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ESTATUTOS  DA 

FEDERACION  GALEGA  DE  BILLAR 
 

 

 

CAPITULO  I 
 

 

DA FEDERACION EN GENERAL 

 

 

 

 

Artigo 1º. - Denominación.  

 

  A federación denomínase Federación Galega de Billar (en diante 

F.G.B.), e rexerase polas seguintes disposicións:  

 

  - Lei 3/2012, do 2 de abril, do deporte.  

   - Polos presentes estatutos.  

  - Las demais disposicións que sexan de aplicación.  

 

  

Artigo 2º. - Natureza xurídica  

 

  As federacións deportivas galegas son entidades privadas, sen ánimo 

de lucro, con personalidade xurídica propia e plena capacidade de obrar, 

cuxo ámbito de actuación se estende ao territorio da Comunidade 

Autónoma de Galicia.  

 

 Nas federacións intégranse os clubs, as seccións deportivas, os 

deportistas, os técnicos, os xuíces, os árbitros e outros colectivos 

interesados estatutariamente establecidos, co obxectivo de promover, 

practicar e, en xeral, contribuír ao desenvolvemento dunha mesma 

modalidade ou especialidade deportiva 
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Artigo 3º. - Obxecto e duración  

 

  A F.G.B. ten como obxecto tutelar, promover, regulamentar e 

organizar o deporte do billar en todo o territorio galego. A súa duración 

será indefinida.  

 

 

Artigo 4º. - Domicilio social 

  

  A F.G.B., terá o seu domicilio social na Casa do Deporte, sita na Rúa 

Luís Ksado, 17 - Of. 19, de Vigo, C.P. 36209.  

 

  A F.G.B., mediante acordo adoptado pola Comisión Delegada da 

Asemblea Xeral, poderá establecer locais sociais noutras cidades, así como 

trasladar o seu domicilio a calquera outro punto dentro do municipio. O 

cambio de domicilio a outro municipio, deberá ser acordado pola Comisión 

Delegada e ratificado pola Asemblea Xeral.  

 

  Os cambios de domicilio serán comunicados, en todo caso á Xunta 

de Galicia.  

 

 

Artigo 5º. - Composición e especialidades deportivas.  

 

  A F.G.B. está integrada por todos aqueles deportistas, clubs 

deportivos, xuíces, árbitros, monitores e en xeral por todas as persoas 

físicas, que estando en posesión da pertinente Licenza Federativa en vigor, 

teñan por obxecto a promoción, práctica, organización e desenvolvemento 

do deporte do billar. 

 

  Dentro da F.G.B., están integradas as seguintes especialidades 

deportivas, con independencia de cantas se practiquen dentro do territorio 

galego:  

 

   a)  Carambola  

   b)  Pool  

   c)  Artístico  

   d)  Chapó  

   e)  Snooker  
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   f)  5 Quillas  

   g)  Biatlón  

   h)  Pirámide  

   i)  Multicolor  

   j)  Boccette  

k)  E calquera outra especialidade que se xogue nunha mesa 

de billar e dentro das diferentes disciplinas que as 

desenvolven.  

 

 Cada unha das especialidades, antes citadas, estarán estructuradas e 

reguladas polos súos regulamentos particulares, pero sempre baixo a 

autoridade técnico deportiva da F.G.B.  

 

A F.G.B. desempeña, respecto de os seus asociados, as funcións de 

tutela, control e supervisión que lle recoñece o ordenamento xurídico 

deportivo. 

 

 

Artigo 6º. - Competicións oficiais. 

 

  A F.G.B. é a única entidade competente dentro de Galicia para a 

organización, tutela e control das competicións oficiais.  

 

  As competicións oficiais de ámbito autonómico deberán estar abertas 

aos deportistas e clubs deportivos da Comunidade Autónoma, sen 

discriminación ningunha, fóra diso as derivadas das condicións técnicas de 

carácter deportivo. 

 

   Para a participación en actividades ou competicións deportivas 

oficiais é preciso estar en posesión dunha licenza en vigor tramitada pola 

F.G.B.  

 

  O réxime disciplinario deportivo aplicable nas competicións oficiais, 

será o regulado nos presentes estatutos, así como o establecido na Lei Xeral 

do Deporte de Galicia. 

 

 

Artigo 7º.- Principio de non discriminación. 

 

  A F.G.B. non admite ningún tipo de discriminación por razón de 
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nacemento, raza, sexo, relixión, opinión ou calquera outra condición ou 

circunstancia persoal ou social.  

 

 

 

 

 

CAPITULO  II 
 

 

DAS FUNCIONS 

 

          

Artigo 8.    Funcións. 

1.   As federacións deportivas galegas exercerán as funcións que lles 

atribúan os seus estatutos, así como aquelas de carácter público 

que se delegan nesta lei. 

2. As federacións deportivas galegas exercerán como funcións 

propias as seguintes: 

a)   A convocatoria das seleccións deportivas da súa modalidade 

deportiva e a designación dos deportistas que as integren. 

b)  Colaborar coas administracións públicas e coa federación 

española correspondente, así como coas restantes entidades 

deportivas, na promoción das súas respectivas modalidades. 

c) Colaborar coa Administración deportiva autonómica na 

execución dos plans e programas dos deportistas galegos de 

alto nivel. 

d)  De ser o caso, e conforme a normativa que sexa aplicable, 

colaborar e/ou organizar as competicións oficiais e 

actividades deportivas de carácter estatal ou internacional que 

se realicen no territorio da Comunidade Autónoma de 

Galicia. 

e)   Elaborar os seus propios regulamentos deportivos. 
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f)  Colaborar coa Administración deportiva autonómica na 

formación de adestradores, xuíces e árbitros segundo a 

normativa que sexa aplicable. 

3.  Os actos adoptados polas federacións deportivas galegas no 

exercicio das funcións públicas de carácter administrativo son 

susceptibles de recurso administrativo ante o Comité Galego de 

Xustiza Deportiva. 

4.  Son funcións públicas delegadas, e exerceranse en réxime de 

exclusividade polas federacións deportivas galegas, as seguintes: 

a) Representar a Comunidade Autónoma de Galicia nas 

actividades e competicións deportivas da súa modalidade, 

consonte a normativa que lle sexa aplicable. 

b)   Organizar as competicións oficiais autonómicas federadas. 

c)  Expedir licenzas deportivas para a práctica da súa modalidade 

deportiva nos termos establecidos nesta lei. 

d) Asignar as subvencións e as axudas de carácter público 

concedidas a través da federación e controlar que os seus 

asociados lles dean unha correcta aplicación. 

e)    Garantir o cumprimento das normas de réxime electoral nos 

procesos de elección dos seus órganos representativos e de 

goberno, así como dos demais dereitos e obrigas derivados do 

cumprimento dos seus respectivos estatutos. 

f)    Exercer a potestade disciplinaria nos termos establecidos por 

esta lei e polas súas disposicións de desenvolvemento, de 

acordo cos seus respectivos estatutos e regulamentos. 

g)   Executar, de ser o caso, as resolucións do Comité Galego de 

Xustiza Deportiva. 

h)  Colaborar coas administracións públicas competentes na 

prevención, no control e na represión do uso de substancias e 

grupos farmacolóxicos prohibidos, así como na prevención 

da violencia no deporte. Para estes efectos, e entre outras 

accións, as federacións deportivas galegas instruirán e 

resolverán os expedientes sancionadores que no ámbito da 

dopaxe se substancien, consonte o establecido no título VIII 

desta lei.  
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i)   Calquera outra que regulamentariamente se determine. 

5.   As funcións públicas delegadas serán exercidas polas federacións 

deportivas galegas baixo a tutela da Administración deportiva, 

que, conforme se determine regulamentariamente, procederá á 

súa asunción nos casos de extinción da federación ou cando esta 

se atope en situación concursal. 

6.   As federacións deportivas galegas exercerán as funcións públicas 

delegadas de forma directa, sen que poidan ser obxecto de 

delegación ou exercicio por ningunha substitución, sen 

autorización da Administración deportiva. 

          
 

 

 

 

 

 

CAPITULO  III 
 

 

DA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL 

 

 

 

 

Artigo 9º. - Ámbito territorial.  

 

  O ámbito territorial de actuación da F.G.B: no desenvolvemento das 

competencias que lle son propias de defensa e promoción xeral do deporte 

federado de ámbito autonómico do billar, comprende a totalidade de 

Galicia. 
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CAPITULO  IV 
 

 

AS LICENZAS 

 

 

 

Artigo 10º. - Licenzas en xeral.  

