resolver é estritamente xurídica e por considerar que os

feitos  non  eran  controvertidos  non  se  consideraba  necesaria  a  apertura  de  período

probatorio. Por iso, e de conformidade co previsto no art. 37 do Decreto 120/2013, do

24 de xullo, polo que se aproba o Regulamento do Comité Galego de Xustiza Deportiva,

e o art. 82 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común

das  Administracións  Públicas  (LPAC),  púxose  de  manifesto  o  expediente  aos

interesados a fin de que no prazo de cinco días hábiles puidesen alegar e presentar os

documentos  e  xustificacións  que  consideren  pertinentes,  co  resultado  que  obra  no

expediente.

FUNDAMENTOS DE DEREITO

PRIMEIRO.- Resulta competente o Comité Galego de Xustiza Deportiva en virtude do

disposto no artigo 93.1 b) da Lei 3/2012, de 2 de abril, do Deporte de Galicia (LDG).
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SEGUNDO.-   Como quedou reflectido  nos  antecedentes,  polo Club XXXXXXXX,

interponse  recurso  contra  acordo  de  2  de  xullo  de  2020  do  Comité  Territorial  de

Apelación da RFGF que desestimou o recurso presentado por dito club contra a previa

resolución do Comité de Competición do 27 de maio de 2020 ditada en relación con

“los efectos clasificatorios derivados de la aplicación de los criterios adoptados por la

Comisión Delegada de la RFGF en orden a la finalización de las competiciones oficiales

de la RFGF como consecuencia del COVID 19”.

Como  se  sinala  no  propio  recurso,  aquela  resolución  acordou  “Determinar  la

clasificación final y efectos correspondientes de las competiciones oficiales de la RFGF

en la forma reflejada en los documentos anexos a la resolución en aplicación de los

criterios aprobados por la Comisión Delegada de la RFGF de 26 de mayo de 2020”. A

xuízo do club recorrente,  as normas de competición aprobadas ao comezo da actual

tempada para as distintas competicións, non contemplaban que por circunstancias de

forza maior puideran darse por terminadas as competicións na forma en que se fixo,

sufrindo  o  club  un  prexuízo  pola  perda  do  dereito  dos  seus  equipos  en  Segunda

Autonómica  Feminina  e  en  Primeira  Autonómica  Xuvenil  a  poder  disputar  as  súas

correspondentes fases de ascenso a categoría superior.

No recurso presentado ante este Comité se defende que o acto é nulo de pleno dereito de

conformidade co establecido nos artigos 37 e 47 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do

Procedemento  Administrativo  Común,  e  no  artigo  9.3  da  Constitución  Española.

Segundo se di, o acto impugnado sería nulo de pleno dereito por vulnerar o principio de

inderrogabilidade  singular  dos  regulamentos,  e  tamén  o  sería  por  ter  modificado  o

contido  das  normas  das  competicións,  por  canto  non  se  podería  establecer  unha

disposición retroactiva dos dereitos dos clubs.

 En  definitiva,  arguméntase,  que  o  art.  21.3  da  LDG  dispoña  que  non  poderán

modificarse as normas das competicións durante o seu desenvolvemento, salvo causa de

forza  maior  debidamente  acreditada,  non  implica  que  as  mesmas  podan  facerse  de

forma  retroactiva,  inconstitucional  e  de  xeito  manifestamente  desproporcionado  en

prexuízo de dereitos e lexítimas expectativas adquiridas por terceiros de boa fe.

Conclúe  o  seu  recurso  solicitando  a  declaración  de  nulidade  de  pleno  dereito  dos

acordos do Comité de Competición e Comité Territorial de Apelación, coa alternativa
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entre suspender as competicións e volver renovalas cando fose posible desde o punto de

vista sanitario, o ben dar por rematadas as mesmas por circunstancias de forza maior,

pero sen efectos de ascensos ou descensos dada a imposibilidade de dar por rematadas

as correspondentes competicións.

