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ARTIGO 1.- O exercicio do Réxime Disciplinario Deportivo, no ámbito da
práctica do balonmán, regularase polo previsto na Lei Galega do Deporte
11/1997, de 22 de agosto; polo Real Decreto 1591/1992, de 23 de decembro,
sobre Disciplina Deportiva e outras normas dotadas no seu desenvolvemento;
polo disposto na Lei 10/1990, de 15 de outubro, do Deporte, nos Estatutos da
Real Federación Española de Balonmán, os da Federación Galega de Balonmán
e polos preceptos contidos no presente Regulamento.
ARTIGO 2.- A potestade disciplinaria atribúe aos seus titulares lexítimos a
facultade de investigar e, no seu caso, sancionar ou corrixir ás persoas ou
entidades sometidas á disciplina deportiva segundo as súas respectivas
competencias.
A potestade disciplinaria da Federación Galega de Balonmán esténdese sobre
todas aquelas persoas que formen parte da súa estrutura orgánica; sobre os clubs
deportivos, xogadores/as e oficiais; sobre os árbitros e, en xeral, todas aquelas
persoas e entidades que, estando federadas, desenvolven a actividade deportiva
correspondente no ámbito autonómico.
ARTIGO 3.- O ámbito da potestade disciplinaria da Federación Galega de
Balonmán aplicarase ás infraccións ás regras de xogo ou competición, así como
ás infraccións ás normas xerais deportivas, tipificadas neste Regulamento.
ARTIGO 4.- Son infraccións ás regras do xogo ou competición as accións ou
omisións que, durante o curso do xogo ou competición, vulneren, impidan ou
perturben o seu normal desenvolvemento.
Son infraccións ás normas xerais deportivas as demais accións ou omisións que
sexan contrarias ao disposto por devanditas normas.
ARTIGO 5.A) A potestade disciplinaria exercerase, cando as infraccións prodúzanse en
actividades ou competicións de ámbito autonómico, e naquelas competicións
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exclusivamente territorial, cando participen xogadores/as con licenzas
expedidas en calquera Federación Territorial e os resultados sexan
homologables oficialmente no ámbito estatal ou internacional.
A potestade disciplinaria da Federación Galega de Balonmán corresponde en
primeira instancia ao Comité Territorial de Competición e, en segunda
instancia, ao Comité Territorial de Apelación.
B) As resolucións ditadas polo Comité Territorial de Apelación, nos asuntos da
súa competencia, esgotarán o trámite federativo, e contra os mesmos poderase
interpor Recurso ante o Comité Galego de Xustiza Deportiva.
ARTIGO 6.- Non poderá imporse sanción algunha que non se atope tipificada,
con anterioridade á comisión da falta correspondente. No entanto, as
disposicións disciplinarias terán efecto retroactivo en canto favorezan aos
inculpados, aínda que recaese resolución firme e sempre que non se cumpriu a
sanción.
Así mesmo, non se pode impor dobre sanción disciplinaria polos mesmos
feitos, excepto as accesorias que regula o presente Regulamento.

CAPÍTULO 2º
DAS CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS
DA RESPONSABILIDADE DISCIPLINARIA DEPORTIVA
ARTIGO 7.- Son circunstancias eximentes o caso fortuíto, a forza maior,
lexítima defensa, segundo os medios e proporcións empregados, e as causas de
moi especial consideración a criterio do órgano competente.

ARTIGO 9.- Son circunstancias agravantes:
1. Ser reincidente.
2. A premeditación manifesta.
3. Cometer a falta mediante prezo, recompensa ou promesa.
4. Abusar de superioridade ou empregar medios que debilite a defensa.
5. Cometer calquera infracción como espectador, tendo licenza como
xogador/a, oficial, árbitro, dirixente ou calquera outro cargo directivo.
ARTIGO 10.- Existirá reincidencia cando o autor fose sancionado
anteriormente por calquera infracción á disciplina deportiva de igual ou maior
gravidade ou por dúas ou máis infraccións de inferior, da que ese suposto
trátese.
A reincidencia entenderase producida no transcurso dun ano contado a partir do
momento no que se cometeu a infracción.
ARTIGO 11.- Cando non concorreren circunstancias atenuantes nin
agravantes, o Comité competente tendo en conta a maior ou menor gravidade
do feito, imporá a sanción no grao que estime conveniente; cando se presenten
só circunstancias atenuantes aplicarase a sanción no seu grao mínimo e, se
unicamente concorre agravante ou agravantes, en grao medio ou máximo.
Cando se presenten circunstancias atenuantes e agravantes compensaranse
racionalmente, segundo a súa entidade.
ARTIGO 12.- Dentro dos límites de cada grao, corresponde aos órganos
xurisdiccionais, atendendo á gravidade dos feitos e demais circunstancias
concorrentes, a sanción que corresponda impor en cada caso.
Para a determinación da sanción que resulte aplicable, os órganos
xurisdiccionais poderán valorar o resto de circunstancias que concorran á falta,
tales como as consecuencias da infracción, a natureza dos feitos, a concorrencia
no inculpado de singulares responsabilidades na orde deportiva ou a frustración
ou tentativa na infracción.

