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EXCLUSIÓN DE VEHÍCULOS
ACTA N.º _____________________
HORA: _________________

Reunido o Colexio de Comisarios Deportivos da Proba _______________________ en ____________________,
reciben ó concursante con licencia __________________ D. _________________________________, a quen se
lle informa de:
a) Os feitos acaecidos ó vehículo n.º ________________________________da proba __________________, fora
do control dos Oficiais, Comisarios oportunos.
b) Os resultados das verificacións realizadas ó vehículo n.º ________ da proba _______________________, dan
os seguintes datos:
PRIMEIRO: ________________________________________________
SEGUNDO: ________________________________________________
TERCEIRO: ________________________________________________
(Consignaranse todos e cada un dos elementos de análise e resultados das verificacións e calquera incidencia
que sexa motivo da exclusión).
E como consecuencia do anterior, o vehículo n.º _______________na proba ________________________, non
pode ser tido en consideración ós efectos da mesma, debendo polo tanto ser excluido da clasificación de
________________________ en virtude do previsto no Art.
do C.D.I. e o Art. 153 do C.D.I. (Ver Abaixo),
(Farase referencia ós preceptos que se consideren infrinxidos dos regulamentos técasí como dos Arts.
nicos, deportivos, ou prescricións comúns que xustifiquen a exclusión)
Oído o concursante D. _________________________, como responsable do vehículo involucrado, e manifestando na súa defensa: ______________________________________________________
.______________________________________________________________________________
.______________________________________________________________________________
.______________________________________________________________________________
Á vista de todo o anterior o Colexio de Comisarios Deportivos entende que os argumentos expostos _______
(SI/NON) son bastantes para desvirtua-los feitos, razón pola cal acordan ________________ (EXCLUÍR/NON
EXCLUÍR) ó vehículo N.º ________________ da ______________________________________.
Contra a presente resolución poderase interpor recurso ante o Tribunal Galego de Apelación da Federación
Galega de Automobilismo segundo as previsións establecidas e o C.D.I., no prazo de ____________ (o que
corresponda en función do tipo de asunto -técnico, deportivo ou disciplinario que motive a exclusión. Art. 103 e
S.S. Estatutos), manifestando previamente a intención de apelar no prazo dunha hora a contar desde a de recepción da presente.
FIRMA COMISARIOS

FIRMA CONCURSANTE OU CONDUCTOR
HORA E DATA DE RECEPCIÓN

(Ver Anuario F.G. de A. Art. 153 do C.D.I. e o Art. 103 e S.S. dos Estatutos da F.G. de A. en relación ós prazos de
recurso).
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DATA _______________________
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SANCIONADORA OU ABSOLUTORIA DE
PILOTOS OU CONCURSANTES

ACTA N.º _____________________
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DATA _______________________

HORA: _________________

REUNIDO O COLEXIO DE COMISARIOS DEPORTIVOS da proba en relación con feitos imputados a D.
__________________________________ (1) ________________________ con licencia ______________ de
vehículo nº ________________________________ por (2) ________________________ e que consistiron en (3)
__________________________________________________________________________________________
_______________________________, informándolle na súa presencia das posibles consecuencias dos mesmos,
que poder ser calificados como ______________________________ (especificará o tipo de falta disciplinaria,
infracción ou irregularidade imputada) e levar aparellada a sanción de __________________________________
_____________________________________________(enumeración da sanción ou sancións que podería levar
a falta imputada).
O Sr. _____________________________________ na súa defensa expón que________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________, argumentos que a xuízo do Colexio de Comisarios (3) _________
____________________ son bastantes para desvirtua-las imputacións existentes (4) ___________
_______________ a responsabilidade derivada das mesmas, razón pola cal o Colexio acorda:
(5) _______________ a D. __________________ (6) ________________ con licencia nº __________________
do vehículo nº ___________________, participante na proba ________________________________ como autor
do ___________________ (norma de aplidunha falta __________________ das previstas no Art.
cación: Estatutos, C.D.I. Regulamento Técnico, Deportivo, etc.) a __________________________________ (concretarase a sanción que se impón).
Contra a presente resolución caberá recurso ante o Tribunal Galego de Apelación da Federación Galega de
Automobilismo, a interpoñer por escrito no prazo de __________ (concretarase o prazo de recurso segundo o tipo
de infracción. Ver Anuario F.G. de A. Art. 103 e S.S. Estatutos da F.G. de A.) debéndose de manifestar previamente a súa intención de apelar na hora seguinte á recepción aquí indicada, e presenta-la caución en metálico que
corresponda establecida de conformidade co C.D.I., as prescricións comúns dos Campionatos e Copas de Galicia
do ano 2014, Regulamentos Técnicos e Deportivos, e demais concordantes de aplicación.
FIRMA COMISARIOS

FIRMA CONCURSANTE O CONDUCTOR
HORA E DATA DE RECEPCIÓN

(1) CONCURSANTE OU CONDUCTOR
(2) DENUNCIA, ACTA DE POSTO, DE OFICIO
(2") RESUME DO IMPUTADO
(3) SI-NON
(4) NIN-E
(5) SANCIONAR-ABSOLVER
(6) CONCURSANTE-CONDUCTOR
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ESTATUTOS E REGULAMENTO DE RÉXIME DISCIPLINARIO DA FEDERACIÓN
GALEGA DE AUTOMOBILISMO

CAPITULO I

ARTIGO 1.
A Federación Galega de Automobilismo, constituida ó amparo do Estatuto de
Autonomía de Galicia; así como da Lei 3/2012 de 2 de Abril Xeral do Deporte de
Galicia, é unha entidade privada con personalidade xurídica propia e plena capacidade de obrar, cun ámbito de actuación que se estende ó territorio da Comunidade
Autónoma de Galicia, no desenvolvemento das competencias que lle son propias. E
ten como fin a reunión e dirección dos deportistas, oficiais de proba e das Escuderías
e Asociacións deportivas, dedicadas á práctica do deporte do Automobilismo deportivo, nas súas diversas modalidades, para o fomento, promoción, orientación, regulación, dirección e coordinación con carácter exclusivo do automobilismo deportivo dentro do territorio de Galicia, sen ánimo de lucro, e en coordinación coa Secretaría Xeral
para o Deporte da Xunta de Galicia. Especificamente son consideradas como modalidades-especialidades do automobilismo deportivo as seguintes competicións en circuítos, por estradas, camiños e campo a través de tódalas clases:
a) Rallyes e Montaña
b) Autocross e Rallye Cross
c) Karting
d) Slálom
e) Todo Terreo, 4x4, Rutas, Raid, e Quad
f) Automóbiles antigos-concentracións
g) Radio Control
Cada unha das especialidades antes citadas virá estructurada e regulada de conformidade co que cada ano determinen os Regulamentos Xerais, particulares e especiais que se aproben polos órganos da Federación.
ARTIGO 2.A Federación constituida de conformidade co disposto no artigo anterior denominarase "Federación Galega de Automobilismo".
ARTIGO 3.Para o cumprimento dos seus fins, a Federación Galega de Automobilismo goza de
personalidade xurídica e patrimonio propio e independente dos seus asociados.
Ademais das súas propias atribucións exerce por delegación funcións públicas de
carácter administrativo, actuando neste caso como axente colaborador da
Administración Pública.
A Federación Galega de Automobilismo, como Federación Deportiva Galega, está
declarada entidade de utilidade pública nos termos establecidos na lexislación vixente.
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DISPOSICIÓNS XERAIS
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ARTIGO 4.
A Federación Galega de Automobilismo, que ademais fai parte da Federación
Española de Automobilismo, rexerase, no relativo á súa constitución, inscrición, rexistro, homologación, organización e funcionamento, polos presentes Estatutos e sométese ás disposicións que lle sexan aplicables, dacordo coa lexislación vixente, que
dicte a Xunta de Galicia, prioritariamente pola Lei 3/2012 de 2 de abril Xeral do
Deporte de Galicia e as súas normas de desenvolvemento e supletoriamente polas
da Administración do Estado, e as disposicións que, en materia deportiva, dicten a
Federación Internationale de L´Automobile e a Federación Española de
Automobilismo exclusivamente para as probas de carácter internacional.
ARTIGO 5.A Federación Galega de Automobilismo desenrolará as súas actividades no territorio
de Galicia sen perxuizo dos convenios que con outras federacións autonómicas ou
coa Federación Española de Automobilismo poida alcanzar.
Terá unha duración indefinida e só se disolverá por acordo da Asemblea Xeral ratificado pola Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia, ou por calquera das
causas previstas nestes Estatutos ou nas leis que lle sexan de aplicación. Poderá
actuar, non obstante, fóra do territorio de Galicia.
ARTIGO 6.A Federación Galega de Automobilismo ten o seu domicilio social na Estrada de Vigo
nº 43-Baixo. El Pino (32001) OURENSE , podendo cambiar de domicilio, dentro do
territorio de Galicia, mediante acordo da Asemblea Xeral.
ARTIGO 7.A Federación Galega de Automobilismo terá un representante territorial
(Vicepresidente da Xunta Directiva) en cada unha das provincias que constitúen o
territorio de Galicia.
ARTIGO 8.Quedarán suxeitas ás disposicións emanadas da Federación Galega de
Automobilismo todas aquelas Entidades, ou as súas Escuderías, Clubs e Asociacións
Deportivas, que se dediquen á práctica, fomento e á organización de probas de automobilismo nas súas diversas modalidades, que deberán estar inscritas, como tales,
no Rexistro de Entidades que levará a Federación Galega de Automobilismo, e sen
este requisito non poderá desenrolar actividades previstas nos seus Estatutos respectivos en ningunha das modalidades de automobilismo deportivo obxecto de regulación pola Federación Galega de Automobilismo. Todo elo sen perxuizo do cumprimento da demais normativa que lle sexa de aplicación de conformidade coa Lei Xeral do
Deporte de Galicia e as súas normas de desenvolvemento.
ARTIGO 9.Quedarán suxeitos ás disposicións emanadas da Federación Galega de
Automobilismo todos os deportistas que se dediquen á práctica do automobilismo
deportivo, nas súas diversas modalidades, os cales, para poderen participar nas pro-
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bas que se organicen, e foran autorizados pola Federación, deberán estar en posesión de licencia autonómica expedida pola Federación Galega de Automobilismo e
validadas para a práctica de cada modalidade, de conformidade coas disposicións
que, ó respecto, dicte a Federación, así como as licencias doutras federacións que
sexan recoñecidas pola Federación Galega de Automobilismo.

ARTIGO 11.Os membros afiliados á Federación Galega de Automobilismo, se son Asociacións
deportivas, Clubs Deportivos, Escuderías Deportivas, como se son persoas físicas,
gozarán dos seguintes dereitos:
a) Participar nas actividades que promova a Federación.
b) Participar, con voz e voto, a través do seu Presidente ou na persoa que éste desigine fehaciente, na Asemblea Xeral. Neste caso terase que xustificar documentalmente, dita representación, acampañada de fotocopia do D.N.I., do Presidente da
Escudería con firma autógrafa orixinal.
c) Participar nos Campionatos ou probas que organice a Federación en calquera das
modalidades de Automobilismo deportivo.
d) Organizar e participar nas probas automobilístico-deportivas de acordo coas disposicións que ó respecto se dicten.
e) Obte-la información precisa en materia deportiva.
f) Obte-lo amparo e apoio da Federación en todo canto se refira ó automobilismo
deportivo.
g) Exercitar cantos dereitos lles confiren os presentes estatutos e os regulamentos
que, en materia deportiva e disciplinaria, dicte esta Federación de acordo co Código
Deportivo Internacional.
ARTIGO 12.Os membros afiliados á Federación Galega de Automobilismo, tanto se son
Asociacións Deportivas, Clubs Deportivos, Escuderías Deportivas como se son persoas físicas, terán as seguintes obrigas:
a) Acatar os presentes Estatutos e os acordos validamente adoptados pola Asemblea
Xeral, Comisión Delegada e Xunta Directiva.
b) Acatar o Código Deportivo Internacional e as disposicións que o desenrolen e complementen.
c) Pagar o importe das cotas que fixe a Asemblea Xeral para o outorgamento de licencias, aprobación de regulamentos, reserva de calendario, e por calquera outro concepto que se estime oportuno.
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ARTIGO 10.Quedarán suxeitos ás disposicións emanadas da Federación Galega de
Automobilismo tódolos Oficiais de probas deportivas automobilísticas, os cales, para
poder exercitar as súas funcións, deberán estar en posesión de licencia autonómica
expedida pola Federación Galega de Automobilismo, válida para o exercicio de cada
función, de conformidade coas disposicións que, ó respecto, dicte a Federación, así
como as licencias doutras federacións que sexan recoñecidas pola Federación
Galega de Automobilismo.
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d) Polo mero feito da solicitude e obtención de calquera tipo de licencia da Federación
Galega de Automobilismo (organizativa ou participativa), implicará a cesión de forma
expresa nas competicións oficiais da Federación Galega de Automobilismo a todo
dereito de imaxe, que en todo caso deben considerarse cedidos á Federación Galega
de Automobilismo para a súa venta, promoción e difusión pública do Automobilismo
Deportivo Galego.
e) Acatar as resolucións que adopten os órganos federativos disciplinarios no exercicio da potestade disciplinaria, sen prexuízo dos recursos establecidos.
f) Depositar as caucións que se fixen, como trámite previo, á interposición das reclamacións e recursos previstos nos Estatutos no Código Deportivo Internacional e nos
regulamentos disciplinarios.
ARTIGO 13.Para que unha Entidade, Escudería Deportiva ou club deportivo poida afiliarse como
membro á Federación Galega de Automobilismo, deberá ter os seus Estatutos adaptados a Lei 3/2012 de 2 de Abril do Deporte de Galicia e ás disposicións dictadas pola
Xunta de Galicia no seu desenrolo, así como as demais normas de aplicación, e
deberá estar rexistrada, debidamente, no Rexistro de Asociacións Deportivas, e
deportistas de Galicia, da Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia.
CAPITULO II
ÓRGANOS DE GOBERNO E REPRESENTACIÓN
ARTIGO 14.A dirección e administración da Federación Galega de Automobilismo corresponde,
dentro da súa respectiva competencia, á Asemblea Xeral e ó Presidente. No seo da
Asemblea Xeral se constituirá unha Comisión Delegada.
Designarase, como Órgano complementario ós de Goberno e Representación,
Secretario ou Secretaria da Federación Galega de Automobilismo.
De igual xeito, designarase como Órgano complementario ós de Goberno e de
Representación, unha Xunta Directiva. Asimesmo poderase designar un Tesoureiro
para asistir ó Presidente.
ARTIGO 15.Sen perxuizo do previsto especificamente nos presentes Estatutos, a convocatoria
dos órganos colexiados de goberno e representación da F.G. de A.corresponderá o
seu Presidente, debéndose notificalos membros daqueles, acompañando a Orde do
día correspondente, e co prazo de antelación previsto en cada caso.
En todo caso os órganos de Goberno e representación quedarán validamente constituidos, aínda que non se cumprisen os requisitos da convocatoria, sempre que concorran a totalidade dos mesmos e así o acorden por unanimidade.
ARTIGO 16.De tódolos acordos dos órganos colexiados e de representación da Federación
Galega de Automobilismo levantarase acta polo Secretario da mesma, especificándo-
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se as persoas que interviñeran e as demais circunstancias que se entendan oportunas, así como o resultado das votacións, e no seu caso, os votos particulares contrarios os acordos adoptados.
Os acordos dos órganos colexiados da Federación Galega de Automobilismo validamente constituidos adoptaranse por maioría simple dos asistentes, agás aqueles
casos no que expresamente prevíase outra maioría polas disposicións vixentes na
materia ou polos presentes Estatutos.

