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Reunido o 2 de Setembro de 2020, o Comité Galego de Xustiza Deportiva en sesión

plenaria  celebrada  o  día  da  data,  resolveu,  coa  abstención  de  don  CCCCCC  por

concorrer  no mesmo a causa  de  abstención recollida no artigo 23.2 letra  b)  da  Lei

40/2015,  do  1  de  outubro,  de  réxime  xurídico  do  sector  público,  o  expediente

sancionador 4/2020, de conformidade cos seguintes,

       ANTECEDENTES DE FEITO

I.-  Que por Resolución do Pleno do CGXD de data 10 de xaneiro de 2020 acordouse

incoar  expediente  sancionador  (Exp.  4/2020)  polos  feitos  denunciados  por  Don

DDDDDD, na súa condición de Presidente da Federación Galega de Tiro con Arco (no

sucesivo  FGTA),  contra  Don AAAAAAA e Don BBBBBB, por  poder  chegar  a  ser

constitutivos  das  infraccións  previstas  na  Lei  3/2012  do  Deporte  de  Galicia,

concretamente da infracción tipificada no artigo 116 apartado k)  consistente en “k) o

incumprimento  dos  acordos  da  Asamblea  Xeral  e  dos  reglamentos  e  estatutos

federativos”.

II.- No mesmo acordo de incoacción concedeúselles aos interesados un prazo de 10 días

hábiles para presentar as alegacións pertinentes en defensa dos seus dereitos e intereses

o que cumprimentaron tanto Don AAAAAAA como Don BBBBBB mediante escrito

presentado  no  Rexistro  xeral  da  Xunta  de  Galicia  do  edificio  administrativo  de  A

Coruña en data 31 de Xaneiro de 2020, con entrada no Rexistro da Secretaria Xeral para

o Deporte en data 10 de Febreiro de 2020, aportando coma proba copia da Acta da

reunión da Comisión Delegada da FGTA de data 5 de Marzo de 2018.

III.-  Que de conformidade co disposto no artigo 77 da Lei 39/2015 de Procedemento

Administrativo Común das Administracións Públicas, mediante Providencia de data 21

de febreiro de 2020 acordouse  a apertura de período de proba por un prazo de 10 días

hábiles, para que os interesados poidesen propoñer as probas que estimasen pertinentes

para a defensa dos seus dereitos e intereses lexítimos.
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IV.- Que aberto o período de proba, en data 25 de febreiro de 2020 a FGTA presentou

ante  este  Comité  escrito  de  alegacións  manifestando  a  súa  oposición  ao  escrito

presentado polos interesados con aportación de proba documental, concretamente: un

escrito de manifestacións do Presidente da RFETA de data 23 de febrero de 2020 en

relación  aos  feitos  e  copia  da  Acta  da  Asemblea  Xeral  da  RFETA de  data  23  de

Setembro de 2018.

V.-  Que durante a tramitación do presente expediente decretouse o estado de alarma

mediante o Real Decreto 463/2020 de 14 de Marzo para a xestión da crisis sanitaria

provocada pola COVID.19,  acordándose a  suspensión dos  plazos administrativos  de

conformidade coa Disposición Adicional Terceira de dito texto legal, o que determinou

que se suspendese o prazo de alegacións concedido as partes durante dito período.

VI.- Unha vez transcorrido o mesmo, non se presentaron alegacións polas partes, nin se

propoñen probas a maiores, conforme así consta no expediente, polo que o amparo do

artigo 89 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común das

Administracións  Públicas  o  instructor  presentou  a  Proposta  de  Resolución  do

expediente, cuxos argumentos damos por reproducidos, na que se propoñía, analizando

todas as probas que constan no expediente,  acordar o arquivo do mesmo respecto a Don

BBBBBB,  por  no  concorrer  nos  feitos  denunciados  infracción  administrativa

sancionable e  sancionar a Don AAAAAAA pola infracción prevista no artigo 116 K) da

Lei  de  Deporte  de  Galicia,  en  tanto  entendeuse  que  vulnerou  o  artigo  21  K)  dos

estatutos  federativos,  propoñendo  a  imposición  da  sanción  de  dous  meses  de

inhabilitación para ocupar cargos federativos ao amparo do artigo 121 b) do citado texto

legal.

