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En Santiago de Compostela, a 19 de xuño de 2020, reunido o Comité Galego de Xustiza
Deportiva en sesión plenaria celebrada o día da data, resolveu o Recurso RN 6/2020
interposto polo XXXXXXXXXXXXX contra a Resolución do Comité de Apelación da
Federación Galega De Patinaxe de data 24 de Decembro de 2019, que desestimou o
Recurso interposto polo recorrente contra a Resolución do Comité de Competición e
Disciplina Deportiva de 5 de Decembro de 2019.
ANTECEDENTES DE FEITO
PRIMEIRO.- En data 17 de xaneiro de 2020 o XXXXXXXXXX presentou, con
entrada no Rexistro do Comité Galego de Xustiza Deportiva de data 20 de xaneiro de
2020 e co número 14, un Recurso contra a Resolución do Comité de Apelación da
Federación Galega de Patinaxe de 24 de decembro de 2019 (expte. Nº 2-2019/20).
O obxecto do recurso foi a impugnación da sanción disciplinaria de 8 partidos
imposta á xogadora do club recorrente, Dona AAAAAAAAA por ser desproporcionada
e por non revestir a gravidade que se valorou a hora de impoñer a sanción.
SEGUNDO.- Á vista do Recurso presentado, este Comité, na súa reunión do 22 de
xaneiro de 2020, acordou admitir a trámite o mesmo co número de expediente 6/2020 e
dar traslado do Recurso ao Presidente da Federación Galega de Patinaxe para que, por
quen corresponda, remita o expediente completo e o correspondente informe sobre o
fondo do asunto no prazo de dez días hábiles a contar dende o seguinte ao da recepción
da presente providencia, de acordo co disposto nos artigos 45 e 47 do Decreto 120/2013,
do 24 de xullo, polo que se aproba o Regulamento do Comité Galego de Xustiza
Deportiva.
TERCEIRO.- En data 20 de febreiro de 2020 tivo entrada o expediente e Informe
da Federación Galega de Patinaxe, co resultado que obra no expediente.
CUARTO.- Por providencia de data 5 de marzo de 2020, deuse por concluso o
expediente, concedéndolles os interesados para a súa vista un prazo de 10 días.
Foi relatora Dª. Mª. Dolores Rodríguez Rodríguez.
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FUNDAMENTOS DE DEREITO
PRIMEIRO.-

ALEGACIÓNS

DO

RECORRENTE.-

No

seu

recurso,

o

XXXXXXXXX alega o seguinte:
1º.- Entende que a resolución do Comité de Apelación non da resposta adecuada
e suficiente aos motivos de impugnación da sanción.
2º.- Considera que existe unha evidente vulneración do principio de
proporcionalidade, aplicable o dereito administrativo sancionador.
3º.- Se reiteran nas desculpas dadas pola xogadora sancionada ao árbitro ao final
do encontro, e as do Club, o XXXXXXXXX considerando que debe aplicarse a
dita xogadora a atenuante que se acordou para a xogadora do equipo
ZZZZZZZZ, BBBBBBBBBB, e en grado moi cualificado, dadas las
circunstancias4º.- Considera que é de aplicación o artigo 8.C) do Regulamento de Réxime
Xurídico Disciplinario da Federación de atenuante moi cualificada, polas
circunstancias seguintes:
a.- Apórtase vídeo do encontro que debe ser apreciado coma proba para
valorar como ocorreron os feitos.
Afirma que non se trata de destruír a presunción de veracidade da acta
arbitral, senón de que se teñan en conta as circunstancias concorrentes no
transcurso do encontro para así poder graduar debidamente a sanción.
b.- Considera que deben valorarse os certificados aportados no
expediente que acreditan que a xogadora non tiña antecedentes violentos,
estando ante unha xogadora internacional con un historial sen tacha, o
que entende o seu Club que non se tivo tampouco en conta.
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c.- E engaden ademais que debe terse en conta que as accións
sancionadas, se ben se recoñece a violencia que poden ter, non teñen a
gravidade que se lles da. De tal maneira que o Club considera que debe
valorarse que a pesar do enfrontamento, non existiu dano algún entre as
xogadoras; que ambas piden desculpas ao rematar o encontro e que non
houbo consecuencias físicas de ningún tipo, destacando a deportividade
das