CAPITULO III
DA ASEMBLEA XERAL E DA COMISIÓN DELEGADA
Sección 1ª
A Asemblea Xeral
ARTIGO 18.A Asemblea Xeral, legalmente constituida, representa a tódolos deportistas, oficiais
de probas, xuíces e árbitros, técnicos e ás Entidades, Escuderías ou Clubs
Deportivos, Asociacións Deportivas, e os seus acordos, adoptados conforme ás prescricións legais e ós presentes Estatutos, son obrigatorios para tódolos membros que
formen parte da Federación Galega de Automobilismo.
ARTIGO 19.A Asemblea Xeral, é o órgano supremo da Federación Galega de Automobilismo, e é
competente para coñecer, sen limitación ningunha, tódolos asuntos que concirnen ó
automobilismo deportivo, e para adoptar aqueles acordos que, con carácter exclusivo, sexan da súa competencia, de acordo co disposto nas Leis e nos presentes
Estatutos.
ARTIGO 20.A Asemblea Xeral da Federación Galega de Automobilismo estará constituida polos
representantes dos colectivos deportivos indicados no Artigo 18 dos presentes
Estatutos nas proporcións que a continuación se establecen:
UN.- Entidades deportivas, Escuderías ou Clubs Deportivos inscritos na Federación
Galega de Automobilismo, entre as que se inclúen as sociedades anónimas deportivas, un 70% do total dos membros da Asemblea.
DOUS.-Deportistas, un 20% dos membros da Asemblea con distribución proporcional
segundo o número de licencias entre os diferentes estamentos, que serán:
1.- Pilotos/Navegantes rallyes e montaña.
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ARTIGO 17.De conformidade co Artigo 67 en relación co Artigo 65, e o Decreto 198/1998 de 25
de Xuño (DOGA 6 de Xullo de 1998) os actos e acordos dos órganos de goberno e
representación da Federación Galega de Automobilismo son impugnables ante o
Tribunal Galego de Apelación, Comité Galego de Xustiza Deportiva, e en última instancia ante a Xurisdicción Contencioso Administrativa, nas formas e nos termos que
estableza a lexislación de aplicación.
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2.- Autocross e Rallyecross.
3.- Karting.
4.- Slálom.
5.- Todoterreo, 4x4, Rutas, Raid e Quad.
6.- Automobiles Antigos e Concentracións.
7.- Radio Control.
Garantizarase en todo caso un mínimo dun membro da Asemblea para cada un dos
estamentos enumerados, e a especialidade principal contara alomenos co 51% do
total dos membros asignados a este estamento de deportistas.
-TRES.- Técnicos, un 5% dos membros da Asemblea con distribución proporcional
segundo o número de licencias entre os diferentes estamentos, que serán:
1.- Comisarios Técnicos.
2.- Comisarios Cronometradores.
Garantizarase en todo caso un mínimo dun membro da Asemblea para cada un dos
estamentos enumerados.
CATRO.- Xuíces e árbitros, un 5% dos membros da Asemblea con distribución proporcional segundo o número de licencias entre os diferentes estamentos, que serán:
1.- Comisarios Deportivos.
2.- Comisarios de Ruta e Sinaladores.
Garantizarase en todo caso un mínimo dun membro da Asemblea para cada un dos
estamentos enumerados.
En tódolos casos, e sen perxuizo dos demais requisitos que estableza o regulamento electoral, tódolos membros da Asemblea para poder pertencer á mesma deberan
estar en posesión da licencia autonómica.
O número de membros da Asemblea Xeral será fixado de conformidade coa Orde de
3 de abril de 2006 pola que se establecen os criterios para elaboración de regulamentos e realización dos procesos electorais nas federacións deportivas galegas ou normativa que a sustitúa.
ARTIGO 21.1.- Os membros da Asemblea serán elixidos cada 4 anos coincidindo cos anos dos
Xogos Olímpicos de Inverno, e serán por sufraxio libre, igual, directo e secreto, entre
e polos compoñentes de cada estamento, dacordo coa proporción que estableza a
normativa vixente de aplicación en cada momento e que se concretará no regulamento electoral correspondente aprobado ó efecto.
2.-Son causas de cese dos membros da Asemblea Xeral:
-Falecemento
-Dimisión
-Convocatoria de novas eleccións a Asemblea Xeral
3.-As vacantes que se produzan no seo da Asemblea Xeral cubriranse da forma que
establezan os regulamentos electorais de conformidad coa normativa de aplicación.
4.- A Asemblea Xeral poderase reunir en pleno ou en Comisión Delegada.
ARTIGO 22.A Asemblea Xeral é competente para:
a) A interpretación, modificación ou reforma dos presentes Estatutos.
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ARTIGO 23.1.- As reunións da Asemblea Xeral axustaranse ó seguinte réxime:
a) A Asemblea Xeral reunirase unha vez ó ano, necesariamente antes de comezar a
nova tempada deportiva, en sesión ordinaria para os fins da súa competencia e, como
mínimo, para aprobación dun novo orzamento e liquidación do anterior, aprobación do
calendario deportivo e das bases ou regulamentos que rexerán as competicións e
para a aprobación da memoria de actividades anuais.
b) As demais reunións terán carácter extraordinario e serán convocadas polo
Presidente, ou a proposta dun número de membros da Asemblea non inferior ó 25%.
Presentada a solicitude de convocatoria por un número de membros suficiente, o
Presidente deberá convocala, necesariamente, nun prazo de 10 días naturais. Desde
a convocatoria ata a data de celebración da Asemblea non poderán transcorrer máis
de 20 días naturais.
c) A convocatoria, que deberá conter a orde do día da reunión, farase pública no
Taboleiro de anuncios da Federación Galega de Automobilismo, con 10 días de antelación á data de celebración. En todo caso notificarase individualmente a cada un dos
membros da Asemblea, por calquera medio que permita ter constancia da data de
recepción da mesma, cunha antelación mínima de 48 horas.
d) No defecto de previsión estatutaria, a Asemblea Xeral quedará validamente constituida cando concorran en primeira convocatoria a metade máis un dos seus membros, e na segunda convocatoria, que terá lugar media hora máis tarde, calquera que
sexa o número de asistentes.
2.- Co fin de garantir o cumprimento efectivo das funcións encomendadas á
Federación Galega de Automobilismo, a Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta de
Galicia convocará unha Asemblea Xeral ou a Comisión Delegada, para o debate e
resolución, se procede, de asuntos ou cuestións determinadas, cando aquelas non
foran convocadas por quen ten a obriga estatutaria, ou legal de facelo no tempo regulamentario.
3.- O voto será persoal. Non se admitirá a delegación de voto agás o correspondente ós clubs deportivos que poderán exercelo ou o seu presidente ou a persoa na que
delegue, sempre que non sexa membro da Asemblea da Federación, con carácter
expreso, escrito para cada reunión, e acompañado da fotocopia do D.N.I. coa firma
autógrafa orixinal. Ningún membro da Asemblea poderá desempeñar unha doble
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b) A aprobación e rendición de contas, aprobación do proxecto de Orzamentos para
cada exercicio, e aprobación da memoria anual de actividades.
c) A aprobación de convocatoria para a elección dos representantes da Asemblea
Xeral, así como a aprobación dos regulamentos e calendarios electorais.
d) A autorización das operacións de enaxenación e gravame de bens inmobles, de
tomar diñeiro a préstamo e de emitir títulos transmisibles representativos de débeda
ou parte alícuota patrimonial, cos requisitos establecidos pola Lei.
e) A aprobación dos plans xerais de actuación da Federación.
f) A adopción daqueles acordos, en xeral, que interesen á Federación, sen prexuízo
das facultades concedidas ós restantes órganos de goberno e a adopción daqueles
acordos que, de conformidade cos presentes Estatutos, sexan de competencia exclusiva da Asemblea Xeral.
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representación nesta.
ARTIGO 24.A Asemblea Xeral será presidida polo Presidente da Xunta Directiva da Federación e
asistido polo Secretario/a da mesma, que terá voz pero non voto, e das súas reunións
estenderase a oportuna acta, na que se farán constar os acordos adoptados, nome
dos membros presentes, sendo aprobada a continuación da reunión e, no seu caso,
dentro dos quince días seguintes.
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ARTIGO 25.Os acordos da Asemblea Xeral tomaranse por maioría simple dos votos dos membros
asistentes cando se trate de asuntos ordinarios e por maioría dos dous tercios dos
votos dos membros asistentes cando se trate de asuntos non ordinarios.
No caso de empate, o voto do Presidente será diriminte.
Sección 2ª
A Comisión Delegada
ARTIGO 26.A Comisión Delegada será elexida entre e pola Asemblea Xeral mediante sufraxio
libre, igual, directo, e secreto entre os seus membros. O seu mandato coincidirá co da
Asemblea Xeral e será presidida polo Presidente da Federación Galega de
Automobilismo, como membro nato desta.
O número de membros da Comisión Delegada non será inferior a 5 nin superior a 10,
mais o Presidente. Na súa composición deberán estar obrigatoriamente representados tódolos estamentos, respectandose a proporcionalidade de Asemblea Xeral.
De producirse algunha vacante cubriríase co seguinte candidato máis votado.
Son causas de cese como membro da Comisión Delegada as mesmas que se establecen para Asemblea Xeral.
O Presidente da Federación convocará á Comisión Delegada (que pode ser convoncada conxuntamente coa Xunta Directiva), que se reunirá, como mínimo, cada catro
meses para os fins da súa competencia e, cando menos, para realizar o seguimento
da xestión deportiva e económica da Federación.
A convocatoria farase con catro días naturais de antelación como mínimo, a data da
celebración da reunión que se trate, salvo caso de urxencia o necesidade no que
poderá convocarse con preaviso de dous días naturais.
En todo caso a convocatoria poderase realizar mediante burofax ou calquera outro
medio que garante a recepción da convocatoria.
A convocatoria inclurá a Orde do día da sesión, lugar, data e hora da primeira e
segunda convocatoria. A orde do día poderá ser modificado no sentido de incorporar
novos puntos a petición fundada como mínimo de seis membros da Comisión, e sempre que se solicite co marxe de tempo suficiente para notificarse os demais membros,
e en todo caso cunha antelación mínima de corenta e oito horas sobre a data da convocatoria.
A Comisión Delegada quedará validamente constituida coa concorrencia en primeira
convocatoria da maioría dos seus membros, e en segunda calquera que sexa o

