
Comunicado nº 140/20

1 de Outubro de 2020

� LICENZA AUTONÓMICA DE GALICIA-EXCLUSIVA.

Amparándonos no artigo 27.2 do noso Estatuto de Autonomía, onde Galicia ten a competencia en materia

de deporte en “exclusiva”, por acordo de Xunta Directiva e Comisión Delegada, de data 1 de Outubro

de 2020, emitirase “LICENZAS AUTONÓMICAS DE GALICIA-EXCLUSIVA” que habilitarán para

participar en probas Autonómicas de Galicia.

A Federación Galega de Automobilismo entende que é posible a convivencia de ambas licenzas (LICENZA

AUTONÓMICA DE GALICIA-EXCLUSIVA E LICENZA AUTONÓMICA ÚNICA-ESTATAL) a vista do

declarado polo Tribunal Constitucional en sentenza 32/2018 do 18 de abril de 2018. Asimesmo en apoio

desta tese, o Xulgado Central do Contencioso Administrativo Número 2, de Madrid, ditou sentenza do 22

de Setembro de 2020 nos autos de recurso contencioso administrativo 13/2019 na que estimando a

demanda interposta polo Presidente da Federación Galega de Piragüismo fronte a resolución do 8 de

marzo de 2019 do “Tribunal Administrativo do Deporte” declara a nulidade da mesma e condena as

demandadas, “Tribunal Administrativo do Deporte” (do C.S.D.) e “Real Federación Española de

Piragüismo” a pasar pola devandita declaración. Déixase polo tanto sen efecto as sancións, económica

e de inhabilitación, que se lle impuxeron ao Presidente da Federación Galega de Piragüismo por emitir

“LICENZAS AUTONÓMICAS DE GALICIA-EXCLUSIVA” nas tempadas de 2015, 2016, 2017 e de 2018.

Na resolución dictada polo Xulgado do Contencioso Adm inistrativo Número 2, de Madrid, polo que ós

licenciados de Galicia lles interesa razoase que:

.- Como resultado das alegacións das partes a F.G. de P. só ingresou a R.F.E. de P. a parte

correspondente a mesma das “LICENZAS AUTONÓMICAS ÚNICAS-ESTATAIS” tramitadas na Galicia,

e non así as da parte das “LICENZAS AUTONÓMICAS DE GALICIA-EXCLUSIVAS”, por entender que

coexisten estes dous tipos de licenzas, e que non procede neste último caso.

.- O Tribunal Constitucional na súa sentenza de pleno, número 33/2018, de 12 de Abril do 2018, recurso

de inconstitucionalidade número 3447/2015, apreciou a inconstitucionalidade do que se denomina efecto

“transversal” ou “horizontal” da “LICENZA AUTONÓMICA ÚNICA-ESTATAL”, non o “vertical” o que

impide declarar a nulidade do precepto impugnado no seu conxunto, o artigo 23 da Lei 15/2014, de 16 de

setembro, da racionalización do sector público, polo que se modificou o apartado 4 do artigo 32, da Lei

10/1990 do Deporte, realizando no seu lugar unha interpretación do mesmo conforme á Constitución nos

seguintes termos (FJ 3º Letra F):

Trátase dunha resolución xudicial que xunto á xa mencionada do Tribunal Constitucional supón

devolver ás Federacións Autonómicas de Galicia as “competencias exclusivas” de que foron

privadas coa modificación do artigo 32.4 da Lei 10/1990 do Deporte.

.- Ademais nun momento como o presente no que as dificultades para o “deporte de base” víronse

agravadas pola pandemia do Covid-19 supón unha conquista para o Deporte Autonómico de Galicia xa

que suporá abaratar custos (o 90% só participan en probas autonómicas de Galicia) ós deportistas que

únicamente queren participar en probas autonómicas e poderán obter unha “LICENZA AUTONÓMICA

DE GALICIA-EXCLUSIVA” cun custo inferior.

A proposta faise para beneficiar economicamente os licenzados autonómicos, que participarán con

Licenza Autonómica Exclusiva de Galicia en probas autonómicas (non estatais) co conseguinte

abaratamento.



A proposta aparece nas seguintes táboas:





Poderase participar e puntuar, sen ningún tipo de discrim inación, en tódolos Cam pionatos de Galicia de Autom obilismo coa "Licenza Autonóm ica

Única-Estatal" e coa "Licenza Autonómica de Galicia-Exclusiva".Se calquera licenzado autonóm ico quixera am pliala súa licenza a Autonóm ica Única-

Estatal terá que aboar , a m aiores, o 25%  que se lle ten que aboar a “Real Federación Española de Autom ovilism o” (figura en táboas adxuntas) m ais

quince euros de gastos de tram itación, impresión, envío por m ensaxería, e notificación de alta no arquivo da federación estatal.

CONVIVENCIA DA “LICENZA AUTONÓM ICA DE GALICIA-EXCLUSIVA” E DA “LICENZA AUTONÓM ICA ÚNICA-ESTATAL” PARA A

TEM PADA DE 2021 E VINDEIRAS.