ARTIGO 8.- Son circunstancias atenuantes:
1. A de preceder, inmediatamente á comisión da falta, provocación suficiente a
xuízo do Comité de Competición.
2. A de proceder o culpable, antes de coñecer a apertura do procedemento
disciplinario e por impulso de arrepentimento espontáneo, a reparar ou
diminuír os efectos da falta, a dar satisfacción ao ofendido ou a confesar aquela
aos órganos competentes.
3. Prestar colaboración ou auxilio a fin de evitar calquera infracción.
4. Calquera outra circunstancia de análoga significación deportiva que as
anteriores.
5. Para as infraccións ás regras do xogo ou competición, o non ser sancionado
nos dous anos anteriores da súa vida deportiva.

ARTIGO 13.- Son autores da infracción os que a levan a cabo directamente, os
que forzan ou inducen directamente a outro a executala e os que cooperan á súa
execución eficazmente.
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CAPÍTULO 3º
DA EXTINCIÓN DA RESPONSABILIDADE
DISCIPLINARIA DEPORTIVA
ARTIGO 14.- Consideraranse, en todo caso, como causas de extinción da
responsabilidade disciplinaria deportiva:
A) O falecemento do inculpado.
B) A disolución do club.
C) O cumprimento da sanción.
D) A prescrición das infraccións ou das sancións impostas.
E) A perda da condición de deportista, dirixente, oficial ou árbitro federado.
Cando a perda desa condición sexa voluntaria, este suposto de extinción terá
efectos meramente suspensivos, se quen estivera suxeito a procedemento
disciplinario en trámite ou fose sancionado recuperase nun prazo de tres (3)
anos a condición baixo a cal quedaba vinculado á disciplina deportiva, nese
caso o tempo de suspensión da responsabilidade disciplinaria deportiva non se
computará aos efectos da prescrición das infraccións nin das sancións.
ARTIGO 15.- As infraccións prescribirán aos tres anos, ao ano ou ao mes,
segundo sexan moi graves, graves ou leves, comezándose a contar desde o día
seguinte á comisión da falta.
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 a devandito procedemento, volverá
correr o prazo correspondente.
ARTIGO 16.- As sancións prescribirán aos tres anos, ao ano ou ao mes,
segundo trátese das que correspondan a infraccións moi graves, graves ou
leves, comezándose a contar o prazo de prescrición desde o día seguinte a aquel
en que adquira firmeza a resolución pola que se impuxo a sanción, ou desde que
se quebrantase o seu cumprimento se este comezase.
ARTIGO 17.- O réxime disciplinario regulado neste Regulamento é
independente das responsabilidades civís, penais ou de calquera outra índole,
que se rexerán pola lexislación que en cada caso corresponda.
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TÍTULO II
INFRACCIÓNS E SANCIÓNS
CAPÍTULO 1º
DISPOSICIÓNS XERAIS
ARTIGO 18.- As sancións, principais ou accesorias, que poden imporse
regulamentariamente son as seguintes:
A) Aos xogadores/as e oficiais:
a) Apercibimento.
b) Suspensión.
c) Prohibición de acceso a recinto deportivo.
d) Privación de licenza federativa.
e) Multa e Indemnizacións regulamentarias.
B) Aos dirixentes e demais cargos directivos:
a) Apercibimento.
b) Suspensión.
c) Prohibición de acceso a recinto deportivo.
d) Destitución no cargo.
e) Multa e Indemnizacións regulamentarias.
C) Aos compoñentes do equipo arbitral:
a) Apercibimento.
b) Suspensión.
c) Prohibición de acceso a recinto deportivo.
d) Privación de licenza federativa.
e) Multa equivalentes aos dereitos de arbitraxe e indemnizacións
regulamentarias.
C) Aos clubs:
a) Apercibimento.
b) Desconto de puntos na súa clasificación.
c) Clausura do terreo de xogo ou competición a porta pechada.
D)Perda do encontro, eliminatoria ou descualificación da competición.
e) Perda ou descenso de categoría.
f) Expulsión da Federación.
g) Multa e indemnizacións regulamentarias.
Das multas impostas aos xogadores/as, oficiais, dirixentes e demais cargos
directivos responderán solidariamente as Entidades ás cales pertenzan.
7