dúas

e

reiterando

a

vulneración

clara

do

principio

de

proporcionalidade na imposición da sanción, tendo en conta que estamos
ante unha competición de dez xornadas e que se impón a xogadora unha
sanción de oito partidos de expulsión.
Por todo o exposto, dando por reproducidas as alegacións en sede federativa, solicita
deste Comité que estime o seu recurso e que se proceda a redución da sanción
disciplinaria aplicando as atenuantes en grado moi cualificado.
SEGUNDO.- INFORME DA FEDERACIÓN.- Pola súa banda, a Federación
aporta o expedente, que consta de: Acta do encontro, Anexo ampliatorio da Acta, Resolución do Comité de Competición, Resolución de Apelación, Certificado da Federación
TTTTTTT sobre a xogadora e vídeo do encontro, valorados ambos como proba no expediente federativo, ratificándose na decisión adoptada polo Comité de Apelación.

TERCEIRO.- FALTA DE MOTIVACIÓN.- Visto o exposto, a cuestión non está
en axuizar si existiu ou si se produxo ou non un enfrontamento violento entre as
xogadoras que debe ser sancionado, senón en comprobar se a Resolución do Comité de
Apelación que ratifica a Resolución do Comité de Competición que impón a sanción a
xogadora, Dona AAAAAAAAAA, de oito partidos de suspensión é motivada e
axustada a dereito en canto a súa gradación, ou pola contra, é desproporcionada
atendendo os feitos e circunstancias concorrentes xa expostos, como así afirma o seu
Club.
O primeiro que alega o Club é a falta de motivación da Resolución de Apelación,
e a este respecto, entendemos que dita Resolución da resposta motivada, adecuada e
suficiente a todas as cuestións plantexadas polo recorrente en sede federativa, sen que se
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produza indefensión de ningún tipo, pois razoa os motivos polos que entende que non
cabe apreciar máis circunstancias atenuantes das xa aplicadas en base o artigo 8 A) e C)
do Regulamento de Réxime Xurídico Disciplinario da Federación (RRXDF) en base a
que a xogadora non fora sancionada previamente, como así acredita o Club recorrente
mediante o certificado que aporta, aclarando que foi unha atenuante xa valorada
positivamente a hora de impoñer a sanción xunto coa de arrepentimento, polas
desculpas dadas ao finalizar o encontro, sen que exista outra atenuante que sexa de
aplicación.
En canto á valoración da gravidade dos feitos, o Comité de Apelación remitiuse
a acta do encontro e a apreciación que tivo dos feitos a árbitro, analizando de forma
motivada si se aportaron polo recorrente probas materiais das que se puidese extraer
unha actuación contraria a dita presunción. En relación a isto, valorouse a proba de
vidéo aportada polo recorrente, considerando que non desvirtúa a acta arbitral por canto
non recolle a pelexa completa entre as xogadoras, faltando precisamente as imaxes do
inicio da mesma que é onde se podería apreciar si a árbitro errou a hora de analizar os
comportamentos de ambas para saber quen a iniciou, entendendo con elo que a sanción
é proporcionada ao caso e procedente.
A tenor do exposto, este Comité entende suficientemente motivada a Resolución
de Apelación e, en todo caso, non existindo causa de indefensión algunha, debe
desestimarse este motivo do Recurso.
CUARTO.- APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDADE E
VALORACIÓN DA GRAVIDADE DOS FEITOS.- Analizando o segundo motivo do
Recurso, isto é, a aplicación do principio de proporcionalidade e de gradación da
sanción atendendo á aplicación das atenuantes que alega non se tiveron en conta e en
atención á gravidade dos feitos, debemos comezar coa análise do que pasou no encontro
partindo, como non pode ser de outra maneira, da presunción de veracidade da acta
arbitral, e na mesma encontrámonos con que o único que consta é que se impuxo tarxeta
roxa a ambas xogadoras pola conduta violenta e que, ao finalizar o encontro, tamén as
dúas se desculparon polo seu comportamento ante a árbitro. Ambas cuestións non son
controvertidas e apreciáronse na Resolución recorrida.
Como complemento da Acta, a arbitro redacta un anexo que está incorporado ao
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expediente e que non foi impugnado en tempo e forma polo que debemos darlle validez,
onde se da unha versión estendida dos feitos, aclarando a árbitro que ambas xogadoras