Contra  dita  Proposta  de  Resolución,  a  Federación presentou escrito  de alegacións  e

aportou documental  conforme consta no expediente, ao entender que non é axustada

dita  Proposta  de  Resolución  por  considerar  que  non  cabe  o  arquivo  do  expediente

respecto  a  Don   BBBBBB  e  que  a  sanción  imposta  a  Don  AAAAAAA non  é

proporcionada atendendo a gravidade dos feitos. 



 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

FUNDAMENTOS DE DEREITO

PRIMEIRO.- Competencia.-  De conformidade co disposto no artigo 112 da Lei do

Deporte  de  Galicia,  a  potestade  sancionadora  en  materia  administrativo-deportiva

correspóndelle á Administración deportiva autonómica a través do Comité Galego de

Xustiza Deportiva.

Os artigos 93 e 112 da Lei do Deporte de Galicia plasman o principio de legalidade da

potestade sancionadora, atribuíndo unha norma con rango de lei a competencia para o

exercicio desa potestade, segundo impón o artigo 127 da Lei 30/1992 (na actualidade

Lei 39/3015).

Neste suposto resulta de aplicación o artigo 93.1.f) da Lei 3/2012, do Deporte de Galicia

segundo  o  cal  “o  C.G.X.D.  é  competente  para  coñecer  dos  actos  que  se  produzan

relativos a:  “f) Tramitación e resolución de procedementos sancionadores deportivos

sobre as materias deste tipo que lle son atribuídas por esta lei.”

O precepto  ven  complementado  co  que  dispón  o  artigo  112,  segundo  o  cal  “1.  O

exercicio da potestade sancionadora en materia administrativo-deportiva correspóndelle

á  Administración  deportiva  autonómica,  a  través  do  Comité  Galego  de  Xustiza

Deportiva,  sobre  calquera  persoa  física  ou  xurídica  pola  comisión  das  infraccións

administrativas tipificadas nesta lei.”

SEGUNDO.- Feitos obxecto do expediente sancionador.-  O acordo de incoación do

expediente sancionador que nos ocupa céntrase nos seguintes feitos:

-En canto a Don AAAAAAA, por exercer funcións de Presidente da RFGTA cando

estaba cesado en contravención co disposto nos estatutos federativos, vulnerando con

dita  actuación,  o  artigo  31  dos  estatutos  federativos  que  regula  as  funcións  e

competencias do Presidente da Federación e o artigo 46 que establece o cese simultáneo

dos membros da Xunta directiva, entre eles o Presidente, coa convocatoria de eleccións;
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 así como por vulneración do artigo 21 k) por facer contratacións de persoal ao servizo

da FGTA sen a autorización da Asemblea Xeral.

-En canto a Don BBBBBB, por exercer funcións de Secretario e Tesoreiro sen ocupar

ditos cargos, en contravención co disposto nos estatutos federativos, vulnerando con

ditas actuación os artigos 31, 41 e 42 relativos as funcións que deben desempeñar o

Presidente, Secretario e Tesoreiro da Federación.

Que os feitos descritos poderían ser constitutivos da infracción prevista no artigo 116 da

Lei 3/2012 do 2 de Abril do Deporte de Galicia, en concreto no seu apartado k) segundo

o cal, son infraccións moi graves:

“k) O incumprimento dos acordos da Asemblea Xeral e dos reglamentos e estatutos

federativos”

E as sancións que poderían corresponder aos feitos descritos son as previstas no artigo

121 da Lei /2012 do 2 de Abril do Deporte de Galicia seguintes:

a) Multa de ata 60.000 euros.

(…)

i) Suspensión ou privación da licenza federativa por un prazo máximo de cinco

anos, que poderá ser a perpetuidade, de modo excepcional, pola reincidencia en

infraccións de extrema gravedade.

k) Inhabilitación por un prazo máximo de cinco anos para ocupar cargos en una

federación  deportiva  ou,  en  supostos  excepcionais,  inhabilitación  a

perpetuidade  e/ou  destitución  no  cargo  pola  reincidencia  en  infraccións  de

extrema gravedade.”