ARTIGO 19.- A suspensión poderá ser por un determinado número de
encontros ou xornadas, de tratarse de infraccións leves ou graves, ou por un
período de tempo determinado, de ser infraccións moi graves.
ARTIGO 20.- A suspensión poderá ser por un determinado número de partidos
ou por un período de tempo.
A) Entenderase como suspensión de partidos ou xornadas, aquelas cuxos límites van dun partido ou xornada a todos os que abarque a competición da tempada, non podendo participar en encontro algún, calquera que sexa a súa clase.
Iso implicará a prohibición de aliñarse ou intervir en tantos encontros ou
xornadas oficiais como se fixa a sanción e, pola orde que veñan sinalados nos
calendarios oficiais de competición, aínda que polas causas que foren non se
celebren no día programado, e con anterioridade disputáronse outros encontros
sinalados para datas posteriores.
Se o número de encontros ou xornadas a que se refire a sanción, excedese dos
que restan ata o final da tempada, aqueles serán completados cos da seguinte.
Se unha vez terminado o campionato, quedan pendentes de cumprir algún
encontro ou xornada de suspensión, estes deberán efectuarse na categoría na
que participe o equipo ao que pertenza na seguinte tempada, aínda que este
xogue en categoría distinta á anterior.
B) Entenderase como suspensión de tempo determinado a que se refire a un
período concreto, durante a que non poderá participar en encontro algún,
calquera que sexa a súa clase, e non serán computables os meses en que non se
celebre competición oficial.
ARTIGO 21.- Cando a sanción sexa por período de tempo determinado,
computarase de data a data, suspendéndose a súa execución a partir do último
partido anterior á interrupción ou finalización da competición oficial concreta e
renovándose desde o reinicio desta.
ARTIGO 22.- Se dun mesmo feito derivásense dous ou máis infraccións, ou
estas fosen cometidas nunha mesma unidade de acto, imporase a sanción
correspondente á falta máis grave no seu grao máximo, ata o límite que
represente a suma das que puidesen imporse ao sancionar separadamente as
faltas.

ARTIGO 24.- Se o suspendido non cumprise a sanción dentro da tempada,
haberá de facelo na seguinte ou seguintes. Se unha vez terminado o campionato,
queda pendente de cumprir algún encontro de suspensión, estes deberán
efectuarse na categoría na que participe o equipo ao que pertenza na seguinte
tempada, aínda que este xogue en categoría distinta á anterior.
ARTIGO 25.- As sancións de suspensión incapacitan só na condición pola que
foron impostas. As de inhabilitación, ademais, tamén para o desenvolvemento
de calquera outra actividade relacionada co balonmán.
As sancións disciplinarias que se impoñan a árbitros con licenza en vigor e en
posesión do título de Adestrador, que están facultados para dirixir equipos de
deporte de base ata cadetes inclusive, teranse que cumprir dentro do marco no
que se cometan, excepto as sancións por faltas graves ou moi graves nos que
non poderán participar en encontro algún calquera que sexa a súa clase se a
sanción é de suspensión, e serán extensibles a todo o Balonmán Galego se a
sanción é de inhabilitación.
ARTIGO 26.- Entenderase por quebrantamento de sanción, tanto directo como
indirecto, aquel que implique incumprimento da sanción previamente imposta,
manifestado por actos evidentes realizados polo sancionado, implicando a
imposición das sancións correspondentes no seu grao superior, e así as leves
serán sancionadas como graves e estas como moi graves.
ARTIGO 27.- A sanción de clausura dun terreo de xogo a un determinado club,
implica a prohibición de utilizar o mesmo durante o número de xornadas
oficiais que abarque a sanción imposta.
Se un mesmo terreo de xogo é utilizado oficialmente por varios Clubs, a
clausura do mesmo só afectará aos equipos da entidade sancionada ou aos
encontros nos que este fose o organizador.
Os gastos que por motivo da sanción de clausura do terreo de xogo orixínense a
terceiros serán de conta do club sancionado, segundo o disposto no presente
Regulamento.
ARTIGO 28.- En categoría de ámbito territorial a distancia mínima á que
deberá celebrarse respecto da poboación na que se atope o terreo de xogo
obxecto de sanción será de vinte e cinco quilómetros.

ARTIGO 23.- Ao termo de cada tempada, o xogador/a ou oficial suspendido
poderá cambiar de club, se se dan as condicións para iso, pero os encontros ou
xornadas ou o período de tempo de suspensión que se achasen pendentes,
haberán de cumprirse a tenor do preceptuado no presente Regulamento.

