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En sesión plenaria do Comité Galego de Xustiza Deportiva celebrada en data 31 de
xullo  de  2.020,  no  expediente  número  15/2020  seguido  a  instancia  de  D.  AAAA,
Presidente  do  XXXXXXXXXXXX fronte  a  resolución  do Comité  de  Apelación  da
Federación Galega de Baloncesto (en adiante FGB), se ditou a presente resolución sobre
a base dos seguintes 
 

ANTECEDENTES DE FEITO
 

I.- En data 3 de Marzo de 2.020, tivo entrada neste Comité escrito de recurso presentado
por D. AAAA, Presidente do XXXXXXXXXXXX, no que, de maneira sucinta, solicita
a anulación da resolución nº 8/2019/2020 do Comité de Apelación da FGB de data 29
de xaneiro pasado que resolvía manter o contido íntegro do fallo 339/19-20 ditado polo
Comité  de Competición,  de data  11  de  decembro de  2019,  que,  a  súa vez,  decidía
“sancionar con quince euros de multa ao equipo  XXXXXXXXXXXX, por carecer dos
elementos  técnicos  necesarios  para  disputar  o  encontro,  cando  non motiven  a  súa
suspensión, ao non funcionar correctamente o dispositivo de 24 segundos. Artigo 50-C
do Regulamento disciplinario da FGB e 19.10 Bases de Competición da FGB.” 

 
II.- Mediante Providencia de data 18 de Marzo de 2.020 acordouse admitir a trámite o
recurso presentado polo CLUB XXXXXXXXXXXX e dar traslado a FGB para que, por
quen corresponda,  emitirá  informe e remitira  o  expediente,  o  cal  tivo entrada neste
Comité en data 9 de xuño de 2020. No mesmo, a Federación remítese ao contido íntegro
do fallo nº 339 do Comité Galego de Competición e ó fallo nº 08/19-20 do Comité
Galego de Apelación, ambos da FGB.

 
III.- Por Providencia de data 19 de xuño, declarouse concluso o expediente e deuse
traslado por termo de dez días as partes para que, á vista do obrante no mesmo, alegaran
o que estimaran por conveniente, dereito do que non fixeron uso as partes.   
 
Nomeouse relator a don Miguel Juane Sánchez     
 

FUNDAMENTOS DE DEREITO
 
PRIMEIRO.- Por parte do club recorrente, explícase, de maneira sucinta que:

1º.-  En data  8 de decembro de 2019 disputouse o encontro de categoría  Preinfantil
Feminino entre os equipos AAAAAA e BBBBB no que admiten que non funcionou
correctamente o marcador de vinte catro segundos, chegando ao seu remate sen  maior
novidade.  A avaría  non tivo  transcendencia  para  o  desenvolvemento  do  encontro  e
tódolos demais elementos funcionaron perfectamente. 

2º.- O Comité de Competición sancionou ao club cunha multa de 15 euros, pro carecer
de elementos técnicos necesarios para disputar o encontro. 
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3º.- O club presentou recurso perante o Comité de Apelación no que explicaba que a
avaría foi sobrevida, imprevisible, que non houberon antecedentes xa que había pouco
funcionara  perfectamente.  E  que  unha  vez  desmontada  a  consola  de  control,
percatáronse  de  que  o  pulsador  estaba  bloqueado  e  que  eses  controles  os  usan
exclusivamente Oficiais de Mesa do colexio de Árbitros.

4º.-  Non  foi  posible  solucionar  o  problema  porque  era  domingo  e  trátase  dunha
instalación municipal.   

5º.-  Tratouse  dun  caso  de  forza  maior,  sobrevido  e  imprevisible  o  que  permite  a
aplicación do artigo 28 do Regulamento Xeral Disciplinario da FGB que literalmente di
que: “Son circunstancias eximentes: o caso fortuito, a forza maior e a lexítima defensa
para evitar unha agresión”, xa que logo, trátase dunha situación allea ao clube, non é
imputable a neglixencia ou falta de mantemento e o club actuou con toda a dilixencia
posible. 

6º.- Fan mención a resolucións precedentes do CEED, do TAD e deste CGXD e nomean
en concreto unha resolución do TAD na súa resolución 62/2014, nun tema similar no
que interviña o equipo do club que milita na Liga Feminina de Baloncesto, na que, de
xeito  resumido  viña  a  dicir  que  tratábase  dunha  cuestión  de  forza  maior  é  un
acontecemento extraordinario orixinado dende o exterior e imprevisto, que produciu un
feito inevitable, que non puido ser reparado aínda aplicando a maior dilixencia por parte
do club.

7º.- No presente caso, o mal funcionamento da consola de control da mesa de árbitros
escapa ao control do club, que non puido prever nin tampouco resolver no momento de
producirse o mal funcionamento. Achegan finalmente dúas resolucións do Comité de
Competición da FGB (fallos 496, de data 19.01.20 e 704, de data 16.02.20), nos que, en
situacións  similares,  non  sancionan  ao  club  recorrente  e  acordan  o  arquivo  dos
expedientes.