numero de asistentes. Entre a primeira e segunda convocatoria deberá haber una
separación como mínimo de media hora.
2º.- Corresponde á Comisión Delegada da Asemblea Xeral, con independencia do
que poida serlle asignado nos Estatutos da Federación Galega de Automobilismo:
- A elaboración dun informe previo á aprobación dos orzamentos.
- A modificación do calendario deportivo.
- A modificación dos orzamentos, dos regulamentos, copas e campionatos.
- O seguimento da xestión deportiva e económica da Federación.
As modificacións derivadas dos acordos adoptados en función das súas competencias non poderán exceder dos límites e criterios que a propia Asemblea Xeral estableza.
Os acordos serán adoptados por maioría simple dos asistentes con voto dirimente do
Presidente en caso de empate.
O voto será persoal.
A proposta sobre os temas que se van tratar na Comisión correspondente exclusivamente ó Presidente ou a dous tercios dos membros da Comisión Delegada.
CAPITULO IV
O PRESIDENTE
ARTIGO 27.O Presidente é o órgano executivo da Federación Galega de Automobilismo. Ostenta
a súa representación legal, convoca e preside os órganos de goberno e representación, e executa os acordos destes.
ARTIGO 28.Será elixido cada catro anos por sufraxio libre, igual, directo e secreto, polos membros da Asemblea Xeral, coincidindo cos anos dos Xogos Olímpicos de Inverno, e de
conformidade co establecido na normativa de aplicación vixiente en cada momento
sobre os criterios para eleborar os regulamentos e realización dos procesos electorais de federacións deportivas galegas.
ARTIGO 29.Os candidatos, terán ser membros da Asemblea Xeral, e deberán avala-la presentación da súa candidatura mediante a sinatura, acompañada da fotocopia do D.N.I. coa
sinatura olográfa, de alomenos o 30% dos membros da Asemblea.
ARTIGO 30.Será elixido presidente o candidato que obteña a maioría absoluta dos votos emitidos
dos membros presentes.
No caso de que ningún candidato alcance esta maioría, procederase a unha segunda votación entre os dous candidatos máis votados, no prazo establecido no regulaemnto electoral, resultando elixido o que obteña a maioría simple dos votos dos membros presentes.
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ARTIGO 31.O Presidente gozará do voto de calidade, no caso de empate, naquelas decisións que
deben adoptar os órganos que preside.
ARTIGO 32.Para poder ser candidato a Presidente ou membro da Xunta Directiva da Federación
Galega de Automobilismo, terá que reunir as seguintes condicións:
a) Ter a condición política de galego, segundo o disposto no artigo 3 da Lei Orgánica
1/1981, de 6 de abril do Estatuto de Autonomía de Galicia.
b) Ser maior de idade.
c) Estar en pleno uso dos dereitos civís.
d) Non ter incorrido en ningunha sanción deportiva que o inhabilite, nin estar inhabilitado para o desempeño dun cargo público por sentencia xudicial firme.
e) O candidato a Presidente deberá ter posuído licencia autonómica expedida pola
Federación Galega de Automobilismo, como mínimo, durante o ano anterior ó da
celebración da convocatoria de eleccións, e no ano da convocatoria; e é condición
indispensable sair elexido membro da Asemblea da Federación Galega de
Automobilismo, para poder ser candidato.
ARTIGO 33.A persoa que resulte elixida como Presidente da Federación Galega de
Automobilismo ten que cesar en todo tipo de actividades técnicas e directivas de automobilismo no ámbito territorial da Federación Galega de Automobilismo.
O Presidente, ou calquera membro de Xunta Directiva, pode ser remunerado, si ten
dedicación exclusiva, e previo acordo expreso da Asemblea Xeral adoptado por maioría absoluta dos seus membros, e a súa remuneración farase constar de maneira diferenciada no orzamento da Federación Galega de Automobilismo.
ARTIGO 34.O Presidente da Federación Galega de Automobilismo cesará por:
a) Transcurso do seu período de mandato
b) Falecemento
c) Dimisión
d) Aprobación dunha moción de censura pola Asemblea Xeral da Federación nos termos establecidos nos presentes Estatutos
e) Enfermidade grave que o incapacite para o exercicio do seu cargo
f) Sufrir sanción disciplinaria deportiva firme que o inhabilite para o exercicio do seu
cargo
g) Ser condenado por Sentencia xudicial firme que leve aparellada pena, principal ou
accesoria, de inhabilitación absoluta ou especial para o desempeño de cargos públicos
De producirse a vacante da Presidencia da Xunta Directiva convocará eleccións a
mesma no seo da Asemblea Xeral de conformidade co que establezan os regulamentos electorais aprobados para o período en cuestión.
Nos casos de ausencia, incapacidade temporal o suspensión provisional o Presidente
será substituído polo Vicepresidente que aquél designe.
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CAPITULO V

ARTIGO 35.1.- A Xunta Directiva será o órgano colexiado de xestión da Federación Galega de
Automobilismo, sendo os seus membros designados e revocados libremente polo
Presidente, que a presidirá.
2.- Formarana un número de membros non inferior a 5 nin superior a 15.
3.- Os membros da Xunta Directiva que non o sexan da Asemblea Xeral, terán acceso ás sesións da mesma, con dereito a voz pero sen voto.
4.-A convocatoria da Xunta Directiva corresponde o Presidente, e deberá notificarse
os seus membros con unha antelación alo menos de corenta e oito horas, salvo casos
de urxencia, debendo acompañarse a Convocatoria o Orden do día.
5.-Para a validez das reunións da Xunta Directiva requirirase a concorrencia de, en
primeira convocatoria, da maioría dos seus membros, e en segunda, calquera que
sexa o numero de asistentes, debendo mediar entre ambas alo menos media hora
ARTIGO 36.1.-Tódolos cargos non remunerados, cando se estableza unha compensación económica xustificada en favor dalgún dos membros da Xunta Directiva, Comisión
Delegada ou membro da Asemblea, ten que ser expresamente acordada por maioría absoluta da Asemblea Xeral e constar de forma diferenciada nos orzamentos. A
remuneración do Presidente, se e o caso, axustarase a regulación establecida no artigo 33.párrafo segundo dos presentes estatutos.
2.-Os membros da Xunta Directiva cesarán por:
-Falecemento
-Dimisión
-Revocación do nomeamento polo Presidente da Federación Galega de
Automobilismo
-Enfermedad grave que o incapacite para o exercicio do seu cargo
-Sufrir sanción disciplinaria deportiva firme que o inhabilite para o exercicio do seu
cargo
-Ser condenado por sentencia xudicial firme que leve aparellada pena, principal ou
accesoria, de inhabilitación absoluta ou especial para o desempeño de cargos públicos
ARTIGO 37
Son competencias da Xunta Directiva, entre outras e con carácter xeral, o asesoramento o Presidente nas materias que este o solicite, colaborando con él na xestión
da Federación e na execución dos acordos dos demais órganos colexiados superiores de goberno da mesma.
CAPITULO VI
O/A SECRETARIO/A E O TESOUREIRO
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ARTIGO 38.O Presidente da Federación Galega de Automobilismo nomeará a un/unha secretario/secretaria, que poderá ser membro da Xunta Directiva, se así o recollen os
Estatutos, que exercerá as funcións de federatario e asesor, e máis especificamente:
a) Levantar actas das sesións dos órganos de goberno e representación da
Federación, con indicación dos asistentes e, se é o caso, os votos particulares contrarios ó acordo adoptado.
Os votos contrarios, ó acordo adoptado, ou as abstencións motivadas, eximirán das
responsabilidades que puideran derivarse, se fora o caso, dos acordos dos órganos
colexiados.
b) Expedir as certificacións oportunas dos acordos dos órganos de goberno e representación.
c) Remitir, á Secretaría Xeral para o Deporte, as actas dos acordos, e a documentación que sexa requerida polo organismo.
d) Cantas funcións lle encomenden os Estatutos e regulamentos da Federación ou
lle sexan delegadas polo Presidente.
ARTIGO 39.O Tesoureiro/contable da Federación é o órgano de administración da mesma.
Exercerá como funcións propias:
a) Levar a Contabilidade da Federación.
b) Exercer a inspección económica de tódolos órganos da Federación.
c) Elaborar e presentar balance á Comisión Delegada do estado contable da
Federación.
d) Calquera outra función que lle encomenden os estatutos e regulamentos da
Federación.
CAPITULO VII
COMITÉS
ARTIGO 40.1.-Na Federación Galega de Automobilismo poderanse constituír cantos comités se
considera necesario.
2.- Cando os comités atendan ó desenvolvemento dunha especialidade deportiva
específica amparada pola Federación, a designación dos seus Presidentes efectuarase por proposta do Presidente da Federación.
3.- O demais Presidentes serán designados polo Presidente da Federación. Nos
Regulamentos federativos reflectirase o funcionamento, composición e competencias
destes comités.
ARTIGO 41.1.- No seo da Federación Galega de Automobilismo constituirase, de xeito obrigatorio, un comité de xuíces ou de árbitros (comisarios deportivos, directores de proba,
secretarios de proba) e outro de adestradores e técnicos (comisarios técnicos), os
Presidentes dos mesmos serán designados polo Presidente da Federación.
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CAPITULO VIII
RÉXIME ECONÓMICO
ARTIGO 42.1.- O orzamento deberá elaborarse anualmente correspondendo a súa aprobación á
Asemblea Xeral.
2.- A Federación Galega de Automobilismo non poderá aprobar orzamentos deficitarios, agás as facultades da Secretaría Xeral para o Deporte de conformidade coa
Orde do 28 de Xullo de 2006.
ARTIGO 43.A Federación Galega de Automobilismo ten o seu propio réxime de administración e
xestión do orzamento e patrimonio, séndolles de aplicación, en todo caso, as seguintes regras:
a) Pode promover e organizar actividades e competicións dirixidas ó público, debendo aplicar os beneficios económicos, de habelos, ó desenvolvemento do seu obxecto social.
b) Pode gravar e enaxena-los seus bens inmobles, tomar diñeiro a empréstito e emitir títulos representativos de débeda ou parte alícuota patrimonial, sempre que ditos
negocios xurídicos non comprometan de xeito irreversible o patrimonio da entidade ou
do seu obxecto social. En todo caso, cando a súa contía exceda o 25% do orzamento anual da Federación, ademais do acordo da asemblea Xeral será imprescindible
informe favorable da Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia.
Cando se trate de bens inmobles que fosen financiados en todo ou en parte con fondos públicos da Comunidade Autónoma Galega, será preceptiva a autorización da
Secretaría Xeral para o Deporte para o seu gravame ou asignación.
c) Pode exercer, complementariamente, actividades de carácter industrial, comercial,
profesional ou de servizos, e destinar os seus bens e recursos, ós mesmos obxectivos deportivos, pero en ningún caso poderá repartir beneficios entre os seus membros.
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2.- Estes comités poderán adoptar a estructura territorial da Federación.
3.-Serán funcións destes comités:
a) Establecer os niveis de formación arbitral.
b) Clasificar tecnicamente, en función de criterios prefixados pola Asemblea Xeral ós
xuíces ou árbitros, ou adestradores e técnicos, propoñendo á Xunta Directiva a adscrición ás categorías correspondentes. Estas clasificacións comunicaranse á
Asemblea Xeral.
c) Propoñe-los candidatos a xuíces ou árbitros, ou adestradores e técnicos, oficiais da
Federación, debidamente colexiados e titulados.
d) Propoñer á Xunta Directiva as normas administrativas que regulan a arbitraxe, para
a súa posterior aprobación pola Asemblea Xeral.
e) Designar os colexiados nas competicións oficiais de ámbito galego.
f) Colaborar cos órganos competentes da Federación Galega de Automobilismo na
formación de xuíces e árbitros.
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d) Non poderá comprometer gastos de carácter plurianual, no seu período de mandato, sen autorización previa da Secretaría Xeral para o Deporte, cando o gasto anual
comprometido supere o 10% do orzamento ou supere o período de mandato do
Presidente.
ARTIGO 44.A Federación Galega de Automobilismo elaborará unha memoria na que se incluirá a
liquidación do presuposto que analizará fielmente a actividade económica da
Federación, a súa axeitada actuación orzamentaria, o cumprimento dos obxectivos e
dos proxectos a desenvolver, e informar separadamente como mínimo sobre os
seguintes aspectos:
1.- Diferenciación de ingresos e aportación segundo:
a) Subvención públicas.
b) Subvencións, doazóns e aportacións privadas.
c) Vendas de activos.
d) Ingresos procedentes de competicións organizadas.
e) Ingresos por servizos prestados pola Federación, permisos, licencias, alugeres, e
outros.
f) Ingresos financeiros.
2.- Tamén constará o destino da totalidade dos recursos, distinguindo como mínimo
os grupos de custo e inversións seguintes:
a) Administración da Federación.
b) Dirección e servizos da Directiva, incluíndo viaxes, dietas, etc.
c) Competicións.
d) Axudas a clubs e outras entidades.
e) Axudas para actos deportivos, e entregas de premios.
f) Construccións e outros inmobilizados.
g) Formación de deportistas e técnicos.
h) Deportes de elite e profesional.
i) Árbitros, colexios de oficiais.
k) Órganos xurisdiccionais, Tribunal Galego de Apelación.
3.-Farase constar tamén:
a) O importe das obrigacións de pago que é necesario satisfacer noutros exercicios
que non estean previstas no balance.
b) O importe das garantías e avales comprometidos, pólizas de crédito.
4.- A liquidación do orzamento, que explique as variacións en relación co presuposto
aprobado pola Asemblea anterior.
ARTIGO 45.A requirimento da Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia, nas condicións que esta determina, a Federación Galega de Automobilismo deberá someterse
á inspección do seu réxime documental establecido: que incluirá como mínimo libro
de actas dos órganos de goberno e representación, libros de contabilidade, libro de
rexistro dos clubs e asociacións afiliadas, e libro-inventario dos bens mobles e inmobles, todos eles debidamente dilixenciados dos presentes Estatutos, así como auditorías financeiras sobre a totalidade dos gastos.
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ARTIGO 46.As contas anuais e os orzamentos teñen que estar no domicilio social da Federación
cunha antelación mínima de 7 días á celebración da Asemblea; á disposición das persoas ou entidades con dereito a voto, as cales poderán tomar notas ológrafas antes
da celebración da Asemblea.
ARTIGO 47.No caso de disolución da Federación Galega de Automobilismo, o seu patrimonio
neto, se o houbese, aplicarase á realización de actividades análogas, determinándose pola Secretaría Xeral para o Deporte o seu destino correcto.

CAPITULO IX

ARTIGO 48.A Federación Galega de Automobilismo en materia de disciplina deportiva ten potestade sobre todas as persoas que formen parte da súa estructura orgánica, os clubs
deportivos, Entidades ou Escuderías deportivas, e os seus deportistas, técnicos e
directivos, os xuíces e árbitros, e, en xeral, todas aquelas persoas e entidades que,
estando federadas, desenvolvan a actividade deportiva correspondente na ámbito
territorial da C.Autónoma Galega.
ARTIGO 49.A potestade disciplinaria deberá exercerse no marco do establecido no Capítulo XV
dos presentes Estatutos.- Réxime Disciplinario Deportivo da Federación Galega de
Automobilismo, en consonancia co a Lei 3/2012 de 2 de abril Xeral do Deporte de
Galicia, e no Decreto 198/1998 do 25 de Xuño, polo que se constitúe o Comité Galego
de Xustiza Deportiva e se establece o procedemento de designación dos seus membros, e supletoriamente polas normas da Administración do Estado na materia.
ARTIGO 50.A Federación Galega de Automobilismo regulará nos seus estatutos a composición e
funcionamento dos órganos competentes en materia disciplinaria que serán o Xuiz
Unico da Federación Galega de Automobilismo como órgano de primeira instancia; e
o Tribunal Galego de Apelación (T.G.A.) como órgano de segunda instancia.
ARTIGO 51.Contra as resolucións definitivas dictadas en materia disciplinaria cabe recurso ante
o Comité Galego de Xustiza Deportiva, e en última instancia ante a Xurisdicción
Contencioso Administrativa.