ARTIGO 29.- A sanción de clausura do terreo de xogo poderá ser substituída
polo Comité Territorial de Competición, previa solicitude do club interesado no
prazo de vinte e catro (24) horas seguintes á recepción do fallo, e en atención ás
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circunstancias que concorran en cada caso, pola de xogar sen asistencia de
público, a porta pechada.
En tal caso, soamente poderán estar presentes no pavillón que desenvolva o
encontro un máximo de 75 persoas, incluídos xogadores/as, oficiais, equipo
arbitral e empregados das instalacións, todos eles debidamente acreditados. Os
xornalistas deberán estar en calquera caso debidamente acreditados pola
F.G.BM. Dentro da cota máxima referido non estarán incluídos os federativos
da F.G.BM.
ARTIGO 30.- Cando na celebración dun partido amigable prodúzanse feitos
tipificados como moi graves ou graves no presente Regulamento, o órgano
xurisdiccional competente, de oficio ou a instancia de parte, tramitará o
oportuno expediente disciplinario, se procede, e imporá as sancións que, no seu
caso, correspondan co mesmo tratamento que nun encontro oficial.

CAPÍTULO 2º
DAS INFRACCIÓNS ÁS REGRAS DE XOGO
ARTIGO 31.- Son infraccións ás Regras de Xogo ou Competición as accións
ou omisións que, durante o curso do xogo ou competición, vulneren, impidan
ou perturben o seu normal desenvolvemento.

ARTIGO 33.- Consideraranse infraccións graves, que serán sancionadas con
suspensión temporal dun (1) a seis (6) meses de competición oficial, ou de catro
(4) a doce (12) encontros oficiais.
A) Dirixirse a un compoñente do equipo arbitral facendo xestos de agredirlle.
B) O que ameazar a un compoñente do equipo arbitral con causarlle dano ou
tratar de intimidarlle.
C) O xogador/a que se dirixa a un compoñente do equipo arbitral con ostensible
incorrección de xesto ou de palabra, así como con calquera acto que implique
falta de respecto á autoridade arbitral, que teña especial gravidade ou relevancia
para o desenvolvemento do encontro.
D) O xogador/a que insultar, ameazar ou executar calquera acto que implique
falta de desconsideración para cos compoñentes do equipo arbitral, oficiais,
dirixentes deportivos, membros do equipo contrario ou espectadores.
E) A agresión dun xogador/a aos compoñentes do equipo arbitral, oficiais,
dirixentes deportivos, membros do equipo contrario ou aos espectadores, sen
resultado lesivo ou que a lesión producida sexa de carácter leve.
F) As agresións entre xogadores sen causar dano ou lesión algunha, ou calquera
outro acto que implique ameaza, coacción ou violencia e que non estivesen
recollidos en apartados anteriores. Así mesmo o xogador que repelendo unha
agresión ou calquera de devanditos actos actuase de forma análoga.
G) O incumprimento reiterado de ordes emanadas dos compoñentes do equipo
arbitral, que produzan consecuencias de consideración grave.
H) Manifestar unha actitude pasiva, neglixente, violenta ou perigosa, durante o
encontro, incidindo no bo desenvolvemento do mesmo ou na súa normal
conclusión.
I) O quebrantamento das sancións leves.

Sección lª
Infraccións cometidas polos xogadores/as e as súas sancións
ARTIGO 32.- Consideraranse infraccións moi graves, que serán sancionadas
con inhabilitación oficial temporal dun (1) a catro (4) anos.
A) A agresión dun xogador/a aos compoñentes do equipo arbitral, oficiais,
dirixentes deportivos, membros do equipo contrario ou aos espectadores,
orixinando coa súa acción lesión ou dano especialmente grave.
B) O xogador/a que repelendo a agresión doutro xogador/a actuase de xeito
análogo.
C) A falta de veracidade ou alteración dolosa nos datos reflectidos nas
licenzas, e/ou en calquera outro documento necesario para a súa tramitación, se
se probase a responsabilidade do mesmo.
D) O xogador/a que subscribise licenza por dous ou máis clubs.
E) A realización de actos que provoquen a suspensión definitiva do encontro
ou imposibiliten o inicio.
F) O quebrantamento de sanción imposta por falta grave ou moi grave.