 

  Para a participación en actividades ou competicións deportivas 

oficiais, será preciso estar en posesión dunha licenza en vigor tramitada 

pola F.G.B., de acordo coas seguintes condicións mínimas:  

 

a)  É requisito imprescindible, para poder obter unha Licenza 

Federativa, pertencer a un Club deportivo, o sección Deportiva 

de las previstas en el Art. 50 de la Lei do Deporte que estea dado 

de alta na Federación e ao corrente do pago das cotas 

correspondentes. 

 

b)  As licenzas teñen prezos uniformes para todas as modalidades 

deportivas, o importe será fixado pola Asemblea Xeral, de acordo 

con cada estamento e categoría. 

 
c)  O contido das licenzas será así mesmo uniforme para as distintas 

categorías deportivas. 

 

d)  O xogador perderá a condición de Federado, por non ter 

actualizada a súa Licenza Federativa ou por sanción disciplinaria. 

 

 A F.G.B. expedirá as licenzas no prazo de 15 días, contados a partir 

do día seguinte ao da solicitude, unha vez verificado o cumprimento dos 

requisitos establecidos nos estatutos e regulamentos de aplicación. 
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CAPITULO  V 
 

 

DOS CLUBS 

 

 

 

 

Artigo 11º. –  

 

  Terán a consideración de clubs deportivos de billar, as asociacións 

privadas integradas por persoas físicas, que teñan por obxecto a promoción 

do deporte do billar, a práctica das mesmas polos seus asociados, así como 

a participación en actividades e competicións deportivas. 

 

  O recoñecemento para efectos deportivos dun club, acreditarase 

mediante certificación da súa inscrición no correspondente Rexistro de 

Asociacións Deportivas.  

 

  Para a participación en competicións de carácter oficial, os clubs 

deberán inscribirse previamente na federación correspondente.  

 

 

Artigo 12º. –     Seccións deportivas. 

 

 Terán a consideración de seccións deportivas,  as entidades públicas 

ou privadas dotadas de personalidade xurídica, con sede ou delegación na 

Comunidade Autónoma de Galicia e constituídas conforme a súa respectiva 

normativa, poderán acceder ao Rexistro de Entidades Deportivas de Galicia 

cando desenvolvan actividades deportivas de carácter accesorio en relación 

co seu obxecto principal mediante a creación dunha sección deportiva. 

 O recoñecemento para os efectos deportivos dunha sección 

deportiva, acreditarase mediante certificación da súa inscrición no 

correspondente Rexistro de Entidades Deportivas Para a participación en 

competicións de carácter oficial, as sección deportivas de entidades non 

deportivas deberán inscribirse previamente na federación correspondente. 
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CAPITULO  VI 
 

 

DOS ORGANOS DE GOBERNO E REPRESENTACIÓN 

 

 

 

 

Artigo 13º. - Administración e goberno da F.G.B.  

 

  Son órganos de gobernos e representación da F.G.B.:  

 

a)   A Asemblea Xeral e a súa Comisión Delegada  

 

b) O Presidente, asistido pola Xunta Directiva. 

 

 

Artigo 14º. - Membros electores e elixibles 

 

1) Os deportistas que cumpran os seguintes requisitos o día en que 

se convoquen as eleccións:  

 

a) Ser español ou natural dun país pertencente á Comunidade       

Europea.  

 

b) Ser maior de idade para ser elixible e para ser elector.  

 

c) Posuír licenza da F.G.B. no momento da convocatoria de 

eleccións e habela posuído durante a tempada deportiva 

anterior.  

 

d) participar en actividades ou competicións oficiais na tempada 

en que se convoquen as eleccións e na tempada deportiva 

anterior.  

 

e) Non estar inhabilitado deportivamente por comisión de falta 

grave.  
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2) Os Clubs, que estando inscritos no Rexistro de Asociacións 

Deportivas e Deportistas de Galicia, tamén o están na F.G.B., e 

participasen en, polo menos, catro competicións deportivas entre 

o ano da convocatoria dás eleccións e os dous anos 

inmediatamente anteriores a aquel, e necesariamente unha delas 

no ano dá convocatoria. Non serán elixibles aqueles clubs que 

formen parte dá asemblea na súa condición de membros natos. 

         A persoa física que ostentará a representación de cada club 

deportivo, será o seu presidente ou persoa autorizada de acordo 

cos seus propios estatutos.  

 

3)  Os técnicos, xuíces e árbitros, que cumpran as circunstancias 

sinaladas, no punto 1, para os deportistas.  

 

  O procedemento electoral a seguir para a elección ou renovación dos 

membros da asemblea xeral e da comisión delegada, regularase 

regulamentariamente nun regulamento electoral.  

 

 O mesmo día da convocatoria de eleccións, constituirase a Xunta 

Electoral. 

 

 A xunta electoral estará integrada por tres membros titulares e tres 

suplentes, elixidos por sorteo na asemblea xeral, entre as persoas que 

presenten a súa candidatura. As candidaturas deberanse presentar na mesma 

asemblea na que se celebre a súa elección, podendo estar os candidatos 

presentes na mesma. 

 

 Os requisitos e particularidades para a composición desta xunta 

electoral, especificarase no regulamento electoral. 

 

 

Artigo 15º. - Duración dos cargos. 

 

  Os membros dos órganos federativos, desempeñarán os seus cargos 

por un prazo de catro anos, coincidindo o período do cargo co dos Xogos 

Olímpicos de Inverno e poderán, no seu caso, ser reelixidos sucesivamente 

por períodos de igual duración. 

 

  No suposto dos membros que non terminen o cargo para o que foron 

elixidos polo período de catro anos, os que ocupen a vacante do cargo 

farano polo tempo que quede ata finalizar devandito período.  
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Artigo 16º. - Dereitos e deberes dos membros dos órganos da F.G.B.  

 

Son dereitos dos membros pertencentes a algúns dos órganos da 

F.G.B.:  

 

a)  Tomar parte nas deliberacións, expresando as súas opinións en 

cantos asuntos sexan obxecto de tratamento ou debate no seo do 

órgano do que sexa membro.  

 

b) Exercer o dereito de voto de forma persoal e expresa, facendo 

constar, no seu caso, a razón particular do voto emitido. En 

ningún caso será válida a emisión do voto por correo.  

 

c) Colaborar nas tarefas federativas propias do cargo ou intervir na 

función que ostenten, cooperando na xestión do órgano ao que 

pertenzan.  

 

d) Coñecer o contido das actas das sesións do órgano do que formen 

parte.  

 

e) Os demais dereitos que, no seu caso, establézanse, regularmente 

ou de forma específica nos presentes estatutos.  

 

 

 Son OBRIGACIÓNS dos membros da F.G.B.: 

 

a) Concorrer, cando sexan formalmente citados para iso, ás sesións 

ou reunións, salvo por causas de forza maior.  

 

b) Desempeñar con dilixencia e responsabilidade os traballos que 

lles sexan encomendados. 

 

c) Colaborar eficazmente na xestión federativa.  

 

d) Gardar o segredo profesional e non divulgar aquelas 

deliberacións que inflúan na actividade federativa.  
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e) As demais que lle sexan asignadas de forma expresa ou se 

prevexan nos presentes estatutos ou nos regulamentos que 

resulten de aplicación. 

 

 

Artigo 17º. - Causas de cese dos membros dos órganos da FGB.  

 

  Os membros dos órganos da F.G.B. cesarán polas seguintes causas: 

 

a) Expiración do período de mandato.  

 

b) Dimisión.  

 

c) Incapacidade sobrevenida, que impida o normal desempeño do 

cargo.  

 

d) Incompatibilidades das previstas legal ou estatutariamente.  

 

 

Artigo 18º. - Responsabilidades dos membros pertencentes aos órganos 

de goberno  da F.G.B.  

 

 Réxime de responsabilidade das presidentas ou dos presidentes e dos 

membros das xuntas directivas das federacións autonómicas. 

1.  As presidentas ou os presidentes e os membros das xuntas 

directivas ou dos órganos de dirección que se puidesen establecer 

estatutariamente serán persoalmente responsables, fronte á propia 

federación, fronte aos seus membros ou fronte a terceiros:  

a)  Das obrigas que contraese a federación e que non teñan, ou 

tivesen, o adecuado apoio contable, non figuren nas contas 

presentadas e aprobadas, ou sexan obxecto dunha 

contabilización que non reflicta a natureza e o alcance da 

obriga en cuestión, e que distorsione a imaxe fiel que debe 

producir aquela.  

b) Das obrigas que contraese contra a prohibición expresa 

doutros órganos federativos competentes ou da 

Administración autonómica, así como das obrigas que 
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impliquen un déficit non autorizado ou fóra dos límites da 

autorización. 

c)   En xeral, dos actos ou das omisións que supoñan un prexuízo 

para a federación cando sexan realizados vulnerando normas 

de obrigado cumprimento. 