CAPITULO X
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RÉXIME ELECTORAL
ARTIGO 52.A convocatoria de eleccións a membros da Asemblea Xeral, e Presidente da F.G. de
A., levarase a cabo mediante convocatoria realizada polo Presidente que convocará
Asemblea Xeral Extraordinaria para aprobación de regulamento e calendario electoral de conformidade coa normativa vixente de aplicación en materia de procesos electorais das federacións deportivas galegas.
ARTIGO 53.1.- O regulamento electoral da Federación Galega de Automobilismo regularán,
cando menos, as seguintes cuestións:
a) Calendario electoral: prazos, requisitos para presentación e reclamación de candidatos, así como o sistema de desempate e reclamacións.
b) Sistema de eleccións, composición, competencias e funcionamento da Xunta e
Mesa Electoral.
c) Censo electoral, e requisitos para ser elector e elexible.
d) Número de membros da Asemblea Xeral de conformidade coa normativa vixente
de aplicación en relación coa elaboración de regulamentos e procesos electorais das
Federacións Deportivas Galegas e distribución dos mesmos por estamentos
e) Regulación do voto por correo.
f) Sistema de elección do presidente.
g) Composición e sistema de elección da Comisión Delegada.
h) Procedemento de resolución de conflictos, reclamacións, e recursos electorias.
2.- O Presidente da Federación e os membros da Comisión Delegada serán elixidos
na primeira reunión da nova Asemblea Xeral, dentre os compoñentes da Asemblea.
ARTIGO 54.Simultáneamente á convocatoria de eleccións, a Xunta Directiva disolverase constituíndose en Comisión Xestora, que non poderá adopar mais que acordos de mera de
administración e trámite.
ARTIGO 55.Garantizase a máxima difusión e publicidade do procedemento electoral coas medidas previstas nas disposicións federativas e demais normativa vixente de aplicación
a tales efectos a convocatoria de eleccións será notificada a través de un medio que
permita asegura-la recepción da notificación cando alomenos ás escuderías-clubs
integrantes da federación, e exporase no taboleiro oficial de anuncios da sede da
Federación Galega de Automobilismo, cun mínimo de vinte días de antelación o inicio do procedemento, así como na páxina web: www. fga.es.
ARTIGO 56.As eleccións serán controladas pola Xunta Electoral, conforme as precisións que
estableza o regulamento electoral aprobado pola Asamblea Xeral. Polo Secretario da
Mesa Electoral levantará acta unha vez finalizada a votación e o reconto, conforme
as determinacións contidas no regulamento electoral e que deberán ser firmadas polo
Presidente, Secretario, e o Vocal da Mesa Electoral, conforme o Regulamento
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Electoral.
Dita acta debidamente certificada remitirase á Secretaría Xeral para o Deporte da
Xunta de Galicia no prazo de 1 día.
ARTIGO 57.1.- No suposto de que se presentase un so candidato a Presidente, non se efectuará
votación e proclamarase Presidente a este candidato pola Xunta Electoral.
2.- Se non se presentase ningunha candidatura ou non é válida ningunha das presentadas, a Xunta Directiva constituida en Comisión Xestora administrará a Federación e
convocará e realizará novas eleccións no prazo máximo de 3 meses.

CAPITULO XI
PROCEDEMENTOS ESPECIAIS
MOCIÓN DE CENSURA DO PRESIDENTE
ARTIGO 59.A moción de censura ó Presidente poderase presentar polos membros da
Asemblea Xeral que constitúa cando menos ó 40% da mesma, mediante
escrito presentado no Rexistro da Federación solicitando a convocatoria de
Asamblea Xeral Extraordinaria para tales efectos.
En dita petición da Asemblea Xeral Extraordinaria constará dita moción de
censura como único punto da Orde do Día, debendo constar a proposición
dun candidato á Presidencia.A convocatoria para esta Asamblea Xeral deberá facerse con unha antelación mínima de 10 días
Para a valida constitución de esa Asamblea fará falta un quórum de 3/4 partes dos membros da Asamblea en primeira Convocatoria e a maioría absoluta dos seus membros na segunda, debendo mediar entre ambas media
hora como mínimo
A sesión iniciarase coa exposición dos motivos da moción polo membro que
encabezase a petición da Asamblea a tales efectos cun tempo máximo de 30
minutos. Acto seguido o Presidente da Sesión concederá a palabra o
Presidente da Federación para que expoña o que o seu dereito conveña por
tempo máximo de 30 minutos.
Acto seguido se procederase á votación sen posibilidade de réplica ou dúplica de ningunha parte ni intervención doutro asistente.
ARTIGO 60.Caso de prospera-la moción de censura, que se votará nun sistema de dobre
volta, debendo alcanza-la maioría absoluta dos membros que compoñen a
Asemblea na primeira ou maioría simple de asistentes en segunda, celebra-
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ARTIGO 58.Contra as resolución ou acordos da Xunta Electoral da Federación Galega de
Automobilismo pódese interpoñer recurso ante o Comité Galego de Xustiza
Deportiva, e en última instancia ante a Xurisdicción Contencioso Administrativa.
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das cunha hora de diferencia, o candidato quedará investido cun mandato
polo prazo que falte para concluír o período ordinario.
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ARTIGO 61.Para a convocatoria da Asemblea Xeral Extraordinaria á que se refire os
artigos anteriores, estarase o disposto no artigo 18 destes Estatutos. A
sesión da Asemblea Xeral na que se debata a moción de censura, estará
presidida polo membro de maior idade. Non será válido o voto por correo ou
por delegación, nin a asistencia por representación.
ARTIGO 62.Si a moción de censura non prosperase, non se poderá presentar unha nova
ata que transcorran doce meses dende a votación. Tampouco se poderá presentar, no caso de prosperar, contra o candidato investido en dita moción
ata que transcorran doce meses tamén dende a votación.
CAPITULO XII
RÉXIME DOCUMENTAL
ARTIGO 63.O réxime documental da Federación Galega de Automobilismo comprenderá os
seguintes libros:
1.-Libro-Rexistro ou soporte informático de Clubs deportivos, Entidades ou
Escuderías Deportivas
2.-Libro-Rexistro ou soporte Informático dos titulares de licencias expedidas pola
Federación en calquera dos seus tipos
3.-Libro-Rexistro ou soporte informático de atas dos órganos de goberno e representación.
4.-Libros de contabilidade ou soportes informáticos de conformidade co réxime económico establecido nos presentes estatutos
5.-Libro-Rexistro ou soporte informático de inventario de bens mobles e inmobles
Tódolos libros deberán estar debidamente dilixenciados polo Rexistro de Asociacións
Deportivas e Deportistas de Galicia
ARTIGO 64.A publicidade dos libros e Rexistros indicados poderase levar a cabo por vía de
Certificación do Secretario da Federación Galega de Automobilismo, sobre os puntos
concretos que se lle soliciten, e sexan debidamente fundamentados, con solitudide ó
efecto explicando porminorizadamente a súa finalidade, e sempre que a petición proveña dun membro da Asemblea Xeral, mediante escrito motivado no que se faga
constar o destino da certificación e os efectos para o que se solicita a expedición da
mesma, e sen perxuizo das certificacións que podan expedirse a consecuencia de
peticións de organismos oficiais
A manifestación directa dos libros os membros da Asamblea Xeral, deberá ser solicitada por escrito motivado e debidamente fundamentado con aclaración expresa do
seu fin e finalidade, e acordada e aceptada previamente pola Xunta Directiva, produ-
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cíndose en todo caso nos locais da Federación, baixo a custodia e presencia do
Presidente da Federación Galega de Automobilismo na data e hora na que se acorde.
CAPITULO XIII
REFORMA DOS ESTATUTOS

ARTIGO 66.A proposta de modificación estatutaria poderá ser plantexada por:
-O 30% dos membros da Asamblea Xeral
-Acordo da Xunta Directiva-Comisión Delegada da Federación Galega de
Automobilismo
-A iniciativa motivada do Presidente
ARTIGO 67.Aprobada que fora calquera modificación de Estatutos pola Asamblea Xeral, elevaranse a documento público e só terá eficacia xurídica a partires do momento da ratificación e aprobación pola Administración deportiva de Galicia de conformidade coa
Lei 3/2012 de 2 de Abril Xeral do Deporte de Galicia.
CAPITULO XIV
EXTINCIÓN E DISOLUCIÓN DA FEDERACIÓN GALEGA DE AUTOMOBILISMO
ARTIGO 68.A Federación Galega de Automobilismo extinguirase e disolverase polas seguintes
causas:
1º.-Por revocación do seu recoñecemento
2º.-Por resolución xudicial firme
3º.-Pola integración noutra Federación previo acordo da Asamblea Xeral plenaria,
adoptado por maioría dos 2/3 dos seus membros
4º.-Por imperativo legal
O acordo disolutorio, ou a disposición legal que o substitua, aperturará o procedemento liquidatorio da Federación Galega de Automobilismo.
ARTIGO 69.A liquidación da Federación Galega de Automobilismo levarase a cabo conforme as
disposición dos presentes Estatutos e as normas legais aplicables no momento de iniciarse o proceso liquidatorio
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ARTIGO 65.Os presentes Estatutos só poderán ser reformados mediante acordo da Asamblea
Xeral Extraordinaria da Federación Galega de Automobilismo convocada o efecto,
adoptado pola maioría absoluta dos membros que a constitúan, previa inclusión
expresa do contido das modificacións que se pretendan na orde do día da Asamblea.
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O Presidente, asistido da Xunta Directiva, fará as veces de liquidador, con capacidade xurídica suficiente e dacordo coas normas citadas no parágrafo anterior
ARTIGO 70.Concluida que foxe a liquidación da Federación Galega de Automobilismo o patrimonio neto será destinado a realización de actividades análogas, determinándose pola
Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia o seu destino concreto e correcto.
CAPITULO XV
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RÉXIME DISCIPLINARIO DEPORTIVO DA
FEDERACIÓN GALEGA DE AUTOMOBILISMO

Sección 1ª. Disposicións xerais.
ARTIGO 71.O ámbito da disciplina deportiva esténdese ás infraccións das regras do xogo ou competición e das normas xerais deportivas tipificadas na Lei 3/2012 de 2 de abril Xeral
do Deporte de Galicia, así como as contidas no presente Regulamento, no Código
Deportivo Internacional, e nas demais disposicións desta Federación Galega de
Automobilismo.
1.- Consideraranse infraccións das regras de xogo ou competición, as accións ou
omisións cometidas durante o transcurso dos mesmos, e que afecten, vulneren, impidan ou perturben o seu normal desenrolo.
2.- Consideraranse infraccións das normas xerais deportivas, as demais accións ou
omisións que sexan contrarias ó disposto por ditas normas.
ARTIGO 72.1.- O réxime disciplinario deportivo é independente da responsabilidade civil ou penal,
así como o réxime derivado das relacións laborais, que se rexerá pola lexislación que
en cada caso corresponda.
2.- A imposición de sancións en vía administrativa, conforme ó previsto na leis de aplicación e disposicións de desenrolo para a prevención da violencia nos espectáculos
deportivos, non impedirá, no seu caso e atendendo ó seu distinto fundamento, a
depuración de responsabilidades de índole deportiva a través dos procedementos
previstos neste capítulo, sen que poidan recaer sancións de idéntica natureza nin producirse unha dobre sanción polos mesmos feitos.
3.- En virtude de canto antecede, a existencia dun procedemento en trámite dentro de
calquera das xurisdiccións citadas, é dicir, civil, penal, laboral ou administrativa en
materia de prevención da violencia nos espectáculos deportivos, non impedirá a coexistencia dalgún dos procedementos deportivos que se regulan neste capítulo, agas
na vía penal, na que poderase tramitar o procedemento deportivo que corresponda
ata a resolución, suspendéndose nese momento e pospoñendo a resolución ata que
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finalice o procedemento penal en todo caso prohíbese expresamente sancionar feitos
que xa fosen sancionados penal ou administrativamente nos casos en que se aprecie identidade de suxeito, feito e fundamento.
ARTIGO 73.Non será castigada infracción ningunha, nin será aplicada sanción, que non estea
previamente tipificada polas normas xerais de aplicación e polos presentes estatutos,
como tal con anterioridade á súa perpetración.
ARTIGO 74.As faltas de carácter deportivo poderán ter carácter de moi graves, graves ou leves.