ARTIGO 34.- Consideraranse infraccións leves e serán sancionadas con
apercibimento ou suspensión temporal dun (1) a tres (3) encontros ou xornadas
oficiais de competición:
A) As observacións formuladas aos compoñentes do equipo arbitral, oficiais,
dirixentes deportivos, no exercicio das súas funcións que signifiquen unha
desconsideración leve, de palabra ou de feito, que atente ao decoro ou
dignidade daqueles.
B) A lixeira desconsideración con membros do equipo contrario, compañeiros
ou espectadores.
C) Producirse en actitude pasiva ou neglixente, violenta ou perigosa durante o
desenvolvemento do encontro, ben en relación ás decisións arbitrais ou
autoridades deportivas, sempre que non orixinen un resultado lesivo para o bo
desenvolvemento e conclusión do encontro.
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D) O que insultar, ofender, ameazar ou provocase ás persoas mencionadas no
apartado a) e b), con expresións ou xestos de menosprezo, atentando ao decoro
ou dignidade das mesmas, sempre que non constitúa falta grave.
E) Provocar ou incitar ao público en contra da correcta marcha dun encontro,
sen que supoña gravidade.
F) Provocar a interrupción anormal do encontro.
G) En xeral, o incumprimento das normas deportivas por descoido ou
neglixencia.
Sección 2ª
Infraccións cometidas polos adestradores, axudantes de adestrador,
auxiliares e médicos e as súas sancións
ARTIGO 35.- Calquera falta cometida polos adestradores, axudantes de
adestrador, auxiliares e médico, que estivera tipificada dentro daquelas en que
puidesen incorrer os xogadores/as terán a mesma consideración e sanción que
as que puidese corresponder a aqueles/as.
Calquera adestrador, axudante ou auxiliar de equipo que exerza como
responsable de equipo nun determinado encontro e néguese a asinar o Acta de
Partido será sancionado con apercibimento ou suspensión temporal dun (1) a
tres (3) encontros ou xornadas oficiais de competición.
ARTIGO 36.- Queda prohibido aos adestradores, axudantes de adestrador,
auxiliares e médico, protestar aos compoñentes do equipo arbitral; penetrar no
campo de xogo, intervir nos incidentes que poidan producirse, salvo para
auxiliar aos seus xogadores/as en caso de lesión, previa autorización arbitral, ou
para defender a este en caso de agresión.
Cando un adestrador, axudante de adestrador, auxiliar ou médico deba
abandonar o terreo de xogo por ser descualificado polos motivos expresados
neste artigo, habendo sido amoestado con anterioridade no mesmo partido,
considerarase incurso nunha infracción leve e será sancionado con suspensión
temporal dun (1) a tres (3) encontros ou xornadas oficiais.

ARTIGO 38.- No caso de sanción temporal a un adestrador, axudante de
adestrador ou auxiliar que supoña imposibilidade de realizar o seu labor
durante o que reste de competición oficial, sempre que se produza antes de
faltar un (1) mes para a súa conclusión, autorizará ao equipo incurso a substituír
a licenza federativa por outra, cumprindo os requisitos regulamentarios e sendo
obrigatorio para o caso de que o sancionado sexa o adestrador.
O seu incumprimento, para o caso do adestrador, considerarase como falta leve
e será sancionado como indica o primeiro parágrafo do artigo anterior, sen
servir de eximente ou atenuante a sanción de inhabilitación do mesmo.
Sección 3ª
Infraccións cometidas polos oficiais de equipo e
directivos dun club e as súas sancións
ARTIGO 39.- Calquera falta cometida polos Oficiais de Equipo e Directivos
dun club ou Federación que estivese tipificada dentro daquelas en que puidesen
incorrer os xogadores, adestradores, axudantes de adestrador ou auxiliares de
equipo, terán a mesma consideración e sanción que a que puidese corresponder
a aqueles.
Ademais, como sanción accesoria, poderase impor unha multa de 600,00 euros
para as faltas moi graves, de 90,00 a 300,00 euros para as faltas graves, e de ata
90,00 euros para as leves.
ARTIGO 40.- O incumprimento das funcións, que como obrigatorias, están
preceptuadas no NO.RE.BA.GA. para os "Oficiais de equipo" que desempeñen
funcións de Delegado de campo, considerarase como falta leve e será
sancionado con apercibimento ou suspensión temporal dun (1) a tres (3)
encontros ou xornadas oficiais e multa de ata 30,00 euros segundo a
consideración do órgano competente e circunstancias concorrentes.
A ausencia inxustificada dos "Oficiais de equipo" sancionarase inicialmente
con apercibimento e as sucesivas con multa de 30,00 euros por cada ausencia.
Sección 4ª
Infraccións cometidas polos compoñentes do equipo arbitral
ARTIGO 41.- Calquera falta cometida polos compoñentes do equipo arbitral,
que estivera tipificada dentro daquelas en que puidesen incorrer os xogadores
terá a mesma consideración e sanción que a que puidese corresponder a
aqueles.

ARTIGO 37.- Cando se produza a non presenza do Adestrador aos partidos do
seu equipo, cometerase, salvo casos de forza maior, unha infracción leve que
será sancionada segundo establécese no art. 26 g) NO.RE.BA.GA.
No caso de ausencias continuada durante oito (8) encontros oficiais, de tal
infracción e ausencia física do adestrador aos encontros do seu equipo, suporá
unha infracción grave e será sancionada, ademais de con o exposto no parágrafo
anterior, coa suspensión temporal dos causantes dun (1) a nove (9) meses de
competición oficial.