TERCEIRO.- Incumprimento dos Estatutos Federativos: comisión da infracción

prevista no artigo 116 k) da Lei 3/2012 do 2 de Abril do Deporte de Galicia.-  En

canto a análise dos feitos para comprobar se existe e é sancionable o



 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

 incumprimento dos Estatutos federativos polo Sr. AAAAAAA e polo Sr. BBBBBB,

acollemos na súa integridade a Proposta de Resolución presentada polo instructor, por

canto  entendemos  que  as  alegacións  da  Federación  a  dita  Proposta  non alteran  nin

modifican a análise nin a valoración dos feitos obxecto do expediente sancionador, que

son os expostos concretamente no Fundamento anterior, non podendo analizarse neste

momento feitos distintos aos que deron orixe ao expediente.

A nova proba achegada pola Federación nesta  fase,  pretende imputar  uns gastos  de

desprazamento supostamente improcedentes ao Sr. AAAAAAA que poderían supoñer

unha  retirada  inxustificada  de  fondos  federativos  que,  no  seu  caso,  podería  ser

cualificada como delictiva e, por todo elo, de contar coas probas de autoría pertinentes,

entendemos que a Federación deberá acudir á xurisdicción competente para denunciar

este  tema,  non  tendo  competencia  este  Comité  para  axuízar  posibles  actuación

delictivas.

Por todo elo, atendendo a análise dos feitos que deron orixe a este expediente, damos

por  reproducida  a  Proposta  de  Resolución  presentada,  entendendo  que  a  sanción

proposta ao Sr. AAAAAAA é acorde e proporcionada aos feitos acreditados, así como

tamén é procedente o arquivo acordado do expediente en canto o Sr. BBBBBB, tendo en

conta a valoración conxunta da proba e en aplicación do principio de culpabilidade e

proporcionalidade aplicable o dereito administrativo sancionador.

1º.- Acordo de sanción a Don AAAAAAA: 

En canto a Don  AAAAAAA, está recoñecido que ostentou o cargo de Presidente da

Federación sendo cesado por presentarse as eleccións en data 15 de setembro de 2018, o

que se manifesta en distinta documentación aportada polo denunciante e na asistencia a

actos como tal.

No expediente consta diversa documentación de que, non ostentando dito cargo, o Sr.

AAAAAAA  asinou como tal en cartas, correos electrónicos e xustificacións de gastos a

deportistas que participaron en campionatos, así coma a sinatura dunha nómina. 



 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

O  Sr.  AAAAAAA  no  seu  descargo  nega  os  feitos,  afirmando  que  algúns  dos

documentos  aportados  -como  as  cartas  enviadas  polas  entidades  auditoras-  ou  as

xustificacións de gastos, estaban realizadas antes do cese e que si as asinou, foi por erro

ou por axudar na actividade ordinaria federativa, que non prexudicaba a ninguén. Por

outra banda, algunhas das comunicacións afirma que carecen de sinatura, aparecendo

soamente o logo e o seu nome nunha sinatura preformada do seu correo electrónico, que

parece foi utilizado para contestar distintos correos dende a súa conta, sen ser correxido

o seu nome.

Examinando  a  documentación  aportada  no  expediente  e  valorada  no  seu  conxunto,

podemos  comprobar  coma  é  certo  que  o  Sr.  AAAAAAA  parece  que  asinou

determinadas  cartas  e  xustificacións  de  gastos  (Doc.  nº46,  47  e  47  do  expediente)

aparentemente en datas  posteriores  ao seu cese,  pero todas  elas  son documentos  de

xestión da Federación que non teñen transcendencia por canto non foron actuacións

contrarias aos intereses da Federación, nin supuxeron perxuizo algún para a mesma, nin

para os seus membros. De feito, non aparecen actos posteriores dos órganos federativos

vixentes nesas datas que contradigan ou que impugnen ditas actuacións, nas que non

vemos unha clara intencionalidade de usurpar as funcións do Presidente ou de asumir

funcións que non lle pertencen, senón más ben, evidencian unha certa confusión ou falta

de  coordinación  no  traspaso  das  funcións  no  momento  do  seu  cese  e  nas  datas

posteriores.