ARTIGO 76.Na determinación da sanción aplicable en cada caso, deberase gardar a debida adecuación entre a gravidade do feito constitutivo da infracción e a sanción aplicada.
ARTIGO 77.En materia disciplinaria deportiva, un mesmo feito non poderá ser obxecto de máis de
unha sanción. Non se considerarán con dobres sancións aquelas que no presente
regulamento se establezan e cualifiquen como accesorias doutras sancións principais, e as que sexan acordadas polos Comisarios Deportivos, ou outros oficiais con
potestade para isto, dentro do marco das súas competencias, como consecuencia do
desenrolo dunha proba ou competición.
Sección 2ª. Organización Disciplinaria.
Potestade disciplinaria
ARTIGO 78.O Xuíz Único é o órgano xurisdiccional de primeira instancia en materia disciplinaria
da FGA.
O Tribunal Galego de Apelación é o órgano xurisdiccional de rango superior e segunda instancia en materia disciplinaria e deportiva da FGA, ademáis de ter funcións consultivas e de asesoramento.
Estes dous órganos exercen as súas funcións en aplicación da Lei 3/2012 do 2 de
abril , Lei Xeral do Deporte de Galicia e das súas disposicións de desenrolo, e disposicións da F.G.A. e os seus Estatutos, e do Código Deportivo Internacional ( C.D.I.),
sobre aquelas entidades e persoas físicas que formen parte da súa estructura orgánica e que desenrolan, integradas nela, as modalidades do automobilismo deportivo
en calquera das súas especialidades.
ARTIGO 79.O ámbito de actuación do Xuíz Unico e do Tribunal Galego de Apelación estendera-
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ARTIGO 75.Só terán efecto retroactivo as disposicións disciplinarias que favorezan ós inculpados,
aínda no caso de que ó publicarse aquelas xa recaera resolución firme.
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se ó conxunto do territorio de Galicia, exercendo a súa potestade sobre todas as persoas que formen parte da estructura orgánica da FGA, os clubes deportivos,
Escuderías ou Entidades Depotivas, e os deportistas, técnicos e directivos, os xuíces
e oficiais e, en xeral, sobre todas aquelas persoas e entidades que, estando federadas, desenrolan a actividade deportiva correspondente no ámbito de Galicia.
Estes dous órganos terán a súa sede en Ourense, no domicilio da FGA, que queda
designado para todo tipo de notificacións.
De forma extraordinaria e cando as circunstancias o puideran aconsellar, poderán
establecerse en calquera lugar do territorio de Galicia. Para isto será preceptivo o
informe favorable do vocal Asesor do Tribunal Galego de Apelación, co visto e prace
da Secretaria Xeral da Federación (ou da Xunta Directiva-Comisión Delegada).
ARTIGO 80.Sen prexuízo do disposto nos artigos anteriores, tamén exercerán a potestade xurisdiccional:
A.- Os comisarios, oficiais e xuíces, durante o desenrolo das probas e competicións,
sobre os participantes nas mesmas, con suxeición ás regras establecidas para cada
modalidade deportiva.
B.- Os Clubes Deportivos, sobre os seus socios e asociados, deportistas, técnicos,
directivos e administradores.
C.- O Comité Galego de Xustiza Deportiva, sobre as mesmas persoas e entidades
que a FGA de conformidade coas súas normas de aplicación.
ARTIGO 81.Tanto o Xuíz Unico como o Tribunal Galego de Apelación estarán adscritos orgánicamente á FGA e exrcerán as súas funcións e competencias con total liberdade e independencia dela.
O Xuíz Unico terá titulación xurídica ou ostentará relevante prestixio pola súa traxectoria deportiva, ó xuízo da Xunta Directiva-Comisión Delegada da FGA.
O Tribunal Galego de Apelación estará composto por un número de Vocais-membros
non superior a seis nin inferior a tres, e un Vocal-asesor.
Tanto os Vocais-membros como o Vocal-asesor do Tribunal Galego de Apelación
deberán ter titulación xurídica ou ostentar , ó xuízo da Xunta Directiva-Comisión
Delegada da FGA, relevante prestixio dentro do automobilismo debido a súa traxectoria deportiva.
O número máximo de vocais non xuristas do Tribunal Galego de Apelación non poderá ser superior a dous , e non poderá convocarse máis de un destes en cada sesión
do Tribunal.
ARTIGO 82.O Xuíz Unico e o Tribunal Galego de Apelación deberán ser dotados pola FGA de
todos aqueles medios materiais, técnicos e humanos necesarios para o seu correcto,
normal e axeitado funcionamiento.
O Xuíz Unico e os Vocais-membros do Tribunal Galego de Apelación non serán
remunerados, pero poderán percibir dietas por asistencia ás súas reunións, nos termos e forma que se estableza posteriormente na normativa correspondente.
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ARTIGO 83.A duración dos mandatos e as causas de cese do Xuíz Unico e dos membros do
Tribunal Galego de Apelación serán as seguintes:
a) A duración dos mandatos será de catro anos.
b) O Xuíz Unico e os membros do Tribunal Galego de Apelación cesarán nos seus
cargos por calquera das seguintes causas:
1.-Transcurso do termo temporal do seu mandato.
2.- Defunción.
3.- Dimisión.
4.- Poderán ser suspendidos ou cesados a través de expediente oportuno, no caso
de que incorran en infraccións graves ou moi graves á disciplina deportiva, ou nalgunha das causas que impiden o exercicio de funcións públicas. O coñecemento do
eventual expediente corresponderá ó Tribunal Galego de Apelación, que para coñecer del deberá estar composto por alomenos catro dos seus membros diferentes a os
que se refira o expediente.
No caso de que sexan varios os expedientados e non alcancen o mínimo sinalado
anteriormente designarase de forma inmediata por Asamblea Xeral Extraordinaria os
membros que con carácter provisional sexan necesarios ata o mínimo indicado a os
únicos efectos do expediente iniciado cesando acto seguido da resolución que se
dicte.
No caso de que sexa o Vocal-Asesor do Tribunal Galego de Apelación o expedientado, designarase igualmente outro por Asamblea Xeral Extraordinaria convocada ó
efecto, co mesmo carácter provisorio antes sinalado.
c) As vacantes que se poidan orixinar polas causas previstas nos apartados 2,3 e 4
do punto b), serán cubertas de forma inmediata na seguinte Asamblea Xeral a proposta da Xunta Directiva.
ARTIGO 84.O Tribunal Galego de Apelación estará validamente constituído coa presencia de alomenos tres vocais-membros, sendo, en todo caso, necesaria a asistencia do Vocalasesor, quen convocará as reunións e levantará acta das mesmas actuando como
Secretario, impulsará o seu funcionamento e participará nos debates con voz pero
sen voto.
Excepcionalmente, se só comparecesen dous vocais-membros nunha sesión do
Tribunal, este quedará validamente constituído con presencia do Vocal-asesor.
Para o tratamento e desenrolo de cada asunto, os vocais que compoñan o Tribunal
convocado elixirán entre eles a un que actuará como Presidente, que dirixirá os debates, actuará como portavoz do Tribunal e do cal o voto terá carácter dirimente en caso
de empate.
As sesións do Tribunal poderá asistir un responsable deportivo da Federación Galega
de Automobilismo, que participará con voz pero sen voto.
Asimesmo, cando o asunto a debater o requira e co obxecto de ser asesorado tecnicamente, o tribunal poderá requirir a presencia de calquera persoa ou representante
de entidades integradas na estructura orgánica da Federación Galega de
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O cargo de Vocal- asesor do Tribunal Galego de Apelación poderá ser remunerado.
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Automobilismo.
Os seus informes, ditames, asesoramentos e opinións non serán vinculantes para o
Tribunal.
ARTIGO 85.O Xuíz Unico actuará como órgano de primeira instancia en materia disciplinaria, promevendo a apertura e incoación dos procedementos oportunos, que poderán ser iniciados de oficio, a instancia de parte ou a requirimento da Secretaría Xeral para o
Deporte da Xunta de Galicia.
Co obxecto de determinar a existencia ou non dos feitos que puideran ser sancionables, poderase iniciar con carácter previo dilixencias informativas ou indagatorias.
As resolucións adoptadas nesta materia poerán ser recorridas ante o Tribunal Galego
de Apelación, na forma e prazos que se indican máis adiante.
O Tribunal Galego de Apelación da FGA exercerá a súa potestade da seguinte forma:
a)En materia disciplinaria:
Actuará como órgano de segunda instancia, cando revise por vía de recurso de apelación as resolucións recaídas en primeira instancia.
As resolucións adoptadas polo Tribunal nesta materia poderán ser recorridas ante o
Comité Galego de Xustiza Deportiva da Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta de
Galicia, na forma e prazos que se indican máis adiante.
b)En materia técnica-deportiva:
Actuará como órgano de segunda instancia, en vía de apelación , contra resolucións
adoptadas polos colexios de Comisarios Deportivos no exercicio das súas funcións .
Nesta materia o Tribunal Galego de Apelación constituirá a última instancia, de conformidade co establecido no Código Deportivo Internacional.
c)En materia consultiva:
Tamén poderá actuar, con carácter extraordinario, como órgano de consulta e asesoramento, a petición da Xunta Directiva, naqueles asuntos relacionados co automobilismo deportivo que non interfiran no seu labor labor xurisdiccional, e de maneira
non vinculante.
Sección 3ª. Das faltas .
Infraccións
ARTIGO 86.As infraccións deportivas clasifícanse en moi graves, graves e leves.
ARTIGO 87.Consideraranse como infraccións MOI GRAVES as seguintes:
1º.-Infraccións moi graves comúns as regras do xogo ou da competición, ou as normas xerais deportivas:
a) Os abusos de autoridade.
b) Os quebrantamentos de sancións impostas.
O quebrantamento apreciarase en todos os supostos nos que as sancións resulten
executivas.
O mesmo réxime aplicarase cando se trate do quebrantamento de medidas cautela-

res.
Consideraranse tamén como autores desta falta os organizadores, comisarios ou oficiais que permitan a participación nunha proba dun deportista, comisario ou oficial
que se atope baixo sanción de suspensión de licencia ou de inhabilitación para tomar
parte nela.
c) As actuación dirixidas a predeterminar mediante prezo, intimidación ou simple acordo o resultado dunha proba ou competición.
d) As agresións, comportamentos, actitudes e xestos antideportivos ou agresivos de
federados, ou de persoas físicas que formen parte da estructura orgánica da
Federación Galega de Automobilismo, xa sexa -en ambos casos- por dereito propio
ou en calidade de representante de entidades, dirixidos contra oficiais, directivos,
Autoridades Deportivas ou outros deportistas ou o público.
Entenderanse incluídos dentro do concepto de Autoridades Deportivas a todas aquelas persoas que, federadas ou non, desenrolen funcións de calquera tipo dentro da
organización e desenrolo dunha proba ou competición.
e) As declaracións públicas de directivos, oficiais, deportistas, federados, así como de
calquera persoa física que forme parte da Federación Galega de Automobilismo, xa
sexa por dereito propio ou en calidade de representante dalgunha entidade, que inciten á violencia.
f) A falta de asistencia non xustificada ás convocatorias que puidera facer a
Federación para constituír unha selección deportiva de Galicia.
g) A participación en competicións organizadas por países que promovan a discriminación racial ou sobre os que pesen sancións deportivas impostas por Organizacións
Internacionais, ou con deportistas que representen ós mesmos.
h) Os actos notorios e públicos que atenten contra a dignidade e o decoro deportivos,
cando revistan unha especial gravidade. Asimesmo, considerarase falta moi grave a
reincidencia en infraccións graves por feitos desta natureza.
i) A manipulación e/ou alteración, xa sexa persoalmente ou a través de persoa interposta, dos vehículos de carreiras, do material ou equipamento deportivo,en contra
dos regulamentos técnicos que rexen o automobilismo deportivo, cando poidan alterar a seguridade da proba ou competición, ou poñan en perigo a integridade das persoas, e a reiteración -por máis de dúas veces na mesma temporada- o uso de combustibles non autorizados.
A todos os efectos, consideraranse autores desta falta, e das contidas nos dous apartados seguintes, tanto ós deportistas como ós concursantes que utilicen vehículos
manipulados e/ou alterados, ou que reiteren máis de dúas veces na mesma temporada o uso de combustibles non autorizados, tanto en adestramentos clasificatorios
como en competicións en si mesmas, salvo proba en contrario.
j) A suplantación e a substitución non autorizada de persoas inscritas nunha proba.
k) A incomparecencia ou a retirada inxustificada das probas ou competicións, estando inscrito previamente nas mesmas.
l) A inexecución das resolucións adoptadas polo Comité Galego de Xustiza Deportiva
ou o Tribunal Galego de Apelación da Federación Galega de Automobilismo, sempre
que estas últimas teñan carácter de firmeza.
m) A participación en competicións ou os seus adestramentos, baixo o efecto de sustancias calificadas como dopaxe, por estar incluídas na relación que a estes efectos
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se emita pola Federación Galega de Automobilismo, e sempre e cando se detectaran
tales substancias conforme ó procedemento que se regule no Regulamento
Antidopaxe federativo, e/ou na normativa estatal aplicable. Así como os actos encamiñados a promocionar, incitar ou favorecer o consumo ou utilización destes productos ou sustancias ou a entorpecer o desenrolo dos controis esixidos por órganos e
persoas competentes, ou a negativa a someterse ós mesmos.
n) Organizar ou tomar parte en probas autonómicas, estatais e/ou internacionais que
non conte con debido Permiso de Organización da Federación Galega de
Automobilismo, Federación Española de Automobilismo e/ou Federación
Internacional, ou cos seguros pertinentes establecidos pola mesma.
ñ) O incumprimento por parte de calquera persoa física ou entidade que forme parte
da Federación Galega de Automobilismo -ou da súa estructura orgánica- dos acordos
adoptados pola Asemblea Xeral, ou de disposicións estatutarias ou regulamentarias,
sempre que revistan especial gravidade.
o) O incumprimento reiterado de ordes ou instruccións emanadas dos Comisarios
Deportivos, Comisario Técnicos, Directores de Carreira, Directivos, así como as
demais autoridades deportivas, dentro das que se atopa o Tribunal Galego de
Apelación.
Entenderase que hai reiteración na desobediencia se a orde ha de darse tres ou máis
veces antes de ser cumprida.
p) Ser obxecto dentro da mesma temporada deportiva, de tres exclusións de probas,
sexa cal sexa o seu rango ou especialidade, ou a causa da exclusión.
q) Calquera acción ou omisión realizada durante o transcurso dunha proba que, sen
causa xustificada, poña en perigo a integridade física doutros participantes, dos oficiais actuantes ou do público asistente.
r) Realizar adestramentos de toda clase, ou probas de coches de carreiras, en vías
públicas abertas ó tráfico, e nos días e horas non indicados ó respecto.
s) Ser sancionado por a comisión de dous ou mais faltas graves na mesma tempada,
sempre e cando as mesmas sexan firmes
2º.-Infraccións moi graves de carácter específico:
A.- ESPECIFICAS PARA FEDERATIVOS.
1.- A non convocatoria, nos prazos e condicións legais, de forma sistemática e reiterada dos órganos colexiados federativos.
2.- A incorrecta utilización dos fondos privados ou das subvencións, créditos, avales
e demais axudas do Estado, dos seus Organismos Autónomos, ou de calquera outro
xeito concedidos con cargo ós Orzamentos Xerais do Estado.
3.- O compromiso de gastos de carácter plurianual do presuposto da Federación
Galega de Automobilismo, sen a regulamentaria autorización.
4.- A non expedición inxustificada dunha licencia, conforme ó previsto na normativa
de aplicación e na Lei11/97 de 22 de Agosto Xeral do Deporte para Galicia, e as súas
normas de desenvolvemento.
5.- A organización de actividades ou competicións deportivas oficiais de carácter internacional sen a regulamentaria autorización.
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B.- ESPECÍFICAS PARA ORGANIZADORES.
1.- O impago de premios, dietas a oficiais, a non entrega de trofeos que estiveran
establecidos, ofrecidos ou anunciados para unha proba.
Consideraranse autores desta falta disciplinaria: a entidade organizadora e os membros do Comité Organizador da mesma.
2.- A participación na proba organizada de oficiais, deportistas ou concursantes que
non conten coa licencia axeitada correspondente.