ARTIGO 42.- Considerarase como infracción específica moi grave dos
compoñentes do equipo arbitral e será sancionada coa inhabilitación temporal
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de (2) anos, máis como accesoria, a perda total dos dereitos de arbitraxe que
tivesen que percibir os árbitros do encontro, a parcialidade intencionada
probada cara a un dos equipos que poida causar prexuízo grave a calquera outro
membro ou compoñente do encontro.
ARTIGO 43.- Consideraranse infraccións específicas graves dos
compoñentes do equipo arbitral e serán sancionados coa suspensión temporal
dun (1) a seis (6) meses de competición oficial e perda total dos dereitos de
arbitraxe os seguintes supostos:
A) Rexeitar un nomeamento de actuación, salvo nos casos de forza maior, que
deberán probar conforme a dereito, comunicándoo inmediatamente ao Comité
Territorial de Árbitros.
B) A incomparecencia inxustificada a un encontro.
C) A falta de informe, cando haxa de realizalo ou sexa requirido para iso polo
Comité Territorial de Competición, sobre feitos ocorridos antes, durante ou
despois do encontro.
D) A suspensión dun encontro sen causa xustificada.
E) O incumprimento de calquera das obrigacións establecidas no
NO.RE.BA.GA.
F) A alteración manifesta do resultado ou incidentes do encontro.
G) Dirixir encontros amigables de carácter interprovincial ou interterritorial
sen a correspondente designación do órgano competente.
H) Permitir que na zona de cambios atópense persoas non autorizadas no acta
de encontro.
I) O incumprimento grave das súas obrigacións na aplicación das normas
regulamentarias.
J) A non asistencia xustificada aos cursos ou convocatorias que realice o
Comité Territorial de Árbitros
K) A reiterada falta de pagamento das sancións económicas impostas aos
árbitros polo órgano competente, debido ás faltas leves.

ou dos informes correspondentes na forma e prazos previstos no
NO.RE.BA.GA. ou no Regulamento de Partidos e Competicións.
C) Non facilitar os resultados na forma e prazo establecido no Regulamento de
Partidos e Competicións ou no NO.RE.BA.GA.
D) O incumprimento leve das súas obrigacións na aplicación das normas xerais
deportivas, ou permitir o exercicio de funcións ou inscricións de oficiais non
autorizados para iso.
ARTIGO 45.- Os árbitros que foron designados para dirixir encontros e non se
presenten para a súa dirección, sen causa xustificada, ademais das sancións que
lle impón o presente Regulamento serán responsables, a criterio do Comité
Territorial de Competición, dos danos e prexuízos que poidan ter os equipos
contendentes pola non celebración do encontro ou adiantamento do mesmo.
ARTIGO 46.- O Comité Territorial de Competición unha vez aberto o expediente regulamentario, e antes de adoptar as resolucións respecto diso, solicitará, no seu caso, informe ao Comité Territorial de Árbitros en relación cos
feitos cuestionados, que deberá expedirse no prazo máximo de cinco (5) días.

ARTIGO 44.- Consideraranse infraccións específicas leves dos compoñentes
do equipo arbitral e serán sancionados, segundo o caso e as súas circunstancias,
con apercibimento ou suspensión temporal dun (1) a tres (3) encontros oficiais
de competición, máis a posibilidade dunha sanción accesoria da perda parcial
de ata o 50% dos dereitos de arbitraxe, as seguintes:
A) Non acudir coa antelación suficiente ao terreo de xogo.
B) A cumplimentación incompleta ou omisión de datos no acta de partido; a
incorrecta ou inexacta redacción do mesmo; a non remisión do devandito acta