2.   A responsabilidade descrita na alínea anterior poderase esixir no 

caso de existencia de dolo ou culpa na actuación dos suxeitos 

responsables. En todo caso, quedarán exentos de 

responsabilidade aqueles que votasen en contra do acordo ou non 

interviñesen na súa adopción ou execución, ou aqueles que o 

descoñecesen ou, coñecéndoo, se opuxesen expresamente a 

aquel. 

3. A responsabilidade regulada neste artigo é independente da 

responsabilidade disciplinaria na que se puidese incorrer, e que 

se esixirá consonte as disposicións xerais desta lei. 

 

 

Artigo 19º. - Convocatoria dos órganos.  

 

  A convocatoria dos órganos da F.G.B. realizaraa o Presidente 

mediante telegrama, télex, fax, ou por correo con xustificante de recepción, 

segundo estime conveniente. A convocatoria deberá notificarse aos 

interesados, xunto coa orde do día, polo menos, con dez días de antelación 

ao da celebración, salvo nos casos de extraordinaria urxencia ou 

necesidade, debidamente xustificados, nos que a convocatoria poderá 

realizarse cun aviso mínimo de dous días.  

 

  Con todo, a convocatoria da Xunta Directiva e comités federativos 

constituídos, poderá realizarse directamente polo Presidente ou por persoa 

delegada, mediante chamada telefónica, ao interesado con 48 horas de 

antelación.  

 

  No obstante, os órganos colexiados de goberno e de representación 

da F.G.B. quedarán validamente constituídos, aínda que non se cumprisen 

os requisitos de convocatoria, cando concorran a totalidade dos seus 

membros e así o acorden por unanimidade. 
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Sección primeira 
 

 

Da Asemblea Xeral 

 

 

 

Artigo 20º. - Composición da Asemblea Xeral.  

 

  A Asemblea Xeral debidamente convocada e constituída, é o órgano 

supremo da F.G.B. e as súas decisións serán obrigatorias nos asuntos 

propios da súa competencia, ata para os disidentes ou non asistentes. Os 

acordos adoptaranse por maioría simple dos presentes ou representados, 

salvo que se estableza outra nestes estatutos, decidindo en caso de empate o 

voto de calidade do Presidente.  

 

  O voto será persoal. Non admitirase a delegación de voto, excepto o 

correspondente aos clubs deportivos, que poderá exercelo o seu presidente 

ou persoa na que delegue, sempre que non sexa membro da Asemblea da 

Federación, de acordo cos seus propios estatutos, con carácter expreso e 

escrito para cada reunión. Ningún poderá ostentar máis dunha delegación 

de voto. 

 

  A Asemblea Xeral estará composta polo número de membros fixados 

polo Regulamento Electoral, que será elaborado segundo os criterios 

establecidos pola Xunta de Galicia.  

 

  As porcentaxes por Estamentos trataranse de fixar con arranxo ás 

seguintes proporcións: 

 

a) Representantes dos clubs deportivos entre 60-75%  

b) Representantes dos deportistas entre 20-30%  

c) Representantes dos técnicos entre 5-10%  

d) Representantes dos árbitros entre 5-10%  

e) Outros Colectivos ata o 10%  

 

  Ás sesións da Asemblea poderán asistir, con voz pero sen voto, os 

presidentes salientes do último mandato.  
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  As vacantes producidas na Asemblea Xeral, poderán ser cubertas por 

proposta do Presidente, mediante o proceso electoral establecido para 

designar os seus membros, sempre que as vacantes dun estamento 

existentes nese momento sexan superiores ao 25% dos representantes do 

mesmo. 

 

 

 

Artigo 21º. - Competencias da Asemblea Xeral.  

 

  A Asemblea Xeral poderase reunir en pleno ou en Comisión 

Delegada. Corresponde á Asemblea Xeral en reunión plenaria e con 

carácter necesario:  

 

a)   A aprobación do orzamento anual e o seu liquidación.  

b)   A aprobación do calendario deportivo.  

c)   A aprobación e modificación dos estatutos.  

d) A elección e cesamento do Presidente.  

e)   A elección da Comisión Delegada, na forma prevista nos 

presentes estatutos.  

f)   A fixación das costas que haxa que satisfacer en concepto de 

licenza.  

 

  Así mesmo é competencia da Asemblea Xeral:  

 

a) A autorización do allanamento ou hipoteca de bens inmobles, 

cando a operación sexa igual ou superior ao 10% do seu 

orzamento.  

b) A aprobación da remuneración do cargo do Presidente da F.G.B.  

c)  A resolución das propostas que lle someta a Xunta Directiva da 

F.G.B. ou os asembleístas que representen polo menos un 25% da 

Asemblea Xeral.  

 

 Os acordos públicos que adopten no exercicio das súas funcións se 

publicarán mediante circular o Acta. 
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Artigo 22º. - Clases de Asembleas Xerais.  

 

  As Asembleas Xerais poden ser ordinarias ou extraordinarias.  

 

1) Teñen carácter de Xeneral ordinaria, a que se celebrará 

necesariamente unha vez ao ano, dentro do primeiro trimestre de 

cada exercicio, para aprobar o plan xeral de actuación da 

federación, coñecer as contas de exercicio, aprobar, no seu caso, 

o balance e os orzamentos de ingresos e gastos, e fixar as cotas 

ordinarias que haxa que pagar polas licenzas.  

Toda Asemblea distinta da prevista no texto anterior, terá a 

consideración de Asemblea extraordinaria.  

 

2) A Asemblea Xeral reunirase en sesión extraordinaria, cando o 

acorde a Comisión Delegada por maioría, a iniciativa do 

Presidente ou cando o soliciten polo menos un 25% dos seus 

membros.  

 

 

Artigo 23º. - Convocatoria e constitución das Asembleas Xerais.  

 

  As convocatorias das Asembleas Xerais, tanto ordinarias como 

extraordinarias, serán realizadas por escrito, coa firma do Presidente, 

expresando o lugar, data e hora da reunión, así como a orde do día proposto 

por ela.  

 

  Entre a convocatoria e o día sinalado para a celebración da Asemblea 

Xeral haberán de mediar, polo menos dez días, podendo, así mesmo, 

facerse constar a data na que se reunirá a Asemblea Xeral en segunda 

convocatoria, sen que entre unha e outra reunión poida mediar un prazo 

inferior a unha hora.  

 

  Cando a convocatoria da Asemblea Xeral realizárase a petición do 

número de membros previsto no artigo anterior, o Presidente está obrigado 

a convocala no prazo de vinte días contados desde o que recibiu a 

solicitude. 

 

  A Asemblea Xeral, tanto ordinaria como extraordinaria, quedará 

validamente constituída en primeira convocatoria cando concorran a ela 

presentes ou representados, a maioría dos membros, e en segunda 

convocatoria, 1/3 dos membros.  
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Artigo 24º.- Designación dos cargos na Asemblea Xeral.  

 

  As Asembleas Xerais estarán presididas polo Presidente da  

Federación, na súa falta, polo Vicepresidente 1º, a falta deste polo 

Vicepresidente 2º, e en ausencia de todos eles por calquera membro da 

Xunta Directiva. Como secretario actuará o que o sexa da Xunta Directiva, 

e na súa falta, calquera membro da Xunta Directiva.  

 

 

 

 

 

Sección segunda  
 

Da Comisión Delegada 

 

 

 

Artigo 25º. - Composición da Comisión Delegada.  

 

  A Comisión Delegada será elixida pola Asemblea Xeral e estará 

composta por:  

 

 O número de membros fixado no Regulamento Electoral da 

Federación.  

 Sendo o seu número, un mínimo de 5 e un máximo de 15, máis o 

Presidente, que e membro nato da mesma.  

 Debendo estar representados todos os estamentos, sempre que 

sexa posible, tendo en conta a proporcionalidade da Asemblea.  

 

  Os membros da Comisión Delegada, que serán membros da 

Asemblea Xeral, elixiranse cada catro anos, mediante sufraxio, o seu 

mandato coincidirá, en todo caso, coa Asemblea Xeral, podéndose 

substituír anualmente as vacantes existentes.  
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Artigo 26º. - Competencias da Comisión Delegada.  

 

  Corresponde á Comisión Delegada da Asemblea Xeral:  

 

a) A modificación do calendario deportivo.  

b) A modificación dos orzamentos.  

c) A aprobación e modificación dos regulamentos.  

 

  A proposta de modificación corresponderá exclusivamente ao 

Presidente ou á Comisión Delegada, cando esta última o acorde por maioría 

de dous terzos dos seus membros.  