ARTIGO 88.Consideraranse como infraccións GRAVES as seguintes:
1º.-Infraccións comúns as regras do xogo, ou competición ou as normas xerais deportivas:
a) O incumprimento de ordes e instruccións emanadas dos Comisarios Deportivos,
Comisarios Técnicos, Directores de Carreira, Directivos, así como demais autoridades deportivas, se o feito non reviste o carácter de falta moi grave.
Entenderanse incluídas dentro do concepto de Autoridade deportivas a todas aquelas
persoas que, federadas ou non, desenrolen funcións de calquera índole dentro da
organización e desenrolo dunha proba ou competición, e especificamente ó Tribunal
Galego de Apelación, no exercicio da súas funcións xurisdiccionais.
b) Os actos notorios ou públicos que atenten contra a dignidade e o decoro deportivos cando non revistan o carácter de moi grave por a súa entidade
c) A manipulación e/ou alteración, xa sexa persoalmente ou a través de persoa interposta, dos vehículos de carreiras, do material ou equipamento deportivo, en contra
dos regulamentos técnicos que rexen o automobilismo deportivo, aínda no caso de
que só alteren ou modifiquen e non melloren as prestacións ou o rendemento dos
vehículos ou de calquera dos seus compoñentes, ou o emprego de combustibles non
autorizados.
A todos os efectos consideraranse autores desta falta os deportistas e os concursantes que utilicen vehículos manipulados e/ou alterados, ou que usen combustibles non
autorizados, tanto en adestramentos clasificatorios como en competicións en si mesmas.
d) Os insultos, ofensas ou execución de actos atentatorios contra a integridade ou a
dignidade de Oficiais, Directivos, Autoridades Deportivas, outros deportistas ou o
público, realizados por persoas físicas que formen parte da Federación Galega de
Automobilismo ou da súa estructura orgánica, xa sexa por dereito propio ou en representación de entidades.
Entenderanse incluídas dentro do concepto de Autoridades deportivas a todas aquelas persoas que, federadas ou non, desenrolen funcións de calquera índole dentro da
organización e desenrolo dunha proba ou competición.
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C.- ESPECÍFICAS PARA COMISARIOS E OFICIAIS.
1.- A neglixencia e a mera ignorancia vencible no cumprimento das súas funcións por
parte dos oficiais e comisarios actuantes nunha proba, que resulte plasmada en resolucións expresas.
Serán responsables subsidiarios da competencia dos oficiais e das consecuencias
dos seus actos, as entidades e Comités Organizadores que os designaran.
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e) As protestas, intimidacións, coaccións ou actitudes pasivas, colectivas ou tumultuarias que alteren o normal desenrolo dunha proba, competición ou manifestación
deportiva de calquera índole.
f) O exercicio de actividades públicas ou privadas declaradas incompatibles coa actividade ou función deportiva desempeñada.
g) Calquera conducta obxectivamente considerada como gravemente atentatoria para
o automobilismo deportivo, sempre que non estea incursa na calificación de falta moi
grave.
h) A violación de segredo en asuntos que se coñezan por razón da pertenza a calquera dos órganos da Federación Galega de Automobilismo.
i) A mala fe na conservación de instalacións deportivas que produza roturas ou deterioros palpables nas mesmas.
j) Faltar á verdade nas declaracións que se plasmen en documentos oficiais, así como
a manipulación ou alteración do contido dos mesmos, entendéndose por tales os
boletíns de incripción, fichas médicas ou calquera outro con relevancia deportiva.
k) A realización de publicidade da clasificación final dun campionato, copa, trofeo ou
Challenge de Galicia, antes que de se dera por finalizada a derradeira proba, e a clasificación final fora confirmada pola Federación Galega de Automobilismo. E asimesmo, calquera omisión ou adición na publicidade que poida crear confusión na opinión
pública sobre o acontecemento deportivo publicitado.
l) O pago de inscricións ou de caucións de reclamación ou apelación, con cheques,
pagarés ou outros medios de pago, que non sexan atendidos.
m) Ser sancionado por a comisión de dous ou mais faltas leves na mesma tempada,
sempre e cando as mesmas sexan firmes
2º.-Infraccións graves de carácter especifico:
A.- ESPECÍFICAS PARA FEDERATIVOS.
1.- A non convocatoria, nos prazos e condicións legais, dos órganos colexiados federativos cando non revista o carácter de moi grave.
2.- O incumprimento das regras de administración e xestión do presuposto e patrimonio previstas na normativa legal de aplicación.
B. ESPECÍFICAS PARA COMISARIOS E OFICIAIS.
1.- A neglixencia e a mera ignorancia vencible no cumprimento das súas funcións por
parte dos oficiais e comisarios actuantes nunha proba, cando non sexa calificada
como falta moi grave.
2.- A incomparecencia en competicións ás probas para as que fora debidamente
designado e/ou a ausencia inxustificada durante o desenrolo das mesmas.
Serán responsables subsidiarios da competencia dos oficiais, e das consecuencias
dos seus actos, as entidades e Comités Organizadores que os designasen.
ARTIGO 89.Consideraranse como infraccións LEVES ás regras do xogo ou competición, ou ás
normas xerais deportivas:
a) As observacións formuladas a Oficiais, directivos e Autoridades deportivas no exer-

cicio das súas funcións de maneira que signifiquen unha lixeira incorrección.
Entenderanse incluídas dentro do concepto de Autoridades deportivas a todas aquelas persoas que, federadas ou non, desenrolen funcións de calquera índole dentro da
organización e desenrolo dunha proba ou competición.
b) A lixeira incorrección co público, así como cos outros deportistas, compañeiros e
subordinados.
c) A adopción dunha actitude pasiva no cumprimento das ordes e instruccións recibidas de oficiais, directivos e autoridades deportivas, no exercicio das súas funcións.
d) O descoido na conservación e coidado dos locais sociais, instalacións deportivas
e outros medios materiais.
e) As que con tal carácter se establezan nos Regulamentos particulares da cada
proba, como infracción ás normas que rexen as competicións e manifestacións automobilísticas e a conducta deportiva a observar.
f) O incumprimento das normas deportivas por neglixencia ou descoido excusable, e
a mera ignorancia ou descoñecemento acreditado das normas e regras que rexen o
automobilismo en xeral, ou a especialidade deportiva na que participe o encausado
en particular.
g) O organizador que publicite o nome dun concursante ou conductor sen ter recibido a inscrición formal do mesmo.
i) As conductas contrarias as normas deportivas que non estean incursas ca cualificación de moi graves ou graves nos presente Estatutos
Sección 4ª. Das sancións.
ARTIGO 90.As sancións que poden impoñerse con amaño ó presente Regulamento son:
I.- XENÉRICAS:
a) Apercibimento.
b) Amoestación Pública.
c) Multa. A sanción de multa soo poderase impoñer as asociacións deportivas conforme a delimitación das mesmas que se fai no artigo 17 da Lei 3/2012 de 2 de abrilXeral
do Deporte de Galicia.
d) Inhabilitación temporal.
e) Suspensión temporal de licencia federativa ou habilitación equivalente.
f) Inhabilitación definitiva.
g) Privación definitiva de licencia federativa ou de habilitación equivalente.
II.- ESPECÍFICAS PARA FALTAS COMETIDAS DURANTE O DESENROLO DE
PROBAS OU COMPETICIÓNS:
a) Exclusión ou perda de puntos, postos, premios e/ou trofeos na clasificación da
proba na que se producen os feitos.
b) Exclusión ou perda de puntos, postos, premios e/ou trofeos na clasificación do
Campionato ou certame completo do que forma parte a proba na que se producen os
feitos.
c) Perda da categoría da propia proba, competición, campionato ou certame.
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d) Clausura do Circuíto ou do recinto deportivo.
e) Prohibición temporal do acceso a un Circuíto ou a un recinto deportivo.
ARTIGO 91.- SANCIÓNS POR INFRACCIÓNS MOI GRAVES.
Ás infraccións comúns moi graves e ás específicas de organizadores, comisarios e
oficiais, corresponderán as seguintes sancións:
a) Multa de 300,51 euros a 601,01 euros.
b) Exclusión ou perda de puntos, postos, premios e/ou trofeos na clasificación da
proba na que se producen os feitos.
c) Exclusión ou perda de puntos, postos, premios e/ou trofeos na clasificación do
campionato ou certame completo do que forma parte a proba na que se producen os
feitos.
d) Prohibición de acceso ós circuítos ou ós recintos deportivos nos que se desenrolan as probas e/ou as competicións, por tempo non superior a cinco anos.
e) Inhabilitación por tempo non inferior a dous anos nin superior a cinco, para que o
sancionado non poida participar nun determinado certame, especialidade ou actividade deportiva, ou non poida organizar unha determinada proba durante o mesmo período.
f) Inhabilitación para ocupar cargos na organización deportiva, ou suspensión ou privación de licencia federativa ou habilitación equivalente, con carácter temporal, por un
prazo de dous a cinco anos, en xusta proporción á infracción cometida.
g) Inhabilitación a perpetuidade para ocupar cargos na organización deportiva ou privación de licencia federativa ou habilitación equivalente igualmente a perpetuidade.
Esta sanción só se poderá acordar, de xeito excepcional, pola reincidencia en infraccións de extraordinaria gravidade.
A estes efectos considerarase que concorre tal reincidencia cando unha persoa fora
obxecto de sanción firme por falta moi grave, xa sexa da mesma ou diferente natureza, máis de dúas veces durante unha temporada deportiva, ou máis de cinco veces
durante catro temporadas consecutivas, ou por falta grave da mesma ou diferente
natureza, máis de tres veces nunha mesma temporada deportiva, ou máis de seis
veces durante catro temporadas consecutivas.
h) Clausura do circuíto ou recinto deportivo por un período de un tres meses a un ano.
ARTIGO 92.- SANCIÓNS POR INFRACCIÓNS ESPECÍFICAS MOI GRAVES DOS
DIRECTIVOS.
Pola comisión das infraccións establecidas no artigo 87.2 A e 87.2.B, poderán impoñerse as seguintes sancións:
a) Amoestación pública.
b) Inhabilitación temporal de dous a catro anos.
c) Destitución do cargo.
Para a aplicación de cada unha destas sancións, o Tribunal Galego de Apelación terá
en conta a entidade dos feitos e a incidencia dos mismos no desenrolo da actividade
deportiva e as competencias os cales se refiren.
ARTIGO 93.- SANCIÓNS POR INFRACCIÓNS GRAVES.
Ás infraccións graves, comúns e específicas corresponderán as seguintes sancións:

a) Amoestación pública.
b) Multa de 150,26 euros a 300,51 euros.
c) Exclusión ou perda de puntos, postos, premios e/ou trofeos na clasificación da
proba na que se producen os feitos.
d) Clausura do Circuíto ou recinto deportivo ata tres meses.
e) Inhabilitación, por tempo non inferior a un mes nin superior a dous anos, para que o
sancionado non poida participar nun determinado certame, especialidade ou actividade
deportiva, ou non poida organizar unha determinada proba durante o mesmo período.
f) Inhabilitación para ocupar cargos na organización deportiva, ou suspensión ou privación de licencia federativa ou habilitación equivalente, con carácter temporal, por un
prazo de un mes a dous anos, en axeitada proporción á infracción cometida.
g) Suspensión dos dereitos de asociado ata un máximo de un ano
ARTIGO 94.- SANCIÓNS POR INFRACCIÓNS LEVES.
Ás infraccións leves corresponderán as seguintes sancións:
a) Apercibimento.
b) Multa de ata 150,25 euros.
c) Inhabilitación por tempo non superior a un mes, para que o sancionado non poida
participar nun determinado certame, especialidade ou actividade deportiva, ou non
poida organizar unha determinada proba durante o mesmo período de tempo.
d) Inhabilitación para ocupar cargo na organización deportiva, ou suspensión ou privación de licencia federativa ou habilitación equivalente, con carácter temporal, por un
prazo máximo de un mes, en axeitada proporción á infracción cometida.
ARTIGO 95.- REGRAS COMÚNS PARA A DETERMINACIÓN E IMPOSICIÓN DE
SANCIÓNS.
1.- Para unha mesma infracción poderán acumularse con carácter subsidiario unha
de outras, unha ou varias das sancións que están previstas para cada categoría de
faltas, de forma congruente coa gravidade da mesma.
2.- A sanción de multa poderá impoñerse, tamén, de forma principal ou accesoria,
pero en todo caso o atraso no pago das multas, por riba do prazo que a tal efecto se
conceda en cada caso, implicará -mentres dure- a suspensión dos dereitos inherentes a súa condición de Asociación deportiva que se trate, no ámbito Federativo
3.- A partir de un mes de mora, o impago das multas terá a consideración de quebrantamento de sanción.
4.- En todo caso, entenderase que o concursante -Club Deportivo, Escudería ou
Entidade deportiva- é responsable directo do pago das multas impostas ós membros do
seu equipo e quedará obrigado nos termos establecidos nos dous puntos anteriores.
5.- En todo caso, as multas, entendidas como sancións únicas, principais, subsidiarias ou accesorias de outras, deberán impoñerse dentro dos límites cuantitativos
vixentes en cada momento, e considerando especialmente a situación económica da
asociación deportiva sancionada e a gravidade da infracción.
6.- A sanción de inhabilitación a perpetuidade e a de privación definitiva de licencia
federativa ou de habilitación equivalente, deberá ser acordada pola Tribunal Galego
de Apelación en pleno, o cal quedará validamente constituído pola presencias da
metade máis un dos seus membros, e o acordo deberá tomarse por maioría absoluta dos comparecentes. Caberá a posibilidade de formulación de votos particulares.
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Para tal reunión decisoria, farase chegar con sete días de antelación á data da reunión, a todos os membros do órgano, copia estrictamente confidencial do expediente.
ARTIGO 96.- MEDIDAS CAUTELARES.
1.- Son medidas cautelares que poden ser adoptadas para garantir os resultados dun
procedemento, as seguintes:
a) Precintado de vehículos participantes.
b) Precintado de pezas extraídas dos vehículos participantes.
2.- As medidas cautelares poderán ser acordadas polo Colexio de Comisarios
Deportivos dunha proba ou polo Tribunal Galego de Apelación, previa audiencia do ou
dos interesados.