TERCEIRO.-  Unha  lectura  da  resolución  impugnada  do  Comité  Territorial  de

Apelación da RFGF permite apreciar que dito Comité fundamenta o seu acordo nunha

análise  previa  da  súa  falla  de  competencia  para  anular  un  acordo  adoptado  pola

Asemblea  Xeral  relativo  a  dar  por  finalizadas  as  competicións  con  ascensos  e  sen

descensos do que trae causa o acordado polo Comité de Competición.

Na súa  propia  literalidade,  El  club  recurrente  cuestiona  el  acuerdo  de  la  Asamblea

General consistente en dar por finalizadas las competiciones de la temporada 2019/2020

y plantea  que  deberían  completarse  las  competiciones  en  curso cuando la  situación

sanitaria lo permitiese.

Procede recordar,  como consta en los antecedentes de la presente resolución, que la

decisión  de  dar  por  finalizadas  las  competiciones  de  la  temporada  2019/2020  fue

adoptada por el máximo órgano de gobierno de la RFGF, que es su Asamblea General, y

representa la voluntad de una abrumadora mayoría democrática representativa de todos

los estamentos del fútbol gallego, que arrojó un resultado de 144 votos a favor, 1 único

voto en contra y 3 abstenciones. Es decir, la solución escogida de dar por finalizadas las

competiciones contó con un respaldo del 98% de los votos emitidos.

El artículo 32 de los Estatutos de la RFGF que en su punto 8 dispone que “Los acuerdos

del Presidente, de la Asamblea General y de la Comisión Delegada serán vinculantes y

de obligado cumplimiento para la totalidad de los órganos, personas o entidades que

integran la Federación y tendrán fuerza ejecutiva a partir de la fecha de su adopción y

publicación en la página web de la RFGF”.

Este  Comité  de  Apelación  está  obligado  a  guardar  observancia  de  los  acuerdos

adoptados por la Asamblea General y ni podría anularlos por reputarlos contrarios a

Derecho.

Por tanto, carece este Comité de Apelación de competencia para acordar la continuación
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de las competiciones dadas por finalizadas”.

Debe  sinalarse  que  no  recurso  realmente  non  se  cuestiona  a  decisión  de  falla  de

competencia do Comité Territorial de Apelación para coñecer da conformidade ou non a

dereito dun acordo adoptado pola Asemblea Xeral da RFGF, que foi desenvolto pola

Comisión Delegada nun acordo de 26 de maio de 2020 e que é asumido polo Comité de

Competición, o cal é unha cuestión transcendental por constituír a ratio decidendi da

resolución impugnada. E probablemente non se cuestiona pola claridade do art. 32 dos

Estatutos  da  RFGF  e  as  súas  consecuencias.  Neste  sentido,  é  ben  sabido  que  a

competencia de cada órgano determina a medida e alcance da súa actuación sendo nula

de pleno dereito calquera actuación que careza da cobertura competencial que habilita a

súa validez. E, no presente caso, dada a mencionada previsión estatutaria  confirmase o

afirmado no acordo do Comité Territorial de Apelación respecto da súa incompetencia

para pronunciarse sobre o que realmente non constitúe outra cousa que a impugnación

dun acordo da Asemblea Xeral.

E dado que  a  ratio  decidenci  da  resolución do Comité Territorial  de Apelación é  a

declaración de incompetencia, e a resolución do Comité de Competición se limitou a

aplicar estritamente os criterios aprobados pola Comisión Delegada o 26 de maio de

2020  en  aplicación  a  súa  vez  dos  acordos  adoptados  pola  Asemblea  Xeral,  ás

resolucións recorridas deben ser confirmadas e, en consecuencia, o recurso desestimado.

CUARTO.- Con todo, e aínda que como se dixo realmente non se cuestiona a razón de

fondo da decisión do Comité Territorial de Apelación, no recurso expresamente se alega

que o primeiro acto administrativo comunicado ao club foi precisamente  o acordo do

Comité de Competición de 27 de maio de 2020, sen que previamente se lle notificara

acordo algún aprobado pola Asemblea ou Comisión Delegada da RFGF, órganos dos

que o club non forma parte, polo que o acordo do Comité de Competición debe ser

necesariamente recorrible,  sen prexuízo doutros  acordos  dos  órganos federativos,  so

pena de causar manifesta indefensión ao Club XXXXXXXX.