 

  Así mesmo a Comisión Delegada é competente para:  

 

a) A elaboración dun informe previo á aprobación dos orzamentos.  

b) O seguimento da xestión deportiva e económica da F.G.B: 

mediante a elaboración dun informe anual á Asemblea Xeral, 

sobre a memoria das actividades e a liquidación do orzamento.  

c) Publicar, mediante circular, os acordos públicos que adopten no 

exercicio das súas funcións.  

 

 

 

Artigo 27º. - Funcionamento da Comisión Delegada.  

 

  A Comisión Delegada reunirase como mínimo, unha vez cada catro 

meses, por proposta do Presidente da F.G.B., quen deberá realizar a 

convocatoria con dez días de antelación. Os acordos adoptaranse por 

maioría simple dos presentes ou representados.  

 

  En todo caso, a Comisión Delegada reunirase antes da celebración da 

Asemblea Xeral, co fin de debater e aprobar a orde do día e elaborar 

posteriormente o correspondente informe.  
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Sección terceira 
 

 

Do Presidente 

 

 

 

Artigo 28º. - Competencias do Presidente da F.G.B.  

 

  O Presidente é o órgano executivo da F.G.B.. Ostenta a súa 

representación legal, convoca e preside os seus órganos de goberno e 

representación e executa os seus acordos.  

 

  Por iso, exerce a representación económica, administrativa e 

deportiva da F.G.B., de acordo co establecido nos presentes estatutos.  

 

O Presidente terá as seguintes facultades:  

 

1)  Representar á F.G.B. en calquera clase de actos e ante todo 

tipo de autoridades e persoas, sen ningunha excepción.  

 

2)  Decidir, co seu voto de calidade, en caso de empate nas 

deliberacións da Asemblea Xeral, a Comisión Delegada e 

Xunta Directiva.  

 

3) Convocar, presidir e levantar as sesións da Asemblea Xeral, a 

Comisión Delegada e a Xunta Directiva e dirixir as 

deliberacións de todas elas.  

 

4) Asistir ás reunións dos órganos federativos.  

 

5) Solicitar, con consentimento da Asemblea Xeral ou Comisión 

Delegada, Créditos Bancarios a conta da Subvención a recibir 

da Xunta de Galicia.  

 

6) Cantas facultades e atribucións deleguen nel a Asemblea 

Xeral, a Comisión Delegada e a Xunta Directiva.  

 

 Será incompatible co cargo de Presidente da F.G.B.:  
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a) A ocupación de cargos directivos noutras Federacións 

Deportivas, con excepción da R.F.E.B.  

 

b) A ocupación do cargo de presidente ou delegado, en clubs 

dependentes ou integrados na F.G.B.  

 

  Non existirá incompatibilidade, en ningún caso, coa práctica activa 

do deporte do billar.  

 

 

Artigo 29º. - Elección de Presidente.  

 
 A presidenta ou o presidente é o órgano executivo da federación, 

exerce a representación legal e preside os órganos de representación e de 

goberno executando os seus acordos.  

 

 A persoa titular da presidencia será elixida mediante sufraxio libre, 

igual e secreto polos compoñentes da asemblea xeral, sen que teña que ser 

membro desta, e non poderá desempeñar ningunha outra actividade 

directiva ou de representación dentro da propia estrutura federativa. 

 

 Non se poderá simultanear a presidencia dun club deportivo coa 

presidencia da federación deportiva na que se integre o devandito club. 

 
 

 

Articulo 30º. - Remuneración do Presidente.  

 

  O cargo de Presidente da F.G.B. poderá ser remunerado, sempre que 

o acordo, así como a contía da remuneración, sexa aprobada polos  

2/3 dos membros presentes na Asemblea Xeral. A remuneración bruta, 

incluídos os gastos sociais legalmente establecidos, non poderá ser 

satisfeita con cargo ás subvencións públicas que reciba a F.G.B.  

   

 

A remuneración do Presidente concluirá co fin do seu mandato, non 

podendo estenderse dita remuneración, máis aló da data da súa cese.  
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Artigo 31º. - Moción de censura.  

 

  A moción de censura ao Presidente, deberá ser proposta por petición 

de 1/3 dos membros da Asemblea Xeral. Será necesaria a presentación dun 

escrito ao Presidente, alegando as razóns que a xustifiquen. O Presidente 

convocará á Asemblea Xeral con carácter extraordinario no prazo de 15 

días desde a recepción do escrito.  

 

  A moción de censura deberá presentar un candidato alternativo, que 

de prosperar, sairá elixido.  

 

  Se o Presidente non convocase á Asemblea Xeral no prazo indicado, 

poderase solicitar por escrito á Dirección Xeral para o Deporte que 

convoque á Asemblea Xeral, no prazo máximo de dez días.  

 

  A sesión da Asemblea Xeral na que se debata a moción de censura 

será presidida polo membro asistente de maior idade. Para a aprobación da 

moción de censura é necesario o voto de 2/3 dos presentes na asemblea, 

que deberán representar como mínimo a metade máis un da totalidade dos 

membros da asemblea. Entre unha moción de censura e a seguinte terá que 

mediar un prazo mínimo dun ano.  

 

 

 

 

 

Sección cuarta 
 

Da Xunta Directiva 

 

 

Artigo 32º. - Composición da Xunta Directiva.  

 

  A Xunta Directiva é o órgano colexiado de xestión da F.G.B., sendo 

os seus membros designados e revogados libremente polo Presidente, que a 

presidirá.  

 

  Os membros da Xunta Directiva que non o sexan da Asemblea Xeral, 

terán acceso ás sesións da Asemblea Xeral, con dereito a voz pero sen voto.  
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 A composición xenérica da Xunta Directiva, será a seguinte:  

 

 Presidente.  

 Vicepresidente 1º, que deberá ser membro da asemblea.  

 Vicepresidente 2º.  

 Tesoureiro  

 Dous ou tres vocais  

 Secretario  

 

  Os cargos que compoñen a Xunta Directiva, non terán remuneración, 

salvo o establecido para o Presidente, no artigo 29º.  

 

  O secretario asistirá ás reunións da Xunta Directiva, levantando acta 

das mesmas, tendo voz, pero non voto.  

 

  Tamén poderán asistir ás reunións da Xunta Directiva, con voz pero 

sen voto, aquelas persoas que o Presidente estime que a súa presenza é 

necesaria en determinadas cuestións.  

 

  Non poderán pertencer á Xunta Directiva aquelas persoas sobre as 

que pese algunha incompatibilidade legal, por razón de traballo ou 

emprego público, político ou por calquera outro motivo, especialmente os 

traballadores ou empresarios relacionados co billar.  

 

 

 

Artigo 33º. - Competencias da Xunta Directiva.  

 

  Son competencias da Xunta Directiva:  

 

a)  Preparar os informes e documentos que sirvan de base á 

Asemblea Xeral e á Comisión Delegada para o exercicio das 

súas funcións.  

 

b) Establecer as datas e a orde do día das convocatorias da 

Asemblea Xeral e da Comisión Delegada.  

 



Estatutos da Federación Galega de Billar 

26 

c) Propoñer á Comisión Delegada a aprobación dos 

regulamentos internos da F.G.B., en materia técnica e 

deportiva, así como as súas modificacións. 

 

d) Colaborar co Presidente da F.G.B. na dirección económica, 

administrativa e deportiva, así como na execución dos acordos 

adoptados polos órganos colexiados.  

 

e) Controlar o desenvolvemento das competicións de carácter 

autonómico e nacional.  

 

f) Conceder honores e recompensas.  

 

g) Determinar, a proposta do Presidente, o lugar de celebración 

das competicións autonómicas.  

 

h) Publicar, mediante circular, as disposicións dictadas pola 

propia Xunta Directiva e os acordos públicos que adopten no 

exercicio das súas funcións.  

 

 

Artigo 34º. - Funcionamento da Xunta Directiva.  

 

  A Xunta Directiva reunirase, como mínimo, cada dous meses. Dos 

acordos que se adopten, levantarase acta, que será asinada polo Secretario e 

co VºBº do Presidente. 

 

  A convocatoria, así como a determinación da orde do día, 

corresponde ao Presidente. O prazo mínimo da comunicación da 

convocatoria será de 48 horas.  

 

  Os acordos da Xunta Directiva serán adoptados por maioría simple 

de asistentes, decidindo, en caso de empate, o voto de calidade do 

Presidente.  
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Sección quinta 
 

Do Secretario xeral 

 

 

Artigo 35º. - Nomeamento e competencias.  

 

  O Presidente da F.G.B. nomeará un Secretario xeral, que poderá ser 

membro da Xunta Directiva, e terá en particular, as seguintes funcións:  

 

a) Levantar actas das sesións da Asemblea Xeral, da Comisión 

Delegada, da Xunta Directiva, do Comité de competición e 

disciplina, e demais comités constituídos pola F.G.B..  