E S TAT U T O S F G A

Sección 5ª. Da responsabilidade.
ARTIGO 97.Na determinación da responsabilidade derivada das infraccións deportivas, os órganos disciplinarios deberán aterse ós principios informadores do dereito sancionador.
Para o establecemento da sanción que resulte aplicable, os órganos disciplinarios
poderán valorar o resto de circunstancias que concorran na falta, tales como as consecuencias da infracción, a natureza dos feitos ou a concorrencia no inculpado de singulares características na orde deportiva, e a concorrencia de circunstancias agravantes ou atenuantes.
ARTIGO 98.A responsabilidade disciplinaria deportiva extínguese:
a) Polo cumprimento das sancións impostas.
b) Pola prescricións das infraccións.
c) Pola prescrición das sancións.
d) Polo falecemento do inculpado.
ARTIGO 99.1.- As infraccións moi graves prescribirán ós tres anos, as graves ó ano e as leves ó
mes, comezándose a contar o prazo desde o día seguinte á súa comisión.
O prazo de prescrición interromperase pola iniciación do procedemento sancionador,
pero se este permanecese paralizado durante un mes, por causa non imputable á persoa ou entidade suxeita ó mesmo, volverá correr o prazo de prescrición, que se interromperá de novo no caso de reiniciarse a tramitación do procedemento.
2.- As sancións prescribirán ós tres anos, ó ano ou ó mes, segundo se trate das que
correspondan a faltas moi graves, graves ou leves, comezándose a contar o prazo
desde o día seguinte a aquel no que adquira firmeza a resolución en virtude da cal
se impuxo a sanción, ou desde que se quebrantase o seu cumprimento se este xa
comezara.
3.- No caso de que unha persoa ou entidade que sendo obxecto dun procedemento
sancionador, ou tendo sido xa obxecto de sanción firme, decidise voluntariamente
renunciar á súa licencia ou á calidade en virtude da cal formaba parte da Federación
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ARTIGO 100.- CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS DA RESPONSABILIDADE.
1º.- Consideraranse en todo caso circunstancias atenuantes da responsabilidade disciplinaria deportiva:
a) A de arrepentimento espontáneo.
b) A de ter precedido, inmediatamente anterior a comisión da infracción, provocación
suficiente.
c) A de non ter sido sancionado con anterioridade no transcurso da vida deportiva,
sempre que esta sexa maior de dous anos no intre de cometerse a infracción que orixine a aplicación deste precepto.
2º.- Consideraranse en todo caso, como circunstancias agravantes da responsabilidade disciplinaria deportiva:
a) A reincidencia.
Existirá reincidencia cando o autor xa fora sancionado anteriormente por calquera
infracción á disciplina deportiva de igual ou maior gravidade, ou por dúas infraccións
ou máis de inferior gravidade da que ese suposto trate.
A reincidencia entenderase producida no transcurso dos últimos catro anos, contados
a partir do momento na que se cometera a infracción.
b) A premeditación.
Existirá premeditación cando o autor da falta que se enxuíce tivera realizado, con
anterioridade, aínda sexa inmediata á comisión de infracción, accións ou omisións
claramente encamiñadas á preparación da mesma.
c) A aleivosía.
Existirá aleivosía cando o autor da falta que se enxuíce tivera realizado accións ou
omisións claramente encamiñadas a garantir os resultados da infracción en prexuízo
do suxeito pasivo, ou a impedir que se identifique o autor da mesma.
d) Prezo ou acordo simple.
Concorrerá esta circunstancia cando o autor dunha falta teña sido movido á súa comisión mediante pago dun prezo, ou por acordo simple con outra persoa ou entidade.
Nos casos nos que concorra esta circunstancia, a persoa ou persoas con quen se
pactara o acordo ou de quen se recibira o prezo, serán tamén enxuizadas como coautoras da infracción que se cometera.
e) A entidade do prexuízo económico ocasionado coa comisión da infracción de que
se trate. A tales efectos considerarase concorrente a presente agravante no suposto
en que no expediente quede acreditado un perxuizo económico superior a 3005,06
euros
ARTIGO 101.- RÉXIME DE SUSPENSIÓN DAS SANCIÓNS.
1.-A mera interposición das reclamacións non paralizará nin suspenderá a execución
das resolucións.
2.-De oficio ou a petición fundada e expresa do interesado, o Tribunal Galego de
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Galega de Automobilismo -e en consecuencia da cal estaba sometido á súa potestade disciplinaria- e abandonar a mesma, non lle computará o tempo que permaneza
fóra da Federación a efectos de prescrición no caso de que volte -ou pretenda voltar
ou reincorporarse- antes de tres anos despois de separarse voluntariamente da
mesma.
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Apelación poderá suspender razoadamente a execución das sancións impostas.
3.- Para o outorgamento da suspensión da executividade dos actos recorridos valorarase se o cumprimento da sanción pode producir prexuízos de difícil ou imposible
reparación.
4.- Ó dictalo acordo de suspensión da execución dunha sanción, o Tribunal poderá
acordar as medidas cautelares que estime necesarias para asegurar a protección do
interese público e a eficacia da resolución impugnada.
As contías das medidas cautelares máximas deberán ser aprobadas pola Asemblea
Xeral da Federación Galega de Automobilismo.
ARTIGO 102.- APLICACIÓN CONDICIONAL DAS SANCIÓNS.
Poderase acordar a aplicación condicional das sancións nos casos nos que concorran os tres seguintes requisitos:
1.- Que se trate da primeira vez que unha persoa ou entidade é sancionada.
2.- Que a sanción se deba a falta leve ou grave castigada con multa inferior a 450,76
euros, ou unha sanción inferior a seis meses de inhabilitación ou privación de licencia.
3.- Que o interesado o solicite expresamente.
En tales supostos o Tribunal Galego de Apelación poderá condicionar o cumprimento
de todas ou dalgunha das sancións impostas, ou dalgunha parte delas, ó feito de que
durante un determinado período de tempo -que non poderá exceder da duración das
sancións impostas- o interesado non incorra en ningunha outra infracción disciplinaria, da mesma ou distinta natureza, e sempre que se aprecie a concorrencia de circunstancias atenuantes da responsabilidade ou outras de especial consideración que
así o aconsellen.
A estes efectos o Vocal-asesor deberá emitir por escrito informe previo con carácter
preceptivo.
No caso de non incorrer en infracción ningunha durante o período de tempo establecido, entenderase cumprida a sanción aplicada condicionalmente.
Pola contra, no caso de cometer o interesado dentro do período de condicionalidade,
algunha infracción disciplinaria pola que chegase a ser sancionado, deberá cumprir
integramente a sanción imposta pola nova infracción e a sanción da que o cumprimento quedou condicionado. E isto aínda que a firmeza da sanción que se deba aplicar a esta última infracción se alcance fóra de dito período.
SECCIÓN 6ª.- DOS PROCEDEMENTOS.
ARTIGO 103.As actuacións dos colexios de Comisarios Deportivos durante o transcurso das probas ou competicións en materia técnico-deportiva e do Tribunal Galego de Apelación
(T.G.A.) nas materias técnico-deportivas en vías de apelación e disciplina en primeira
instancia, rexiranse polos procedementos que a continuación se detallan.
ARTIGO 104.Unicamente se poderán impoñer sancións disciplinarias en virtude de expediente instruído ó efecto con amaño ó contido dos presentes estatutos e ó disposto na Lei
3/2012 de 2 de abril Xeral do Deporte de Galicia e as normas que a desenrolen.

ARTIGO 105.- DISPOSICIÓNS XERAIS.
1ª.- O procedemento para a sanción de faltas disciplinarias iniciarase polo órgano
competente, ben pola súa propia iniciativa, de oficio, ou como consecuencia de orde
superior ou denuncia motivada.
2ª.- Deberase respectar, en todo caso, o trámite de audiencia e o dereito a reclamación dos interesados naquelas intervencións necesarias para garantir o normal
desenrolo das probas ou competicións deportivas.
3ª.- O interesado deberá ter coñecemento dos feitos que se lle imputan, así como as
probas que existen ó respecto, podendo facer as manifestacións que estime oportunas na defensa do seu dereito.
4ª.- Os feitos relevantes para o procedemento e a súa resolución poderán acreditarse por calquera medio, podendo os interesados propoñer que se practiquen calesquera probas ou aportar directamente cantas sexan de interese para a correcta resolución do expediente.
En todo caso corresponderá a quen as propoñan a responsabilidade e o custo da súa
aportación e/ou práctica ante o T.G.A. sendo este quen con carácter previo acordará
a súa procedencia.
5ª.- As reclamacións, as intencións de apelar, as apelacións -en si mesmas- e as
denuncias formuladas en materia disciplinaria, deberán presentarse en forma escrita,
ante a Autoridade correspondente e nos prazos sinalados ó efecto.
6ª.- Os informes suscritos polos oficiais da proba constituirán medio documental
necesario no conxunto da proba das infraccións ás regras e normas deportivas.
Igual natureza terán as ampliación ou aclaracións ás mesma suscritas polos propios
oficiais, ben de oficio, ben a solicitude dos órganos correspondentes.
As declaracións dos oficiais presúmense certas, salvo erro material manifesto que
poderá acreditarse por calquera medio admitido en Dereito.
7ª.- Calquera persoa ou entidade, dos que os dereitos ou interese lexítimos poidan
verse afectados pola sustanciación dun procedemento dos definidos a continuación,
poderá persoarse no mesmo, tendo desde entón e ós efectos de notificacións e de
proposición e práctica da proba, a consideración de interesado.
8ª.- Os Órganos Disciplinarios deportivos competentes deberán, de oficio ou a instancia do Instructor do Expediente, comunicar ó Ministerio Fiscal a existencia de aquelas infraccións que puideran revestir caracteres de delicto ou falta penal.
Neste caso os Órganos disciplinarios deportivos acordarán a suspensión do procedemento, segundo as circunstancias concorrentes, ata que recaia a correspondente resolución xudicial, si ben poderán continuar coa tramitación do expediente hasta xusto
antes de dictar resolución a cal quedará en suspenso ata que recaia a resolución xudicial que proceda . En cada suposto concreto os Órganos disciplinarios valorarán as circunstancias que concorran no mesmo, a fin de acordar motivadamente a suspensión ou
a continuación do Expediente Disciplinario deportivo ata antes da súa resolución.
No caso de que se acordara a suspensión do procedemento poderán adoptarse medidas cautelares mediante providencia notificada a todas as partes interesadas.
9ª.- No suposto de que un mesmo feito puidera dar lugar á responsabilidade administrativa derivada da normativa de aplicación vixente en materia de violencia deportiva,
os órganos disciplinarios deportivos comunicarán á autoridade correspondente os
antecedentes de que dispuxesen con independencia da tramitación do procedemen-
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to disciplinario deportivo.
Cando os órganos disciplinarios deportivos tiveran coñecemento de feitos que puideran dar lugar, exclusivamente, a responsabilidade administrativa, darán traslado sen
máis dos antecedentes de que dispoñan á autoridade competente.
ARTIGO 106.- NORMAS ESPECIAIS EN MATERIA TÉCNICO-DEPORTIVA.
Os procedementos nestas materias regularanse necesariamente polas normas contidas nos Capítulos XII e XIII do Código Deportivo Internacional (C.D.I.) sempre que
non resulten contradictorias con os presentes estatutos e a normativa legal de aplicación. todo caso, deberán cumprirse as seguintes regras xerais:
- En materia de reclamacións e apelacións, e con independencia das actuacións de
Oficio, a lexitimación activa e pasiva corresponderá ó Concursante (ou representante
debidamente habilitado). Entenderase como Concursante ó titular da licencia de tal
categoría que figure nos arquivos da Federación Española de Automobilismo ou
Federación Galega de Automobilismo.
-A reclamación farase por escrito e dirixirase o Colexio de Comisarios Deportivos
-Os prazos para interpor as reclamacións en materia técnico deportiva ante os
Comisarios Deportivos serán os fixados nos regulamentos e normas particulares de
cada modalidade de automobilismo de que se trate
-O Colexio de Comisarios Deportivos notificará e resolverá a reclamación o concursante que la presente, razoada sucintamente e con expresión da posibilidade de apelación ante o T.G.A. da F.G.A. e prazo para interpola
-O concursante reclamante deberá, si fora o caso, notificar a intención de apelar o
Colexio de Comisarios Deportivos no prazo que establezan os regulamentos particulares de cada modalidade de automobilismo de que se trate, a través de calquera
medio que permita acreditar a súa recepción
-A apelación interporase por escrito razoado ante o T.G.A. da F.G.A. polo concursante correspondente debendo acompañar unha copia da manifestación da intención
de apelar, así como o xustificante de ter depositada a caución que en cada caso se
requira.
-O prazo de interposición da apelación para ante o T.G.A. e de dos días naturais contados a partir da notificación do reclamante da intención de apelar os Comisarios
Deportivos, podéndose presentar a través de calquera medio que permita acreditar a
súa recepción.
- Nas reclamacións, así como nas apelacións, que se plantexen nesta materia deberá prestarse previamente unha caución polo interesado, que lle será restituída ó finalizar o expediente si se recoñece o fundamento da mesma. Se a reclamación ou apelación se desestimara, poderá ser retida a caución entregada na súa totalidade ou en
parte, a criterio do Colexio de Comisarios Deportivos da proba ou do Tribunal Galego
de Apelación, no seu caso.
ARTIGO 107.- O PROCEDEMENTO DE APELACIÓN EN MATERIA TÉCNICODEPORTIVA.
O T.G.A. resolverá a través dos trámites establecidos neste artigo as apelacións interpostas contra as resolucións dos Colexios de Comisarios Deportivos en materia técnico-deportiva. Interposta a apelación en tempo e forma, o T.G.A. recadará a docu-