Unha  cuestión  que  o  propio  Sr.  BBBBBB,  presidente  da  Comisión  Xestora  nese

momento e polo tanto,  a persoa que debeu firmar as mesmas, confirma o recoñecer que

mandou correos  electrónicos  coa  firma preconfigurada  do Sr.  AAAAAAA por error

(doc. 140 e 148 do expediente), contestando a distintas organizacións e manifestando

que a outra documentación que aparece coa sinatura do Sr. AAAAAAA trátase dunha

actuación involuntaria e non intencionada, en moitos casos son cartas remitidas xa co

nome do anterior  presidente  que se remitiron xa  constando dito  nome e  outros  son

meros actos de trámite.



 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

Por todo elo, e a pesar de estar acreditado que estamos ante actuacións que deberían ser

feitas polo Presidente nese momento e non polo Sr. AAAAAAA entendemos, tal e coma

así  se  valora  na  Proposta  de  Resolución,  que  non  son  suficientes,  nin  teñen  a

transcendencia necesaria para considerar  que esteamos ante una infracción grave do

artigo 116 k) da Lei do Deporte de Galicia, por vulneración dos estatutos federativos,

pola  súa  escasa  transcendencia,  por  non  encontrar  unha  intención  clara  do  Sr.

AAAAAAA  de  asumir  as  funcións  do  Presidente,  nin  de  contravir  os  estatutos

federativos e por non impugnarse ditos actos por falta de poder ou representación, sendo

ratificadas polo Presidente da Comisión Xestora que asume parte de ditas actuacións e

que  cos  seus  actos  e  manifestacións  neste  expediente,  convalida  as  mesmas  ao

consentilas e non impugnalas por ir en contra dos intereses federativos.

En canto á  denuncia ao Sr.  AAAAAAA de acudir  a  actos  coma Presidente estando

cesado, no período probatorio, a FGTA achega coma proba a Acta da Asemblea  de

presidentes  autonómicos  de  data  23  de  setembro  de  2018  da  RFETA  na  que

efectivamente se constata que o Sr. AAAAAAA asistiu a mesma como representante da

Federación Galega, intervindo nos asuntos tratados e votando os acordos alcanzados. 

De igual modo, aportase como proba unha carta remitida polo Presidente da Federación

Española,  Don  EEEEEE,   facendo  constar  que  o  Sr.  AAAAAAA  participou  na

Asemblea sen aclarar en ningún momento que estaba cesado, sendo membros natos de

dita  Asemblea  os  Presidentes  ou  no  seu  caso,  os  vicepresidentes  das  federacións

autonómicas, non outros representantes.

Esta documentación acredita a asistencia do Sr. AAAAAAA na reunión referida, o que o

propio  Sr.  AAAAAAA  recoñece  no  seu  escrito  de  alegacións,  afirmando  que

efectivamente, asistiu a dita Asemblea representando a Federación pero que o Presidente

da Comisión Xestora que nese momento ostentaba as funcións de representación -o Sr.

BBBBBB-  otorgoulle  a  representación  e  solicitou  a  súa  asistencia.  Debe  terse  por

acreditado este extremo pois o propio Sr. BBBBBB  ratifica o exposto neste expediente,

firmando as alegacións das partes nas que se expón dita circunstancia. 
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Esta feito debe considerarse como unha autorización ao Sr. AAAAAAA para asistir a

dita reunión no nome da Federación. Entendemos que a autorización do Presidente da

Comisión Xestora determina que o Sr.  AAAAAAA non tivo  en  ningún momento a

intención de usurpar o posto de Presidente, nin de asumir as súas funcións en contra dos

estatutos e isto, aínda que entendamos que conforme á regulamentación da Federación

Española non podía representar a Federación Galega nesta Asemblea. Así mesmo, debe

valorarse que  a participación do Sr. AAAAAAA non afectou os intereses federativos,

dándose por válida a súa representación por canto a acta da reunión non foi impugnada

e os acordos alcanzados tampouco, sen que por outra banda a actuación do investigado

na reunión (que se limitou a secundar a maioría) afectase a adopción de acordo algún

dos adoptados.