 

b) Expedir os certificados oportunos dos actos dos órganos de 

goberno e administración. 

 

c) Informar ao Presidente da Xunta Directiva nos casos que fose 

requirido para iso.  

 

d) Resolver sobre os asuntos de trámite no funcionamento diario 

da Federación.  

 

e) Exercer a xefatura de persoal da F.G.B..  

 

f) Velar polo cumprimento dos acordos dos órganos 

federativos.  

 

g) Asinar comunicacións e circulares.  

 

h) Coidar do arquivo e documentación dos asuntos da F.G.B.  

 

i) Enviar á Xunta de Galicia, actas das reunións da Asemblea 

Xeral, no prazo de 15 días desde a súa celebración.  
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Artigo 36º. - As Actas.  

 

  As actas realizadas polo Secretario deberán conter os seguintes 

puntos:  

 

a)  Lugar e data da reunión do órgano federativo. 

 

b)  Nome, apelidos e cargo dos asistentes.  

 

c) Resumo dos temas tratados e das intervencións, así como de 

las demais circunstancias que se considere oportuno incluír.  

 

d)  Texto dos acordos adoptados.  

 

e)  Resultado das votacións, con mención expresa dos votos a 

favor, en contra, particulares e das abstencións.  

 

f) Firma do Secretario co visto bo do Presidente. 

 

 

 

 

 

 

Sección sexta 
 

 

Del Tesoureiro 

 

 

 

Artigo 37º. –  

 

  O Tesoureiro é o órgano de administración da F.G.B.. O seu 

nomeamento corresponde ao Presidente.  

 

  Son funcións propias do Tesoureiro:  
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a) Levar a contabilidade da F.G.B.  

 

b) Exercer a inspección económica de todos os órganos 

federativos.  

 

c) Exercer o control das subvencións.  

 

d) Informar por requerimento da Asemblea Xeral, da súa 

Comisión Delegada, do Presidente e da Xunta Directiva, sobre 

as cuestións que se consideren relevantes para a boa orde 

económica da F.G.B.  

 

e) Cantas funciones séxanlle atribuídas polo Presidente.  

 

 

 

 

Sección sétima 
 

Do Comité técnico de xuíces e árbitros. 

 

 

Artigo 38º 

 

  O comité técnico de árbitros atende directamente ao funcionamento 

do colectivo federativo de árbitros e xuíces, e correspóndelle, baixo o 

control e dependencia do Presidente da F.G.B., o goberno, representación e 

administración das funcións atribuídas a eles. O presidente do comité de 

árbitros será elixido polo que o é da F.G.B.  

 

 As funcións deste comité serán:  

 

a) Establecer os niveis de formación arbitral.  

 

b) Clasificar tecnicamente os xuíces ou árbitros, propoñendo o 

seu adscrición á categoría correspondente.  

 

c) Propoñer os candidatos a xuíz ou árbitro estatal.  

 

d) Aprobar as normas administrativas reguladoras de arbitraxe.  
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e) Designar aos colexiados nas competicións de ámbito 

autonómico profesionais ou non profesionais.  

 

  Na designación de árbitros non se poderá exercer o dereito a 

recusación polos interesados, salvo no suposto previsto por causa legal; e 

xa que logo, os que resultasen nomeados, non poderán absterse de arbitrar a 

competición de que se trate, excepto nos supostos legais e de forza maior, 

que deberá ser avalado polo comité.  

 

  A composición e réxime de funcionamento do comité, determinarase 

regulamentariamente.  

 

 

 

 

 

CAPITULO  VII 
 

DO REXIMEN DISCIPLINARIO 

 

 

 

Artigo 39º. - Ámbito.  

 

  O ámbito da disciplina federativa esténdese ás infraccións das regras 

das competicións deportivas e das normas xerais deportivas, tipificadas na 

Lei de Deporte, nas súas disposicións de desenvolvemento e no propio 

ordenamento xurídico da F.G.B.  

 

  Son infraccións ás regras das competicións deportivas, as accións ou 

omisións que, durante o curso daquel, vulneren, impidan ou perturben o seu 

normal desenvolvemento.  

 

  Son infraccións ás normas xerais deportivas las demais accións ou 

omisións que sexan contrarias aos que as mesmas determinan, obrigan ou 

prohiben.  
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Artigo 40º . - Lexislación aplicable.  

 

   O réxime disciplinario da F.G.B. rexerase polo disposto no 

Título VII de Lei 3/2012, do 2 de abril, do deporte de Galicia, sobre 

disciplina deportiva, por estes Estatutos e pola regulamentación federativa 

que os desenvolve ou por aquelas disposicións que modifiquen ou 

derroguen ás mencionadas.  

 

  A F.G.B. exerce a potestade disciplinaria sobre todas as persoas que 

forman parte da súa estructura orgánica, os clubs, deportistas, técnicos, 

xuíces, árbitros e en xeral sobre todas aquelas persoas ou entidades que, 

estando adscritas á F.G.B., desenvolvan funcións ou exerzan cargos.  

 

 

 

Artigo 41º. - Dos Comités de Competición e Disciplina  

 

  O COMITE DE COMPETICION E DISCIPLINA estará formado por 

tres persoas designadas pola comisión delegada, a proposta do presidente 

da F.G.B.  

 

  De entre os tres membros do comité, elixirase a un que fará de 

Presidente do mesmo, actuando os outros dous de vocais.  

 

  O comité de disciplina contará co asesoramento dun avogado en 

exercicio, caso de que este non forme parte do mesmo, exercerá con voz 

pero sen voto.  

 

  O secretario da F.G.B., o será do comité de competición e disciplina, 

con voz pero sen voto.  

 

 

Artigo 42º. - Competencias do Comité de Competición e Disciplina.  

 

O comité de competición e disciplina terá como funcións:  

 

a) Tramitar os expedientes iniciados de oficio, a solicitude do 

interesado, que deberá presentalos nun prazo nunca superior a 

quince días de ocorrido o feito, ou a requirimento da Xunta de 

Galicia.  

 



Estatutos da Federación Galega de Billar 

32 

b) Resolver no seu caso, en segunda instancia os expedientes 

disciplinarios.  

 

c) Informar ao presidente da F.G.B. e á súa xunta directiva dos 

expedientes en curso de tramitación ou resolución. 

 

d) Resolver os recursos que en materia electoral interpoñan os 

Clubs.  

 

  O funcionamento e organización dos comités de competición e 

disciplina, determinarase regulamentariamente, así como a tipificación das 

infraccións ou sancións.  

 

  Contra as resolucións definitivas da federación en materia 

disciplinaria cabo recurso en última instancia ante o Comité Galego de 

Xustiza Deportiva.  

 

 

Artigo 43º  

 

a) Na determinación da responsabilidade das infraccións 

deportivas, os órganos disciplinarios federativos deberán 

aterse aos principios informadores do dereito sancionador.  

 

b) Non poderá impoñerse sanción algunha por accións ou 

omisións non tipificadas como infracción, no momento de 

producirse, polas disposicións naquel momento vixentes, nin 

tampouco poderán impoñerse correctivos que non estean 

establecidos por norma anterior á perpetración da falta 

cometida.  

 

c) Só poderán impoñerse sancións en virtude de expediente 

instruído ao efecto, con audiencia ao interesado e ulterior 

dereito de recurso.  

 

 

Artigo 44º  

 

a) As resolucións deberán expresar a tipificación do feito que se 

sanciona, con cita do precepto violado e expresión do recurso 
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que cabo interpoñer, ilustrando achega do órgano a quen 

corresponde dirixilo e do prazo establecido para iso.  

 

b) Os acordos que adopten os órganos disciplinarios federativos 

deberán notificarse aos interesados mediante oficio, carta, 

telegrama, télex, fax, ou calquera outro medio que permita ter 

constancia da súa recepción, dirixíndose ao domicilio persoal 

ou social daqueles ou ao que, a estes efectos,sinalase.  

As notificacións deberán conter o texto integro da resolución 

ou acordo, con expresión dos recursos que procedan, do 

órgano ante o que haxa de formalizarse e do prazo para 

interpoñelos.  

 

c) A petición expresa e fundada do interesado, os órganos 

disciplinarios poderán acordar, motivadamente, a suspensión 

da execución das sancións impostas sexa cal fora o 

procedemento seguido, sen que a mera interposición dos 

recursos que contra as mesmas correspondan paralice ou 

suspenda,o,seu,cumprimento.  

Ponderarase como especial circunstancia para acceder a 

deixar en suspenso a executividad do acto recorrido, os 

prexuízos de difícil ou imposible reparación que puidesen 

derivarse do seu cumprimento.  