Sección 5ª
Das infraccións dos clubs
ARTIGO 47.- Serán consideradas como infraccións moi graves e sancionadas
coa descualificación do club da competición en que participe, a inhabilitación
temporal de dous (2) a catro (4) anos para participar en competicións oficiais e,
no seu caso, con multa de ata 1.500,00 euros as seguintes:
A) Calquera das infraccións tipificadas como moi graves, dentro das que
puidesen incorrer os xogadores/as, adestradores, directivos e oficiais de equipo
e que poidan ser de aplicación aos clubs.
B) O ofrecemento, promesa ou entrega de dádivas ou presentes a árbitros ou os
seus auxiliares, co fin claro ou encuberto de ter unha arbitraxe parcial.
C) As apostas cruzadas sobre posibles resultados dun partido.
D) Aqueles actos de rebeldía que vaian dirixidos contra os acordos tomados
pola F.G.BM. ou os seus órganos disciplinarios en relación con calquera tipo de
infracción tipificada no presente Regulamento.
E) A reincidencia, por segunda vez de tratarse de mala fe, ou por terceira
ocasión cando se deba a neglixencia ou descoido, durante unha competición
oficial, nunha aliñación indebida dun xogador/a por non concorrer os requisitos
regulamentarios esixidos.
F) A reincidencia na falta de observancia por un club das instruccións
emanadas do Comité Territorial de Actividades.
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ARTIGO 48.- Tamén terán a consideración de infraccións moi graves, sendo
sancionadas como se especifica a continuación de cada un dos parágrafos, as
seguintes:
A) Os incidentes do público que revistan a xuízo do Comité de Competición
especial transcendencia, por tratarse de feitos que orixinen danos graves ás
instalacións deportivas ou aos árbitros, os seus auxiliares, membros do equipo
contrario, directivos ou federativos, e que impidan a finalización do partido,
serán sancionados os clubs aos que pertencen con multa de ata 3.000,00 euros
no caso de tratarse do club organizador, ademais, coa clausura do seu terreo de
xogo por un prazo de catro (4) encontros oficiais a dous (2) meses de
competición.
En caso de reincidencia a clausura do terreo de xogo poderá ser de ata unha
tempada.
B) Cando os árbitros, calquera compoñente do equipo contrario, os directivos
ou federativos fosen obxecto de agresión individual, colectiva ou tumultuaria,
xa estando no campo, á saída do mesmo, nas inmediacións deste ou noutro
lugar, sempre que, poida estimarse como consecuencia dun partido,
sancionarase con multa de ata 3.000,00 euros, e accesoriamente coa clausura do
terreo de xogo de catro (4) encontros oficiais a dous (2) meses de competición,
de tratarse dos seguidores do equipo organizador do encontro.
C) A incomparecencia inxustificada a un partido, que se produza por segunda
vez nunha mesma competición ou nun dos tres últimos partidos, será
sancionada coa descualificación do equipo da competición, non podendo
reingresar á categoría de que se trate ata transcorrida a tempada seguinte á da
infracción, a condición de que se clasifique deportivamente, e con multa de ata
1.500,00 euros.
No caso de que o equipo incompareciente tivera virtualmente perdida a
categoría ao cometer a infracción, aínda que sexa a primeira incomparecencia
inxustificada na mesma competición, esta implicará o seu descenso á inmediata
inferior a aquela que lle corresponda ao finalizar a tempada en que se comete a
infracción.
Igual consideración terá a reincidencia na falta de pagamento dos recibos
arbitrais.
D) A retirada definitiva dunha competición, unha vez comezada, suporá a
mesma infracción que unha segunda incomparecencia inxustificada a un
encontro oficial e será sancionado conforme ao disposto no parágrafo primeiro
do apartado C) deste mesmo artigo.
E) A retirada definitiva dunha competición por puntos, unha vez
confeccionado o seu calendario ou transcorrido o prazo para a renuncia, será

ARTIGO 50.- Ademais, terán a consideración de infraccións graves, sendo
sancionada con multa de 150,00 a 900,00 euros, perda do encontro co resultado
que se reflectise no marcador ou con 0-10 no suposto que fose gañando o equipo
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sancionada co descenso do equipo á categoría inferior en que estaba
participando a tempada anterior, non podendo regresar á mesma ata
transcorrida a tempada seguinte á da infracción, a condición de que obteña os
dereitos en razón da clasificación, e con multa de ata 1.500,00 euros.
A renuncia a participar nunha competición, ou retirada definitiva da mesma,
fora dos prazos regulamentarios, será sancionada coa perda do dereito a
participar nesa competición, aínda que obteña a clasificación para a súa
participación, ata transcorrida a seguinte tempada, a condición de que se
gañaron novamente os dereitos deportivos segundo as bases da competición e
con multa de ata 1.500,00 euros.
F) Un club con equipos de categoría sénior en competicións territoriais, que
incumpra o establecido no art. 53 do NO.RE.BA.GA., será descualificado
segundo establécese no mesmo.
ARTIGO 49.- Serán consideradas como infraccións graves, sancionadas con
multa de 301,00 a 1.200,00 euros, podendo o Comité de Competición apercibir
co peche do campo ou clausurar o mesmo ata tres (3) encontros oficiais,
segundo o caso, as seguintes:
A) A conducta incorrecta do público, manifestada por actos rifados cos
deberes de hospitalidade para co equipo visitante ou os de respecto aos árbitros,
auxiliares, compoñentes do equipo contrario, membros da Federación Galega
de Balonmán ou autoridades deportivas, que non sexa considerada como falta
leve ou a súa reincidencia.
B) Cando se arroxen obxectos contra os xogadores, árbitros ou auxiliares, ou
fosen vítimas de calquera outra forma de coacción por parte dos espectadores,
sen que se produza invasión do campo nin dano para os actuantes.
C) Se o público invadise o campo, perturbando a marcha normal do xogo, sen
causar dano aos xogadores nin árbitros, interrompendo o encontro pero non
imposibilitando a súa finalización.
Se os incidentes mencionados nos apartados anteriores do presente artigo,
imposibilitasen a finalización do encontro ou existise reincidencia, os Clubs
organizadores serán sancionados, ademais, coa clausura do terreo de xogo dun
(1) a tres (3) encontros oficiais.
D) A reincidencia nas infraccións previstas neste artigo, ademais das sancións
determinadas no mesmo, imporase a de clausura do seu terreo de xogo por un
prazo de catro (4) encontros oficiais a dous (2) meses de competición.