Este feito así como a ausencia de proba de que os acordos alcanzados prexudicasen á

FGTA determinan que non encontremos nesta  actuación a  gravidade  suficiente  para

entender  que  por  parte  do  Sr.  AAAAAAA existiu  unha  suplantación  da  figura  do

Presidente, ou que actuou abertamente en contra dos Estatutos, canto máis, se temos en

conta que a reunión faise poucos días despois do cese do mesmo (menos de 10 días

despois) e polo tanto, parece razoable a explicación dada polo Sr. AAAAAAA no seu

escrito  de que foi a  reunión porque así  se acordou ao ser o máis conveniente,  pois

coñecía os asuntos que se ían a tratar por levar a Presidencia da Federación ata poucos

días antes. 

En canto á sinatura da nómina dunha traballadora polo Sr. AAAAAAA que consta no

expediente, recoñecese tamén este feito, e non consta no expediente xustificación de que

se aprobase esta contratación pola Asemblea Xeral da Federación. 

Xustifica dita actuación en base o artigo 30.1 c) dos estatutos, afirmando que compete á

Comisión Delegada  da Asemblea Xeral a aprobación da modificación dos orzamentos e

que na reunión da mesma de data 23 de Xuño de 2018 acordouse ampliar os servizos de

persoal, en concreto, a contratación de persoal, aportándose así mesmo unha acta de 5

de Marzo de 2018 que acorda a ampliación de presupostos para a contratación.
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Se ben é certo que nese artigo aparece dita competencia, debe recordarse que o artigo 21

k)  dos  Estatutos  recolle  que  expresamente  dentro  das  súas  funcións  o  “Autorizar  a

contratación do persoal o servizo da federación”,  e non consta no expediente que a

Asemblea autorizase ou  ratificase dita decisión, por mais que o investigado afirma que

se deu conta desta contratación.

Esta feito determina que neste caso debamos considerar probado que o Sr. AAAAAAA

asinou a nómina para o abono de salario dunha traballadora ao  marxe dos estatutos pois

dita contratación debía ser autorizada pola Asemblea Xeral o que o Sr. AAAAAAA

debía coñecer.

Por todo elo, e con independencia de que os demais actos debamos consideralos coma

irregularidades ou faltas sen transcendencia sancionadora, este último no que valida coa

súa firma o abono dun salario a unha persoa ao marxe do procedemento establecido

estatutariamente  constitúe  unha  vulneración  dos  estatutos  federativos  que  debe  ser

sancionado  en  base  infracción  do  artigo  116  k)  da  Lei  do  Deporte  de  Galicia  por

vulneración do artigo 21 k) dos Estatutos federativos.

En consecuencia, en aplicación do artigo 121 do mesmo texto legal e tendo en conta  as

circunstancias expostas, entre elas que dita contratación parece que foi aprobada pola

Comisión  Delegada  e  en  aplicación  do  principio  de  proporcionalidade  aplicable  o

dereito  administrativo  sancionador,  acórdase  impoñer  a  Don  AAAAAAA a  sanción

consistente nunha inhabilitación por un prazo de 2 meses para ocupar cargos nunha

federación deportiva. 

2º.- Acordo de arquivo do expediente fronte a Don  BBBBBB .

En canto os  feitos  imputados a  Don  BBBBBB, afirmase  na denuncia  que  exerceu

cargos  variados  na  Federación  tanto  de  Presidente,  como  de  Secretario  e  como

Tesoureiro indistintamente, sen estar facultado para elo, aportándose na denuncia proba

documental ao respecto, polo que debemos analizar a documentación aportada para ver

si realmente son feitos encadrables na infracción do artigo 116 K) da Lei do deporte de

Galicia, que tipifica as actuacións realizadas con vulneración dos Estatutos federativos,



 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

neste caso,  por asumir funcións o marxe das competencias atribuídas nos artigos os

artigos 31, 41 e 42 relativos as funcións que deben desempeñar o Presidente, Secretario

e Tesoreiro da Federación.