Ante tal alegación efectivamente debe recoñecerse o dereito do Club XXXXXXXX a

poder  impugnar  aqueles  actos  adoptados  polo  órganos  que  integran  a  RFGF  que

considere contrarios a Dereito, pero tal impugnación debe realizarse ante os órganos

competentes o polos procedementos establecidos. Os acordos adoptados pola Asemblea
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Xeral ou Comisión Delegada da RFGF referidos a cuestións de carácter organizativo-

competencial, como é o caso, implican exercicio de funcións públicas delegadas (art.

56.4 b) Lei 3/2012) en que o órgano administrativo competente para o coñecemento da

impugnación é o Comité Galego de Xustiza Deportiva (arts. 56.3 e 93.1 b) Lei 3/2012)

e que se tramita polo procedemento previsto nos arts. 30 e ss. do Decreto 120/2013. E

tal impugnación necesariamente debe producirse, o que non consta, e iso a pesares de

que a través da notificación dun acto de execución dos mesmos (acordo do Comité de

Competición de 27 de maio de 2020) se tivo coñecemento da súa existencia e contido.

Agora ben, no propio texto da resolución do Comité de Competición pódese encontrar

unha certa explicación a falta de impugnación dos acordos federativos ante o Comité

Galego de Xustiza Deportiva, pois en dita resolución se sinala que a mesma pode ser

recorrida ante o Comité de Apelación no prazo de 10 días desde a súa publicación para

xeral  coñecemento,  o  que  fixo  o  club  recorrente  co  resultado,  aparentemente

contraditorio, de declaración de incompetencia do Comité Territorial de Apelación.

Porén, o resultado é axustado a Dereito pois, efectivamente, o acordo do Comité de

Competición, como correctamente argumenta o Club XXXXXXXX, sempre pode ser

recorrible ante  o Comité Territorial  de Apelación,  sen prexuízo doutros acordos dos

órganos federativos, pero por motivos cuxo coñecemento sexa competencia do Comité

Territorial de Apelación. É dicir, o acordo do Comité de Competición de 27 de maio de

2020  podía  ser  recorrido  ante  o  Comité  Territorial  de  Apelación  por  aplicación

incorrecta ou non aplicación dos acordos e criterios aprobados pola Asemblea Xeral e

Comisión Delegada,  pero non por unha pretendida non conformidade a  Dereito  dos

acordos adoptados por aquelas, pois iso excede das competencias do Comité Territorial

de Apelación, e tamén do Comité de Competición que debe limitarse, tal e como fixo, a

aplicar e executar os acordos da Asemblea Xeral e a Comisión Delegada.

En definitiva, non se produce a alegada indefensión do club recorrente, pois o acordo do

Comité de Competición de 27 de maio  de 2020 podía  ser  recorrido  ante  o Comité

Territorial de Apelación, pero non polos motivos nos que se fundamentou, mentres que

os  acordos  da  Asemblea  Xeral  e  da  Comisión  Delegada,  unha  vez  que  se  tivo

coñecemento da súa existencia e contido, podía ser recorrido ante o Comité Galego de

Xustiza  Deportiva,  o  que non se fixo.  Confírmase  así  que  procede efectivamente  a
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desestimación do recurso.

QUINTO.- Non entanto, dita desestimación, e en atención o contido do recurso, este

Comité considera oportuno efectuar unhas consideracións sobre os principais motivos

alegados naquel no que se articula unha petición de nulidade que debería levar, segundo

o club  recorrente,  á  alternativa  entre  suspender  as  competicións  e  volver  renovalas

cando fose posible desde o punto de vista sanitario, o ben dar por rematadas as mesmas

por circunstancias de forza maior, pero sen efectos de ascensos ou descensos dada a

imposibilidade de dar por rematadas as correspondentes competicións.