mentación da proba necesaria e os informes e actas dos Comisarios Deportivos o que
se refira a apelación dictándose providencia a tal efecto pola que se teña por interposta a apelación e se traslade o recurso os Comisarios Deportivos par que informen
sobre o mesmo e aporten a documentación e probas que estimen necesarias nun
prazo non superior a 5 días.
Con carácter previo, e no caso de que non veña debidamente acompañado o recurso da interposición ante os Comisarios Deportivos da intención de apelar e do xustificante de ingreso da caución correspondente, requirirase o apelante os efectos de
que en 5 días aporte os mesmos ou faga o ingreso correspondente, advertindo o
recorrinte que transcorridos os mismos sen que se fixese, o T.G.A. dictará Providencia
pola que arquivará o expediente sen máis trámite. No caso de non haberse feito a
manifestación da intención de apelar ante o Colexio de Comisarios Deportivos na
forma correspondente, e non poderse xustificar debidamente, procedará o arquivo do
expediente.
Incorporados o expediente os informes dos Comisarios e a documentación pertinente, darase vista do mesmo o recorrinte outorgándoselle trámite de audiencia e prazo
para formular alegacións e aportar documentación e propoñer probas que estime pertinentes o seu dereito por prazo non superior a 5 días.
Transcorrido o prazo conferido sen presentarse escrito por o recorrinte ou habéndose presentado este, o T.G.A. mediante Providencia resolverá sobre a pertinencia ou
necesidade da proba proposta ou poderá acordar a práctica da que considere necesaria para o esclarecemento dos feitos podendo convocar a tal efecto as partes a una
audiencia. Noutro caso dictará resolución declarando concluso o expediente para dictar resolución, dando traslado as partes para vista e alegacións por un prazo de 5
días.
A Providencia na que se denegue a proba proposta polo recorrinte ou na que se
declare concluso o expediente para resolver, non será susceptible de recurso, sen
perxuizo da súa alegación polo recorrinte nun recurso ulterior.
Celebrada que sexa a vista ou no caso de que esta no se estimase necesaria para a
resolución da apelación o T.G.A, una vez transcorrido o prazo outorgado para vista,
xa se formularan alegacións ou non, dictará resolución motivada no prazo de 5 días
A resolución do T.G.A. que poña fin a apelación en materia técnico deportiva, esgotará a vía federativa, e non será susceptible de recurso algún, agas as competencias
que poda ter o Comité Galego de Xustiza Deportiva.
ARTIGO 108.- O PROCEDEMENTO DISCIPLINARIO EN PRIMEIRA INSTANCIA.
O Xuíz Único resolverá a través do procedemento disciplinario a imposición de sancións por infracción das regras de xogo ou competición , das normas xerais deportivas, xa sexan comúns ou específicas para federativos ou organizadores axustándose os principios e regras da lexislación xeral e o establecido nestes estatutos,
ocurridas con ocasión ou como consecuencia do desenrolo da actividade deportiva,
en todas as súas facetas, apreciando as probas segundo o seu leal saber e entender,
e sancionando , dacordo co establecido no presente Regulamento, as infraccións que
se cometeran no desenrolo da actividade deportiva e no transcurso dunha proba,
competición ou certame, xa sexa nos seus preliminares, desenrolo ou despois da súa
terminación.
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1º.- O procedemento iniciarase por providencia de incoación de oficio por propia iniciativa do Xuíz Único ou en virtude de denuncia motivada, a solicitude de interesado,
ou a requirimento da Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia.
2º.- A tal efecto, ó ter coñecemento dunha suposta infracción das normas deportivas,
o Xuíz Unico poderá acordar a instrucción de dilixencias informativas con carácter
previo á providencia de incoación , na que se pronuncie sobre a incoación do expediente ou no seu caso, sobre o arquivo das actuacións.
3º.- A providencia de incoación, que será notificada ó interesado, deberá conter a
identificación do Xuíz Único, un resumo sucinto dos feitos imputados, dos artigos
infrinxidos e as sancións que poidan ser impostas.
Asimesmo poñeráselle de manifesto o seu dereito a examinar o expediente, no prazo
preclusivo de CINCO DÍAS, subseguintes á data de notificación da incoación do expediente e a evacuar en forma escrita as manifestacións que estime oportunas en defensa do seu dereito, aportando a documentación que estime pertinente.
4º.-Ó Xuíz Único sonlle de aplicación as causas de abstención e recusación previstas
na lexislación do Estado para o procedemento administrativo común. O dereito de
recusación poderá exercerse polos interesados no prazo de un día hábil, a contar
desde o seguinte á notificación da providencia de incoación, ante o Tribunal Galego
de Apelación, que deberá resolver no día hábil seguinte. Contra as resolucións adoptadas respeccto a recusación formulada non se dará recurso, sen prexuízo da posibilidade de reproducir a recusación ó interpoñer o recurso administrativo ou xurisdiccional, segundo proceda, contra o acto que poña fin ó procedemento.
5º.- Iniciado o procedemento, o Xuíz Único poderá adoptar as medidas previsorias
que estime oportunas para asegurar a eficacia da resolución que puidera recaer, sempre con suxeición ó principio de proporcionalidade.
A adopción de medidas provisorias poderá acordarse en calquera momento do procedemento e deberá ser debidamente motivada. Non se poderá dictar medidas provisorias que poidan causar prexuízos irreparables.
6º- Trancurrido o prazo para evacuar en forma escrita as alegacións que estime necesarias o recorrinte, o Xuíz Único acordará a apertura dun período de proposición e
práctica de proba por un tempo de CINCO DÍAS.
7º.- O Xuíz Único ordenará a práctica de cantas dilixencias sexan axeitadas para a
determinación e comprobación dos feitos, así como para a fixación das infraccións
susceptibles de sanción.
O Xuíz Único poderá de oficio ou a solicitude de interesado, acordar a acumulación
de expedientes cando se produzcan as circunstancias de identidade ou analoxía
razoable e suficiente, de carácter subxectivo ou obxectivo, que fixeran aconsellable a
tramitación e resolución únicas.
8º.- Practicadas as probas admitidas e pertinentes, se lle dará audiencia escrita ó interesado para que no prazo de TRES DÍAS formule conclusións e aporte documentos
en relación coas probas practicadas. A tal fin, o interesado terá á súa disposición unha
relación dos documentos obrantes no expediente a fin de que poida obter copias dos
que estimen convenientes quedando o expediente á súa disposición para tal fin.
Transcurrido dito prazo, o Xuíz Único dictará resolución no DÍA HÁBIL SEGUINTE, no
que terá en conta , entre outras cousas, os elementos seguintes:
a) As actas das probas
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ARTIGO 109.- O PROCEDEMENTO DISCIPLINARIO DE APELACIÓN.
O T.G.A. resolverá a través de procedemento disciplinario de apelación os recursos
interpostos contra as resolucións disciplinarias dictadas en primeira instancia polo
Xuíz Único.
1º.- O recurso de apelación interporase ante o TGA, no prazo de CINCO DÍAS dende
a súa notificación. No escrito de formalización do recurso exporanse, ordeadamente,
as alegacións referentes ó quebrantamento das normas e garantías procesais, error
na apreciación das probas, ou infracción da normativa na que se base a impugnación. No mesmo escrito de formalización poderá o recurrente tanto propoñer probas
que non puido aportar na primeira instancia por causas que non lle sean imputables
como solicitar a admisión de probas propostas na primeira instancia e que ó seu
entender foron indebidamente denegadas, sempre que no seu momento formulara a
súa oportuna protesta.
2º.- Recibido o recurso, o TGA dictará providencia de incoación, que notificarase ó
recurrente, e que deberá conter o nomeamento do Secretario Instructor do expediente.
3º.- Ó Secretario Instructor, que deberá ser licenciado en Dereito, sonlle de aplicación
as causas de abstención e recusación previstas na lexislación do Estado para o procedemento administrativo común. O dereito de recusación poderá exercerse no prazo
de tres días hábiles a contar dende o seguinte da notificación da providencia co
nomeamento, ante o TGA, que deberá resolver no día hábil seguinte. Contra as resolucións adoptadas respecto a recusación formulada non se dará recurso, sen prexuízo da posibilidade de reproducir a recusación ó interpoñer o recurso administrativo ou
xurisdiccional, segundo proceda, contra o acto que poña fin ó procedemento.
4º.- O Secretario- instructor ordeará a práctica de dilixencias de proba que estime pertinentes en torno a resolución da apelación nun prazo de CINCO DÍAS.
5º.- Practicadas as probas admitidas e pertinentes, o Instructor formulará proposta de
resolución no prazo de TRES DÍAS, que deberá ser motivada en torno a fixación da
realidade no quebrantamento procesal, da infracción da normativa ou no seu caso, da
determinación e comprobacións dos feitos en torno os cales xiran as probas practica
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b) O informe do Observador nomeado pola FGA, se o houbese
c) As alegacións dos interesados
d) Calquera outro testemuño do que o valor probatorio será apreciado discrecionalmente polo Xuíz Único.
e) Asimesmo, poderá ser examinado calquera medio de reproducción audio-visual
que permita ter un coñecemento dos feitos ocorridos, e do que o valor probatorio será
apreciado polo propio Xuíz Único.
9º.- Na resolución se fixará de forma motivada os feitos, especificándose os que se
consideren probados e a súa exacta calificación, determinándose a infracción que, no
seu caso, aquéles constitúan e a persoa, persoas, ou Entidades que resulten responsables, especificándose a sanción que se impoñe e o correspondente pronunciamento referente ás medidas provisorias respecto do seu mantemento ou levantamento.
Dita resolución notificarase ó interesado, informándoselle da súa posibilidade de apelar no prazo de CINCO DÍAS dende a súa notificación ante o Tribunal Galego de
Apelación.
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LISTA DE VEHÍCULOS HOMOLOGADOS POR PAÍSES.
- Os dous primeiros caracteres indican o grupo no que se homologou o vehículo ou motor.
- Os seguintes números indican a referencia de homologación adxudicado pola FIA.
- A continuación figuran o nome comercial do vehículo ou motor, así como a súa cilindrada.
- Á dereita aparece a data de homologación do vehículo, e entre parénteses a data de caducidade
desta homologación ( se figura o signo +, a homologación é susceptible de ser prolongada).
O signo ½ indica homologacións que inclúen unha variante-kit (VK).
O signo ® indica homologacións que inclúen unha variante World Rally Car (WRC)

das nesta instancia.
6º.- A proposta de resolución notificarase ó apelante, cunha relación dos documentos obrantes no expediente, quedando este último á súa disposición no local federativo a fin de que poda obter copias do mesmo. Asimesmo, se lle concede ó recurrente un prazo de CINCO DÍAS para formular alegacións e presentar documentos e
informes que estime pertinentes ante o Instructor.
7º.- Transcurrido o prazo de alegación referido no apartado anterior, darase traslado
ó TGA para a resolución do expediente no prazo de TRES DÍAS, a contar dende o
seguinte ó da elevación do expediente polo Instructor, notificándose ó apelante.
Contra a misma, que agotará a vía disciplinaria federativa,caberá recurso perante o
Comité Galego de Xustiza Deportiva no prazo de 15 días dende a súa notificación.
SECCIÓN 7ª. DAS PROVIDENCIAS, RESOLUCIÓNS, NOTIFICACIÓNS E
RECURSOS.
ARTIGO 110.- MOTIVACIÓN DE PROVIDENCIAS E RESOLUCIÓNS.
As providencias e resolucións deberán ser motivadas nos casos previstos na lexislación autonomica e do Estado sobre procedemento administrativo e demais normas de
aplicación
ARTIGO 111.- CONTIDO DAS NOTIFICACIÓNS.
As notificacións deberán conter o texto íntegro da resolución coa indicación de se é
ou non definitiva, a expresión das reclamacións ou recursos que procedan contra ela,
o órgano ante o que deberan de presentarse e o prazo de interposición.
ARTIGO 112.- PRAZO, MEDIO E LUGAR PARA AS NOTIFICACIÓNS.
A.- En materia técnico-deportiva.
As notificacións que se produzan nesta materia rexiranse en canto a prazos, medios
e lugares para realizalas, poas disposicións dos presentes estatutos, do Código
Deportivo Internacional e regulamentos aplicables ós Campionatos, Copas e Trofeos
de Galicia.