Efectivamente, da documental aportada advírtese que o Sr. BBBBBB suscribiu, entre

outras  cousas,  certificados  para  acreditar  a  participación  de  clubs  en  distintos

campionatos (doc. nº157 y 160), coma tamén asinou xustificacións de gastos e admite

que tamén suscribiu certificados nos que asinou como Secretario pero se xustifica no

seu escrito que son consecuencia novamente dun erro. Examinando a documentación

aportada no expediente podemos comprobar coma non se nega o feito de que o Sr.

BBBBBB  foi nomeado Presidente da Comisión Xestora en data 15 de setembro de

2018, e pode comprobarse que as sinaturas nos documentos aportados as firmou como

tal, se ben nalgúns documentos aparece reseñado un cargo distinto, que nese período

non existía pois non fora nomeado secretario.

Da xustificación dada nas súas alegacións evidenciase que nunca houbo unha manifesta

intencionalidade de asumir funcións que non lle pertencían, non podendo valorarse un

ánimo de suplantar a outras persoas ou cargos federativos asumindo competencias que

non tiña. Pode comprobarse polas datas dos documentos que en canto os certificados de

participación de clubs en campionatos (doc.157 e 160 do expediente) foron firmados

polo Sr.  BBBBBB na súa condición  de Presidente  da Comisión  Xestora,  cargo que

ostentaba, non sendo nomeada nesa data  ningunha persoa como Secretario. Como así

pasa co resto de documentación como por exemplo, coa folla de gastos aportada como

Documento nº53, onde aparece o seu nome e firma pero nun lugar equivocado, non

pasando  de  ser  errores  que  dentro  do  contexto  no  que  se  producen  non  poden

considerarse como constitutivas dunha infracción grave.

Por elo, debe terse en conta o momento no que se producen estas actuacións, xusto nos

meses posteriores ao cese da anterior directiva pola convocatoria das eleccións e da

confusión e ausencia de coordinación no traspaso das funcións,   que motivou erros

formais  que  denotan  faltas  pero  que,  o  ao  noso  parecer,  non  implican  unha

intencionalidade de vulnerar os estatutos federativos, nin de infrinxir os mesmos que, en

definitiva é o que se tipifica coma infracción grave na norma.
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Estase ante un procedemento sancionador no que non só debe acreditarse a existencia

do feito tipificado na norma para poder sancionar, senón que debe tamén advertirse nos

denunciados a existencia do elemento de culpabilidade,  o que non se ten acreditado

neste  caso.  Todo  elo  en  virtude  do  principio  de  legalidade  así  como  dos  demais

principios penais plenamente aplicables ao dereito administrativo sancionador no que

nos encontramos, debendo en todo caso probarse a comisión da infracción tipificada

pola Lei e que esta sexa imputable por dolo, neglixencia ou ignorancia inexcusable que

de conformidade co analizado, non se aprecia nas actuacións examinadas excepto no

caso xa exposto de Don  AAAAAAA ao validar a nómina dunha traballadora contratada

ao marxe dos estatutos coñecendo como debía -por estar varios anos ostentando o posto

de Presidente - que a súa contratación debía estar autorizada pola Asemblea Xeral.

Por tanto, conforme aos fundamentos expostos, e de conformidade coa Lei 39/2015, de

1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas,  

O PLENO DO COMITÉ ACORDA:

 O  ARQUIVO  DO  PROCEDEMENTO  SANCIONADOR  contra  o  Don   Manuel

BBBBBB,  por  no  concorrer  nos  feitos  denunciados  infracción  administrativa

sancionable.

A IMPOSICIÓN DE SANCIÓN para Don AAAAAAA pola comisión da  infracción

prevista no artigo 116 K) da Lei de Deporte de Galicia, por vulneración do artigo 21 K)

dos estatutos federativos, coa imposición de dous meses de inhabilitación para ocupar

cargos federativos o amparo do artigo 121 b) do citado texto legal.

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.