chocaron nun primeiro momento e que despois, foi Dona AAAAAAA quen empurrou á
xogadora da ZZZZZZZZZZZ, Dona BBBBBBB, quen respondeu da mesma maneira,
provocando a continuación o enfrontamento físico con golpes mutuos (puñadas,
labazadas e golpes repetidos na cara), tendo que ser as compañeiras de pista, finalmente,
as que tiveron que separalas ante a imposibilidade da árbitro para facelo, por desoír
ambas os pitidos e indicacións que lles facía para poder atallar a pelexa.
En canto á gravidade dos feitos, entendemos que un enfrontamento físico entre
dúas xogadoras no terreo de xogo destas características debe ser sancionado con
contundencia, canto máis se temos en conta que ambas se propinaron golpes na cara
reiterados e que ademais, desoíron as ordes da árbitro que non foi capaz de separalas,
sendo as compañeiras as que tiveron que facelo. Non estamos a falar dun mero choque
ou dun empurrón illado. Non estamos no contexto dunha conduta leve, por mais que se
insista en que finalmente non resultaron danadas as xogadores, senón que as condutas
de ambas revisten, ao xuízo deste Comité, unhas connotacións graves que deben de
desaparecer da práctica deportiva e que por elo, deben ser duramente sancionadas.
Ditos feitos expostos na acta non veñen mais que a ser corroborados coas imaxes
aportadas, de maneira que non foron desvirtuados por proba algunha en canto a súa
gravidade e non se ven atenuados coa visualización do vídeo aportado onde, o único que
se aprecia é a conducta violenta de ambas xogadoras correctamente tipificada no artigo
30 A) do RRXDF que establece coma infracción grave “A agresión, aos técnicos, ou
aos xogadores do equipo adversario” engadindo o artigo cal é a sanción correspondente
consistente na “suspensión de catro partidos ata dous anos e multa de 60 € ata 300.”
Esta situación foi a que motivou unha tarxeta roxa para cada xogadora dando
orixe as sancións correspondentes en base o articulo referido. No caso de Dona
AAAAAA a suspensión por oito encontros e de Dona BBBBBB de sete, valorando os
órganos federativos, respecto a segunda, que ten ademais da atenuante de
arrepentimento e a de non ter antecedentes violentos previos (aplicadas en ambos
casos), a atenuante de existir unha provocación previa suficiente da primeira.
En canto á solicitude de que se lle aplique a Dona AAAAAAAA a atenuante
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aplicada a Dona BBBBBBBBB do artigo 8 B) consistente en ter precedido aos feitos
“provocación suficiente”, tampouco podemos acceder a elo, por canto este Comité
coincide co de Apelación en que das imaxes do vídeo non se extrae con claridade quen
iniciou a pelexa, sendo minutos do encontro diversos, polo que non tendo proba en
contrario suficiente que determine que a versión da árbitro foi errada, debemos dar por
boa a mesma no senso de que foi Dona AAAAAAA quen deu o primeiro empurrón
motivando os golpes mutuos posteriores, sendo razoable que por elo, deba ter unha
sanción maior.
Por último e en canto á proporcionalidade, este Comité tendo en conta as
circunstancias concorrentes, considera que é proporcionada a sanción ao caso,
considerando que sendo Dona AAAAAAAAAA quen empurrou primeiro, deba estar
suspendida un partido máis que a outra xogadora en aplicación da atenuante do artigo 8
B). E sen que podan aplicárselle máis atenuantes das xa tidas en conta (do artigo 8 A e
C) que xa foron contempladas á hora de impoñerlle a sanción.
Por todo elo, vistos os preceptos legais citados e demais de xeral e pertinente
aplicación, este Comité entende que non se aprecian no caso motivos para reducir a
sanción imposta, debendo en consecuencia confirmar a Resolución recorrida nos seus
mesmos termos.
O Comité RESOLVE: Desestimar o recurso RN 6/20, confirmando a resolución
recorrida coas consecuencias legais oportunas.
Contra esta resolución pódese interpoñer potestativamente recurso de reposición ante o
Comité Galego de Xustiza Deportiva no prazo dun mes contado desde 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 ContenciosoAdministrativo de Santiago de Compostela, no prazo de dous meses contados a partir do
día seguinte ó da notificación da mesma, de conformidade co establecido no artigo 46
da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdicción contencioso-administrativa.