 

d) Na Secretaría dos órganos disciplinarios da F.G.B., deberá 

levarse, escrupulosamente e ao día, un rexistro das sancións 

impostas, aos efectos, entre outros, da posible apreciación de 

circunstancias que modifiquen a responsabilidade e do 

cómputo dos términos de prescrición tanto de infraccións 

como de sancións.  

 

 

 

Artigo 45.- Natureza e clasificación das infraccións. 

1.  As infraccións clasifícanse en moi graves, graves e leves. As 

sancións correspondentes aplicaranse en función da clasificación 

das infraccións. 

2.   Consideraranse infraccións moi graves as seguintes: 
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a)  As actuacións dirixidas a predeterminar, mediante prezo, 

intimidación ou simple acordo ou decisión, o resultado dunha 

proba, encontro ou competición. 

b)   Os comportamentos e actitudes agresivos e antideportivos ou 

discriminatorios dos xogadores ou técnicos, cando se dirixan 

ao árbitro, aos xurados, a outros xogadores, técnicos ou ao 

público. 

c)   Os quebrantamentos de sancións impostas. 

d)  A manipulación ou alteración, xa sexa persoalmente ou a 

través de persoa interposta, do material ou equipamento 

deportivo en contra das regras técnicas de cada deporte cando 

poidan alterar a seguridade da proba, do encontro ou da 

competición ou poñan en perigo a integridade das persoas. 

e) Non executar ou desobedecer as resolucións no ámbito 

disciplinario do Comité Galego de Xustiza Deportiva. 

f)…A inasistencia sen xusta causa dos deportistas ás 

convocatorias da selección galega ou a negativa da entidade 

deportiva a facilitar a súa asistencia. 

g) A aliñación indebida e non comparecer ou retirarse 

inxustificadamente das probas, dos encontros ou das 

competicións. 

h)    A reincidencia na comisión de faltas graves. Entenderase 

que hai reincidencia na comisión cando se sexa sancionado 

mediante resolución firme pola comisión de tres ou máis 

infraccións graves no período dun ano. 

 Da infracción á que se refire a letra e) poderá ser responsable a 

presidenta ou o presidente da federación, sen prexuízo das 

responsabilidades nas que poidan incorrer outras persoas físicas integrantes 

dos órganos federativos. 

3. Consideraranse infraccións graves as seguintes: 

a) A falta de remisión en prazo ou de forma manifestamente 

incompleta, sen xusta causa, dos expedientes ou da 

información requirida polo Comité Galego de Xustiza 

Deportiva. 
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b) O incumprimento de ordes e instrucións emanadas dos 

órganos deportivos competentes. 

c)  Actuar de forma pública e notoria contra a dignidade e o 

decoro propios da actividade deportiva. 

d)   A reiteración de faltas leves. Entenderase que hai reiteración 

cando se sexa sancionado mediante resolución firme pola 

comisión de tres ou máis infraccións leves no período dun 

ano. 

      Das infraccións ás que se refiren as letras a) e b) poderá ser 

responsable a presidenta ou o presidente da federación, sen 

prexuízo das responsabilidades nas que poidan incorrer 

outras persoas físicas integrantes dos órganos federativos. 

4.   Consideraranse infraccións leves as seguintes: 

a)   As condutas contrarias ás normas deportivas que non estean 

incursas na cualificación de moi graves ou graves. 

b) A incorrección co público, cos compañeiros e cos 

subordinados. 

c)   A adopción dunha actitude pasiva no cumprimento das ordes 

e instrucións recibidas de xuíces, árbitros e autoridades 

deportivas no exercicio das súas funcións. 

 

Artigo 46.- Sancións. 

1.  Pola comisión de faltas moi graves impoñeranse as seguintes 

sancións: 

a)  Multa en contía non superior a 1.500 euros. 

b)  Perda de puntos ou postos de clasificación. 

c)   Perda de ascenso de categoría ou división. 

d)   Clausura do recinto deportivo por un período máximo dunha 

tempada. 

e)  Suspensión ou privación da licenza federativa ou, de ser o 

caso, da inscrición no Rexistro de Entidades Deportivas de 
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Galicia, ou da habilitación para ocupar cargos nunha 

federación deportiva por un prazo máximo de cinco anos. 

f)   Privación da licenza federativa, cancelación da inscrición no 

Rexistro de Entidades Deportivas de Galicia ou privación da 

habilitación para ocupar cargos na federación deportiva a 

perpetuidade. Esta sanción só se poderá acordar, de modo 

excepcional, pola reincidencia en infraccións de extrema 

gravidade. 

g)   Inhabilitación por un período de dous a catro anos, cando as 

infraccións sexan cometidas por directivos. 

h)  Destitución do cargo, cando as infraccións sexan cometidas 

polos directivos. 

2.  Pola comisión de faltas graves impoñeranse as seguintes sancións: 

a)   Amoestación pública. 

b)   Multa en contía non superior a 1.000 euros. 

c)  Clausura do recinto deportivo ata un máximo de catro 

encontros ou tres meses. 

d)  Suspensión ou privación da licenza federativa e/ou, se é o 

caso, da inscrición no Rexistro de Entidades Deportivas de 

Galicia, e inhabilitación para ocupar cargos dun mes a dous 

anos. 

3.    Pola comisión de faltas leves impoñeranse as seguintes sancións: 

a)   Apercibimento. 

b)   Inhabilitación para ocupar cargos federativos ou suspensión 

de ata un mes, ou dun a tres encontros ou probas. 

4.  As federacións deportivas poderán establecer un sistema de 

infraccións e sancións que, como mínimo, deberá recoller o 

disposto nesta lei. 

5.   As multas só se lles poderán impoñer ás entidades deportivas e 

aos que, conforme esta lei, sexan considerados deportistas 

profesionais ou técnicos profesionais. 
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Artigo 47.- Principio de proporcionalidade. 

1. No establecemento de sancións pecuniarias deberase prever que a 

comisión das infraccións tipificadas non resulte máis beneficiosa 

para a persoa infractora que o cumprimento das normas 

infrinxidas. 

2. Na determinación do réxime sancionador, así como na 

imposición de sancións polas administracións públicas, deberase 

gardar a debida adecuación entre a gravidade do feito 

constitutivo da infracción e a sanción aplicada. 

3. Para graduar as sancións teranse en conta as circunstancias 

concorrentes, a natureza dos feitos, as consecuencias e os efectos 

producidos, a existencia de intencionalidade, a reincidencia e a 

concorrencia de circunstancias agravantes ou atenuantes. 

4.   En función das circunstancias previstas nas alíneas anteriores, as 

sancións aplicaranse nos seus graos máximo, mínimo ou medio. 

De ser o caso, de concorreren circunstancias atenuantes 

cualificadas, poderase aplicar a sanción inferior nun grao á 

prevista. 

 

Artigo 48.- Circunstancias modificativas da responsabilidade. 

1. Serán consideradas como circunstancias atenuantes o 

arrepentimento espontáneo e a existencia de provocación 

suficiente inmediatamente anterior á comisión da infracción. 

2. Serán consideradas como circunstancias agravantes da 

responsabilidade a reincidencia, o prezo, o prexuízo económico 

ocasionado e o número de persoas afectadas pola infracción 

respectiva. 

3.   Entenderase producida a reincidencia cando a persoa infractora 

cometa, polo menos, unha infracción da mesma natureza 

declarada por resolución firme, no termo dun ano. 

4.   Os órganos disciplinarios sancionadores poderán, no exercicio da 

súa función, aplicar a sanción no grao que consideren adecuado, 

ponderando, en todo caso, a natureza dos feitos, a personalidade 

do responsable, as consecuencias da infracción e a concorrencia 

de circunstancias atenuantes ou agravantes. 
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Artigo 49.- Causas de extinción da responsabilidade. 

A responsabilidade disciplinaria extínguese: 

a)  Polo cumprimento da sanción. 

b)  Polo falecemento da persoa inculpada. 

c) Por disolución da entidade ou da federación deportiva 

sancionadas. 

d)  Por prescrición das infraccións ou sancións. 

 

Artigo 50.- Prescrición de infraccións e sancións. 

1.  As infraccións moi graves prescribirán aos tres anos, as graves 

prescribirán ao ano e, as leves, ao mes. 

2.  O termo de prescrición comeza a contar o día no que se 

cometeron os feitos e interrómpese no momento no que se acorda 

iniciar o procedemento sancionador. O seu cómputo 

restablecerase se o expediente permanecese paralizado durante 

un mes por causa non imputable ao presunto responsable. 

3.  As sancións prescribirán aos tres anos, ao ano ou ao mes, segundo 

se trate das que correspondan a infraccións moi graves, graves ou 

leves. O prazo de prescrición comezará a contar desde o día 

seguinte a aquel no que adquira firmeza a resolución pola que se 

impuxo a sanción, ou desde o momento no que se quebrantase o 

seu cumprimento se este xa comezase. 