Tal e como destaca o Comité Territorial de Apelación, co mesmo carácter das seguintes

reflexións a mais abastanza ou obiter dicta,   e expón detidamente no seu informe a

RFGF, os acordos da Asemblea Xeral e Comisión Delegada están axustados ao art. 21.3

Lei 3/2012 [na redacción dada pola Lei 3/2018, do 26 de decembro, de medidas fiscais e

administrativas],  e  o  art.  54.1  a)  dos  estatutos  da  RFGF.  Segundo  o  primeiro,  non

poderán  modificarse  as  normas  das  competicións  durante  durante  o  seu

desenvolvemento, agás causa de forza maior debidamente xustificada, forma maior que

non  ten  dúbida  que  existía  como  consecuencia  da  crise  sanitaria  ocasionada  pola

COVID-19 e o estado de alarma declarado no Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

Conforme ao segundo, a Comisión Delegada, dentro dos límites e criterios que a propia

Asemblea Xeral estableza, terá como función a modificación do calendario deportivo e

as bases e normas de competición. E iso foi o que aconteceu.

Porén, a cuestión non é que a Asemblea Xeral  ou Comisión Delegada non puideran

adoptar acordos sobre o desenvolvemento da competición dada a concorrencia de causa

de forza maior, senón que a xuízo do club recorrente o que non  podía era adoptar os

acordos que adoptou, isto é, dar por terminadas as competicións na forma en que se

fixo, pois iso implica que mediante un acto administrativo se produce a derrogación

dunha norma de carácter xeral, unha norma regulamentaria, é dicir, a vulneración do

principio  de  inderrogabilidade  singular  dos  regulamentos;  e,  ademais,  supón  unha

aplicación retroactiva da modificación das normas de competición restritiva dos dereitos

dos clubs.

Pois ben, en canto o primeiro argumento, é sabido que o principio de inderrogabilidade

singular do regulamento debe comprenderse necesariamente dende a distinción acto-
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norma  e  a  conseguinte  superioridade  cualitativa  do  regulamento  fronte  ao  acto

administrativo. Neste sentido, é ilustrativa a sentencia do Tribunal Supremo de 11 de

outubro de 2005 cando sinala que:

“El precepto contempla lo que doctrinalmente se denomina principio de inderogabilidad

singular de los reglamentos. Este precepto tiene sentido a partir de la distinción entre

acto administrativo y reglamento, o dicho de otra manera, entre los que es una norma y

lo que es un acto de aplicación de la misma. Las diferencias entre reglamento y acto

administrativo  son  conocidas:  un  reglamento  se  integra  en  el  Ordenamiento,  con

vocación de permanencia,  mientras no sea derogado, mientras que un acto aplica el

Ordenamiento y se agota con su cumplimiento. El principio de inderogabilidad singular

de los reglamentos reconoce, en definitiva, la primacía de la norma frente al acto, y se

explica por el principio de legalidad, conforme al cual la Administración está sometida

al ordenamiento todo, incluidos sus propios Reglamentos, de lo que se sigue que una

resolución particular no puede vulnerar un Reglamento (…)”

A validez do razoamento contido no recurso pasaría por outorgar natureza normativa as

normas  de  competición  da  temporada  2019-2020  e  que  ditas  “normas”  acadasen  a

consideración de ser produto do exercicio dunha potestade regulamentaria ostentando a

cualificación  de  disposicións  administrativas  de  carácter  xeral  con  vocación  de

permanencia e integración no ordenamento xurídico conformando, xa que logo, Dereito

obxectivo.

Esta premisa – necesariamente instrumental de dito razoamento – non pode ser validada

por  este  Comité,  máxima  cando,  ademais,  non  se  está  ante  a  dispensación  dunha

disposición xeral como consecuencia dunha decisión particular senón ante o exercicio

dunha previsión legal expresa recollida no apartado terceiro do art. 21 da Lei 3/2012

que  posto  en  relación  co  art.  54  dos  Estatutos  da  RFGF habilitan  a  adopción  das

disposicións adoptadas sobre o remate da competición nunha situación de forza maior

como é a provocada pola pandemia da COVID-19.