8º.-  E  rematan  solicitando  a  aplicación  da  eximente  do  artigo  28   e  que,  en
consecuencia, se anule a resolución impugnada. 
 
 
SEGUNDO.- Como queira que a FGB remítese ao contido íntegro das resolucións dos
Comités de Competición e  de Apelación ditadas  no deviñer do presente expediente,
haberá que estar ao que se argumenta nas mesmas que, de maneira sucinta, ven sendo o
que reproducimos a continuación:

1.- O Comité de Competición inicialmente decidía:  “sancionar con quince euros de
multa ao equipo AAAAA, por carecer dos elementos técnicos necesarios para disputar
o encontro, cando non motiven a súa suspensión, ao non funcionar correctamente o
dispositivo de 24 segundos. Artigo 50-C do Regulamento disciplinario da FGB e 19.10
Bases de Competición da FGB.”
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2.- Pola súa banda, o Comité de Apelación, que confirma e mantén o contido íntegro do
Comité de Competición sinalou, entre outros extremos que: 

1º  Na  fundamentación  xurídica  invoca  o  mencionado  artigo  50.C  do  Regulamento
Disciplinario, explicando que se considerará infracción leve, sancionable con multa de
ata 300.-€, o incumprimento das disposicións referentes aos terreos de xogo, condicións
e  elementos  técnicos  necesarios  segundo as  regulas  de  xogo,  cando non motiven  a
suspensión do encontro. 

2º.- O club recorrente non aportou informe técnico que avale o problema técnico que
tivo o marcador.

3º.-  Os  clubes  son  responsables  directos  do  correcto  estado  dos  terreos  de  xogo,
condicións e elementos técnicos necesarios para a disputa do encontro. Non se tratou
dun feito imprevisible, xa que o club debera revisar o correcto funcionamento antes do
inicio do encontro. 

Por outra banda, o artigo 13.J dos estatutos persoais recolle que os clubes teñen a obriga
de dispoñer para os encontros oficiais  dun terreo de xogo que cumpra os requisitos
regulamentarios. De igual xeito, o artigo 138 dos estatutos indica que o campo de xogo
deberá contar obrigatoriamente con marcador electrónico visible, para ambos equipos e
público,  cronometraxe  e  marcador  electrónico:  en  caso  de  forza  maior,  de  non  ter
marcador electrónico,  deberá telo manual.  O carácter municipal das instalacións non
exime  da  responsabilidade  sobre  o  correcto  funcionamento  dos  elementos  técnicos
necesarios. 

4º.-  A sanción  aplícase  no  seu  grado  mínimo  xa  que  podería  ser  de  ata  300.-€  e
impúxose de 15.-€ 

TERCEIRO.- Unha  vez  aclaradas  as  posturas  de  ambas  partes,  este  CGXD  ten
apuntado, xa en distintas resolucións anteriores (RN 43-13, RN 76-14, RN 51-16, RN
14-18, entre outras) que o procedemento sancionador ven condicionado polo principio
de intervención mínima, de maneira que a sanción debe impoñerse en aqueles casos en
que sexa case inevitable facelo.

A actuación  levada  a  cabo  polo  club  recorrente  parece  que  cumpre  cos  requisitos
necesarios para que se aprecie a  existencia da eximente de forza maior que invoca,
entendendo  como tal  concepto  un  feito  de  natureza  previsible  polo  interesado  pero
inevitable. No presente suposto, o club fixo o que tiña que facer en canto a actuación
previsible,  dentro  da  súa  disponibilidade,  xa  que  utilizaba  unha  instalación  de
titularidade pública,  neste  caso municipal,  cun material  alleo,  e  o  evento no que se
produciu a avaría sucedeu en domingo, cando é razoable pensar que tampouco habería
un operario que puidera solucionalo nese momento.  Ademais de que os aparatos de
viñan funcionando con normalidade ata ese momento. Todo iso, sumado a que o partido
desenvolveuse con toda normalidade ata o final, permiten concluir que non houbo unha
actuación neglixente imputable ao club e merecedora de sanción e, polo tanto, procede
anular a sanción imposta, en consonancia ademais con outros pronunciamentos previos
do propio Comité de Competición da FGB aos que se fan mención no propio escrito de
recurso. 
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Vistos os preceptos legais citados e demais de xeral e pertinente aplicación, 

O Comité RESOLVE: estimar o recurso RN 15/20 interposto por D. AAA, Presidente
do  XXXXXXXXXXXX fronte a Federación Galega de FGB, deixando sen efecto a
resolución do Comité de Apelación nº 8/2019/2020 de data 29 de xaneiro de 2020 que
acordaba  manter  o  contido  íntegro  do  fallo  339/19-20  ditado  polo  Comité  de
Competición, de data 11 de decembro de 2019, todo iso en canto a sanción imposta de
multa por importe de 15.-€ (quince euros), deixando a mesma sen efecto. 

Contra esta resolución poderase interpoñer recurso potestativo de reposición no prazo
dun mes ou Recurso Contencioso Administrativo perante o Xulgado do Contencioso
Administrativo de Santiago de Compostela, no prazo de dous meses contados a partir do
día seguinte ao da notificación desta. 

 
 
 