 

Artigo 51.- Procedemento disciplinario deportivo. 

1. Os procedementos para a imposición de sancións serán o 

abreviado e o ordinario. 

2. O procedemento abreviado é aplicable para a imposición das 

sancións por infracción das regras do xogo ou da competición. A 

súa concreción deberá realizarse nos estatutos das federacións 

deportivas atendendo ao previsto no artigo 106, e, na súa 

regulación, deberá asegurar o normal desenvolvemento da 
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competición. En todo caso, deberá asegurarse o trámite de 

audiencia ás persoas interesadas e o dereito ao recurso. 

3. O procedemento ordinario será aplicable para as sancións 

correspondentes ás infraccións das normas xerais de conduta 

deportiva. 

 

Artigo 52.- Regras comúns aos procedementos. 

1. No non previsto nesta lei, serán de aplicación supletoria as normas 

contidas na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico 

das administracións públicas e do procedemento administrativo 

común, e no Real decreto 1398/1993, do 4 agosto, polo que se 

aprobou o Regulamento do procedemento para o exercicio da 

potestade sancionadora. 

2. Os procedementos sancionadores respectarán a presunción de 

inexistencia de responsabilidade administrativa mentres non se 

demostre o contrario. 

3. As sancións impostas a través do correspondente procedemento 

disciplinario serán inmediatamente executivas, agás que o órgano 

encargado da resolución do recurso acorde a suspensión. 

4. As actas subscritas polos xuíces ou árbitros do encontro, da proba 

ou da competición constituirán medio documental necesario en 

conxunto da proba das infraccións ás regras e normas deportivas. 

Igual natureza terán as ampliacións ou aclaracións a aquelas. 

 As manifestacións do árbitro ou xuíz plasmadas nas citadas actas 

presúmense certas, agás proba en contrario. 

 

 

 

 

Artigo 53.- Procedemento abreviado. 

As regras ás que se debe axustar o procedemento abreviado son as 

seguintes: 
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1. Iniciación: 

a)   O procedemento abreviado iníciase coa notificación da acta 

da proba ou competición, que reflicta os feitos que poden dar 

lugar a sanción, subscrita polo xuíz ou árbitro e polos 

competidores ou polos delegados dos clubs. 

No suposto de que os feitos susceptibles de ser sancionados 

non estean reflectidos na acta, senón mediante anexo, o 

procedemento iníciase no momento no que teña entrada na 

correspondente federación o anexo da acta do partido ou 

documento no que queden reflectidos os feitos obxecto de 

axuizamento. Ademais, designarase unha persoa instrutora 

que exercerá as funcións de impulso na ordenación do 

expediente e de secretaria ou secretario, e serán aplicables as 

causas de abstención e recusación reguladas na Lei 30/1992, 

do 26 de novembro. 

b) Tamén se pode iniciar por instancia da parte interesada, 

sempre que a denuncia se presente nas dependencias da 

federación correspondente dentro do segundo día hábil 

seguinte ao día no que se realizase a proba ou competición. 

2. Tramitación e resolución: 

a) No prazo de dous días, que se contarán desde a notificación 

prevista na alínea anterior, as persoas interesadas poderán 

formular alegacións en relación cos feitos consignados na 

acta, no anexo ou na denuncia. Poderán propoñer ou achegar 

tamén, se é o caso, as probas pertinentes. 

A proba deberá practicarse no prazo máximo dos dous días 

hábiles seguintes ao da súa admisión. 

b) . O órgano instrutor trasladaralle, no prazo máximo de dous 

días que se contarán a partir da presentación de alegacións ou 

da práctica da proba ou da súa denegación, ao órgano 

competente para resolver a proposta de resolución, para que, 

dentro do día seguinte, se dite resolución na cal se deben 

expresar os feitos imputados, os preceptos infrinxidos e os 

que habilitan a sanción que se impoña. Así mesmo, deben 

expresarse na mesma resolución os motivos de denegación 
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das probas non admitidas se non se realizase con 

anterioridade. 

A resolución deberáselles notificar ás persoas interesadas, 

con expresión dos recursos que se poidan formular contra ela 

e do prazo para a súa interposición. 

3. En función das propias características de cada federación 

deportiva, os seus estatutos poderán reducir os prazos previstos 

nas alíneas anteriores e a simplificación dos trámites previstos 

nelas. 

 

Artigo 54.- Procedemento ordinario. 

 As regras ás que se debe someter o procedemento ordinario son as 

seguintes: 

1.  Iniciación: 

a)   O procedemento iníciase por acordo do órgano competente, 

de oficio ou por instancia de persoa interesada. 

b)   O acordo que inicie o procedemento conterá a identidade do 

instrutor, se é o caso do secretario, da autoridade competente 

para impoñer a sanción e a norma que lle atribúa tal 

competencia, o prego de cargos que conterá a determinación 

dos feitos imputados, a identificación da persoa ou das 

persoas presuntamente responsables, así como as posibles 

sancións aplicables. Este acordo deberáselle notificar á 

persoa interesada. 

Serán aplicables ao instrutor e ao secretario as causas de 

abstención e recusación e procedemento establecidas no 

capítulo III do título II, artigos 28 e 29, da Lei 30/1992, do 26 

de novembro, de réxime xurídico das administracións 

públicas e do procedemento administrativo común. 

2.  Tramitación: 

a)   Durante a tramitación do procedemento, o órgano competente 

para incoalo, de oficio ou por instancia do instrutor, poderá 

acordar en resolución motivada as medidas que considere 
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oportunas para asegurar a eficacia da resolución que poida 

recaer. 

b)   O acordo de iniciación notificaráselles ás persoas interesadas 

e concederáselles un prazo de dez días para contestar os 

feitos e propoñer a práctica das probas que conveña á defensa 

dos seus dereitos e intereses. 

c)   Practicaranse de oficio ou admitiranse por proposta da persoa 

interesada cantas probas sexan adecuadas para a 

determinación de feitos e posibles responsabilidades. Só se 

poderán declarar improcedentes aquelas probas que pola súa 

relación cos feitos non poidan alterar a resolución final a 

favor do presunto responsable. 

d)  Contestado o prego de cargos ou transcorrido o prazo para 

facelo, ou concluída a fase probatoria, o instrutor redactará a 

proposta de resolución ben apreciando a existencia dalgunha 

infracción imputable –e neste caso conterá necesariamente os 

feitos declarados probados, as infraccións que constitúan e as 

disposicións que as tipifiquen, as persoas que resulten 

presuntamente responsables e as sancións que procede 

impoñer– ou ben propoñendo a declaración de inexistencia de 

infracción ou responsabilidade e o sobresemento con arquivo 

das actuacións. 

A proposta de resolución notificaráselles ás persoas 

interesadas e concederáselles un prazo de dez días para 

formular alegacións e presentar os documentos que 

consideren pertinentes. 

3.   Resolución: 

a)   Recibidas polo instrutor as alegacións ou transcorrido o prazo 

de audiencia, remitiralle o expediente ao órgano competente 

para resolver. 

b)   A resolución do órgano competente pon fin ao procedemento 

común e ditarase no prazo máximo de dez días hábiles. 

4. En función das propias características de cada federación 

deportiva, os seus estatutos poderán reducir os prazos previstos 

nas alíneas anteriores e a simplificación dos trámites previstos 

nelas. 
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Artigo 55.- Lexitimación para recorrer contra as sancións. 

 Están lexitimadas para interpoñer recurso en materia disciplinaria as 

persoas directamente afectadas pola sanción. Enténdese, en todo caso, por 

tales os deportistas, as súas entidades deportivas e as entidades deportivas 

participantes na competición. 

 

 

 

 

CAPITULO  VIII 
 

DO RÉXIME ECONÓMICO 

 

 

 

Artigo 56.-. Réxime económico. 

1.   As federacións deportivas galegas teñen orzamento e patrimonio 

propios e deberán someter a súa contabilidade e o seu estado 

económico ou financeiro ás prescricións legais. 

2.   O patrimonio das federacións deportivas galegas estará integrado 

por: 

a)  As cotas por Licenzas, acordadas pola Asemblea Xeral 

b) Dereitos de inscrición e demais recursos que procedan das 

competicións organizadas pola federación. 

c)   Rendementos dos bens propios. 

d)  Subvencións, ou outras achegas, que as entidades públicas 

poidan concederlles, así como doazóns, herdanzas, legados e 

premios que lles sexan outorgados por entidades públicas ou 

privadas. 

e)  Calquera outro recurso que lles poida ser atribuído. 