Por outra banda,  non cabe apreciar que cos acordos da Asemblea Xeral e Comisión

Delegada se estea nun suposto de aplicación retroactiva contraria a lei e que se teñan

vulnerado os dereitos do club recorrente. No esencial, ditos acordos consistiron en dar

por concluída a tempada, sen descensos salvo os dos equipos que a data de 14 de marzo
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de 2020 estivesen matematicamente descendidos; cos ascensos dos equipos situados en

prazas de ascenso directo na mesma data de 14 de marzo de 2020, e se consumarán os

ascensos derivados das prazas de promoción. Tales acordos non alteraron ningunha das

regras da competición respecto dos encontros xa xogados, respectándose os resultados

obtidos,  e,  obviamente,  implicou  unha  modificación  cara  o  futuro.  Pero  esa

modificación, que constitúe o que se cualifica como retroactividade mínima en canto

alcanza a efectos aínda non producidos ou consumados, esta legalmente prevista no art.

21.3 da Lei 3/2012, e no art. 54 dos Estatutos, precisamente en termos excepcionais para

supostos  de  forza  maior  debidamente  xustificada,  o  que  se  axusta  plenamente  ao

principio recollido no art. 2.3 do Código Civil de que as leis [normas] non terán efecto

retroactivo salvo que dispoñan o contrario.

É  certo  que  como  sinala  o  club  recorrente  o  art.  9.3  da  Constitución  establece  a

irretroactividade de todas as disposicións restritivas de dereitos individuais, o que pode

entenderse en termos amplos como respecto dos dereitos adquiridos. Pero sen prexuízo

de que tal límite non é absoluto, é preciso distinguir de maneira nítida entre dereitos

adquiridos e simples expectativas, cuxa desaparición ou frustración por modificación

das condicións anteriormente existentes non son susceptibles de específica protección.

E este Comité considera que o invocado polo club recorrente en relación coa perda do

dereito dos seus equipos en Segunda Autonómica Feminina e en Primeira Autonómica

Xuvenil a poder disputar as súas correspondentes fases de ascenso a categoría superior

en  realidade  e  a  perda  da  expectativa  dos  seus  equipos  en  Segunda  Autonómica

Feminina e en Primeira Autonómica Xuvenil a poder disputar as súas correspondentes

fases  de  ascenso a  categoría  superior  sempre  que  a  competición  proseguira  co  seu

desenvolvemento inicialmente previsto e os resultados da competición foran favorables

ás pretensións do club recorrente.

En definitiva,  a  conclusión  da  tempada  con data  14  de  marzo  de  2020 nos  termos

aprobados pola Asemblea Xeral e Comisión Delegada, ademais de que o tempo ratifica

o acerto da decisión – como sinala a RFGF no seu informe, na data da súa emisión aínda

no  era  legalmente  posible  a  reanudación  das  competicións,  e  aínda  a  data  desta

resolución que xa sería posible, mais ben comezo das competicións da tempada 2020,

2021,  de  acordo  coa  Orde  da  Consellería  de  Sanidade  de  17  de  setembro de  2020
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(DOGA do 18 de setembro) está pendente de resolución por parte da RFGF a forma de

levala a cabo en relación co uso obrigatorio da máscara – nin é desproporcionada nin

conculcaría dereito algún do Club XXXXXXXX, aínda que poda ter frustrada algunha

lexítima expectativa do club como a de que os seus equipos en Segunda Autonómica

Feminina  e  en  Primeira  Autonómica  Xuvenil  chegaran  a  poder  disputar  as  súas

correspondentes  fases  de  ascenso a  categoría  superior.  Pero  tal  consecuencia  non é

senón consubstancial  á crise sanitaria provocada pola COVID-19 na que parece que

ningún sector da sociedade resultou indemne, con prexuízos de maior ou menor alcance,

pero inevitables. 

Polo exposto  anteriormente,  o  Pleno do Comité,  previa  deliberación  e  debate  polos

membros  que  o  conforman,  por  unanimidade,  ACORDA desestimar  o  recurso

presentado por D. AAAAAAAA, actuando en representación do Club XXXXXXXX,

contra acordo do Comité Territorial de Apelación da Real Federación Galega de Fútbol

de 2 de xullo de 2020.

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.