3.   Será necesaria a autorización da Administración autonómica para 

a venda ou para o gravame dos bens inmobles cuxa titularidade 
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lles corresponda ás federacións deportivas galegas que fosen 

financiadas, en todo ou en parte, con fondos públicos. Así 

mesmo, requirirase igual autorización cando as federacións 

deportivas galegas pretendan comprometer gastos de carácter 

plurianual ou cando a natureza do gasto, ou a porcentaxe deste en 

relación co seu orzamento, vulneren os criterios que 

regulamentariamente se determinen. Esta autorización poderase 

consignar nos contratos programa que poidan ser asinados entre a 

Administración deportiva autonómica e a federación para o 

desenvolvemento das súas actividades e funcións. 

4.  As federacións deportivas galegas aprobarán en asemblea, e 

durante o último trimestre do seu exercicio económico, o 

orzamento correspondente ao seguinte exercicio. Este orzamento 

debe ser equilibrado e non deficitario e enténdese condicionado, 

no que ás subvencións públicas se refire, ás condicións de 

aprobación dos orzamentos de Galicia. O devandito orzamento 

deberá remitirse á Administración deportiva no prazo dun mes 

desde a súa aprobación. 

5.   Nos casos nos que regulamentariamente se determine, e co fin de 

garantir o equilibrio financeiro e orzamentario, as federacións 

deportivas galegas deberán aprobar plans de saneamento dos seus 

estados financeiros 

6.  A Administración autonómica poderá someter a xestión, a 

contabilidade e o estado económico-financeiro das federacións 

deportivas galegas a unha auditoría ou verificación contable, 

previa ou posteriormente á concesión de subvencións e axudas, 

nos termos que regulamentariamente se determinen. 

7.  Regulamentariamente establecerase un procedemento para o 

depósito anual do orzamento e das contas, ou dun resumo destas, 

no Rexistro de Entidades Deportivas ou noutros rexistros 

públicos que poidan resultar competentes. 

8.  O exercicio económico establécese por ano natural, do un de 

xaneiro ao 31 de decembro. 

 

Artigo 57.-  Réxime de responsabilidade. 
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 Réxime de responsabilidade das presidentas ou dos presidentes e dos 

membros das xuntas directivas das federacións autonómicas. 

1.  As presidentas ou os presidentes e os membros das xuntas 

directivas ou dos órganos de dirección que se puidesen establecer 

estatutariamente serán persoalmente responsables, fronte á propia 

federación, fronte aos seus membros ou fronte a terceiros:  

a)  Das obrigas que contraese a federación e que non teñan, ou 

tivesen, o adecuado apoio contable, non figuren nas contas 

presentadas e aprobadas, ou sexan obxecto dunha 

contabilización que non reflicta a natureza e o alcance da 

obriga en cuestión, e que distorsione a imaxe fiel que debe 

producir aquela.  

b) Das obrigas que contraese contra a prohibición expresa 

doutros órganos federativos competentes ou da 

Administración autonómica, así como das obrigas que 

impliquen un déficit non autorizado ou fóra dos límites da 

autorización. 

c)   En xeral, dos actos ou das omisións que supoñan un prexuízo 

para a federación cando sexan realizados vulnerando normas 

de obrigado cumprimento. 

2.    A responsabilidade descrita na alínea anterior poderase esixir no 

caso de existencia de dolo ou culpa na actuación dos suxeitos 

responsables. En todo caso, quedarán exentos de 

responsabilidade aqueles que votasen en contra do acordo ou non 

interviñesen na súa adopción ou execución, ou aqueles que o 

descoñecesen ou, coñecéndoo, se opuxesen expresamente a 

aquel. 

3  A responsabilidade regulada neste artigo é independente da 

responsabilidade disciplinaria na que se puidese incorrer, e que 

se esixirá consonte as disposicións xerais desta lei. 

 

 

Artigo 58º. - Administración.  

 

  A administración dos fondos da F.G.B. estará suxeita a intervención 

e publicidade suficiente, a fin de que os membros poidan ter coñecemento 

periódico do destino dos fondos.  
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 A administración do orzamento responderá ao principio de caixa 

única, debendo dedicar os seus ingresos propios, de forma prioritaria aos 

gastos de estructura.  

 

  A contabilidade adaptarase ás normas de adaptación do Plan Xeral de 

Contabilidade das Federacións Deportivas Españolas, que aprobe o 

Instituto de Contabilidade e Auditoría de Contas do Ministerio de 

Economía e Facenda.  

 

  Para a disposición de fondos das contas da F.G.B. e para proceder 

aos pagos pertinentes, será necesaria a firma conxunta de dúas dos 

seguintes cargos:  

 

 O Presidente  

 O Tesoureiro  

 O Vicepresidente 1º  

 O Secretario 
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CAPITULO  IX 
 

O RÉXIME DOCUMENTAL 

 

 

Artigo 59º. –  

 

  O réxime documental da F.G.B. estará formado polos seguintes 

libros:  

 

1. Libro de Rexistro de Clubs, no que constará a denominación, 

domicilio social e a identificación dos presidentes e membros da 

xunta directiva.  

 

2. Libro de Rexistro de Actas, no que se transcribirá, as actas das 

reunións da Asemblea Xeral, da Comisión Delegada, da Xunta 

Directiva e demais comités.  

 

3. Libros de contabilidade, entendéndose por tales, os esixidos no 

Código de Comercio para estas entidades.  

 

4. Os demais libros que legalmente puidesen ser esixidos.  

 

  A publicidade dos libros queda restrinxida á petición por escrito dos 

interesados, que deberá ser acordada pola Xunta Directiva. O exame dos 

mesmos producirase na sé da F.G.B. en presenza do Secretario, quen 

poderá expedir unha certificación sobre o contido dos mesmos.  

 

  Sen prexuízo do anterior, a Xunta de Galicia, poderá supervisar en 

todo momento o contido dos libros indicados.  
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CAPITULO  X 
 

 

DA MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS E REGLAMENTOS 

FEDERATIVOS 

 

 

 

 

Artigo 60º.-  

 

  Os estatutos e regulamentos poderán ser modificados por acordo de 

2/3 da Asemblea Xeral, por proposta do Presidente ou de 2/3 dos membros 

da Comisión Delegada. 

 

  A proposta de modificación deberá ser reformulada mediante 

informe debidamente motivado e deberá ser incluída na orde do día da 

Asemblea Xeral ordinaria que se celebre con posterioridade, ou da 

Asemblea Xeral extraordinaria que se convoque para tal efecto.  

 

  Aprobada a modificación comunicarase o acordo á Xunta de Galicia, 

aos efectos de estudo e aprobación. A entrada en vigor producirase o día 

seguinte á súa aprobación pola citada Dirección Xeral para o Deporte, sen 

prexuízo do seu posterior inscrición e publicación.  
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CAPITULO  XI 
 

 

DA DISOLUCION E LIQUIDACIÓN 

 

 

Artigo 61º.-    Disolución  

 

  A F.G.B. disolverase polas seguintes causas: 

a)   Acordo de Asemblea Xeral, adoptado por maioría de 2/3 dos 

seus membros.. 

b)  Pola revogación do seu recoñecemento. 

c)  Por resolución xudicial. 

d) Por integración ou fusión con outra federación deportiva 

galega. 

e)  Polas demais causas previstas no ordenamento xurídico. 

 No caso de disolución dunha federación, o seu patrimonio neto terá o 

destino que se determine nos seus estatutos, e deberase dirixir, en todo 

caso, a actividades análogas ás que realizase a federación. No non previsto 

nestes, a Administración autonómica daralle o destino que lle corresponda. 

 O incumprimento do deber de disolver a federación deportiva cando 

sexa legalmente procedente dará lugar á esixencia das responsabilidades 

que correspondan ás persoas titulares dos órganos competentes, sen 

prexuízo do dereito do correspondente órgano administrativo a instar a súa 

disolución. 
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CAPITULO  XII 
 

 

DAS DISPOSICIÓNS EN XERAL 

 

 

 

Artigo 62.-   Solución extraxudicial de conflitos non sancionadores nin         

   disciplinarios. 

 

 Nos termos previstos nas normas reguladoras da arbitraxe privada 

poderán someterse a arbitraxe referida na Lei do Deporte de Galicia as 

cuestións de índole privada que se susciten en relación coa actividade 

deportiva, e que non estean incluídas no ámbito das potestades delegadas 

públicas, sen prexuízo dos órganos de conciliación,  mediación ou arbitrais 

que se poidan crear na federación, e aos que os suxeitos deportivos 

federados poidan someter voluntariamente os seus conflitos internos. 

 

 

 

Artigo 63º. - Interpretación dos presentes estatutos.  

 

  A Xunta Directiva será o órgano competente para interpretar os 

preceptos contidos nos presentes estatutos e cubrir as lagoas someténdose 

sempre á lexislación vixente na materia.  

 

 