infractor, e coa perda de dous puntos da clasificación xeral, que só se aplicará na
fase da competición que corresponda ao partido en cuestión, sempre que esa
competición xóguese en varias fases, nos seguintes casos:
A) A reincidencia en calquera dos supostos contemplados como faltas leves,
que imposibilite o inicio ou a finalización normal do encontro.
B) A incomparecencia inxustificada a un partido. De tratarse dunha
competición por eliminatorias, considerarase perdida a fase de que se trate para
o equipo incomparecido.
C) A retirada do campo dun equipo, unha vez comezado o partido, impedindo
coa súa actitude a finalización normal do encontro.
Igual sanción poderase aplicar no caso de que pola actitude dos xogadores/as
dun equipo ou os seus dirixentes, adestradores ou delegados, impídase a
iniciación do encontro, cando sexan requiridos para iso polos árbitros do
partido e persistan na súa negativa.
D) A participación incorrecta no equipo dun xogador/a, por non concorrer os
requisitos regulamentarios esixidos, sendo a infracción debido á mala fe do
club ou á reincidencia por segunda vez nunha mesma competición cando se
deba a neglixencia ou descoido.
De tratarse dunha competición por eliminatorias, considerarase perdida a fase
de que se trate para o equipo que incorreu nesa participación incorrecta.
No caso de que a participación incorrecta nas mesmas circunstancias sexa
motivada por inscribir a un adestrador, axudante, auxiliar ou oficial de equipo
sen que reúnan os requisitos regulamentarios, a sanción a impor só será a
económica.
E) A falta de veracidade ou alteración dolosa nos datos reflectidos nas licenzas
ou documentos remitidos á F.G.BM., sempre que se probase responsabilidade
por parte do club.
F) A falta de veracidade ou alteración de documentos, remitidos aos órganos
da Federación Galega de Balonmán ou Delegacións Territoriais.

C) A falta de observancia por un club das instruccións emanadas dos órganos
da Federación Galega de Balonmán ou Delegacións Territoriais.

ARTIGO 51.- Á súa vez, será considerada como infracción grave e sancionada
con multa de 150,00 a 900,00 euros, máis a que se especifica a continuación de
cada un dos parágrafos, as seguintes:
A) Os equipos que non se presenten ás fases zonais ou finais dos distintos
campionatos de ámbito autonómico, e non renuncien á súa participación en
tempo e forma, serán sancionados cunha tempada (seguinte á do momento da
infracción) sen poder participar na mesma.
B) Non ceder as súas instalacións deportivas, en contra do estipulado no
NO.RE.BA.GA ou o Regulamento de Partidos e Competicións á F.G.BM. para
partidos das súas seleccións.

ARTIGO 52.- A falta de pagamento das cotas ou fianzas establecidas pola
F.G.BM. considerarase como infracción grave e será sancionado coa
imposibilidade de participar na categoría a que tivese dereito.
Así mesmo, a falta de pagamento de calquera obrigación económica por mor da
participación en competicións oficiais ou da aplicación da normativa federativa
e das sancións económicas ou requirimento efectuados polo Comité de
Competición, suporá que o equipo debedor poderá ser descualificado da
competición, aplicándose en tal caso o previsto no parágrafo primeiro do
apartado C) do artigo 48 do presente Regulamento.
Para que se poida contemplar o disposto nos parágrafos anteriores, a F.G.BM.
deberá remitir un requirimento por escrito, en que se especifique a débeda
contraída e o prazo improrrogable de dez (10) días hábiles para satisfacela;
transcorrido devandito prazo, poderase aplicar o disposto neste artigo.
No caso de que se trate de falta de pagamento de fondos arbitrais ou honorarios
de arbitraxe, ou devolución dun talón entregado como pago a tal fin, aplicable a
calquera categoría de ámbito oficial territorial, procederase da forma seguinte:
1º.- O club que non satisfaga no terreo de xogo o importe total do recibo arbitral,
haberá de depositar o seu importe na F.G.BM. antes dos tres (3) días hábiles
seguintes á data de celebración do encontro, cunha recarga adicional do 20%
sobre a totalidade do mesmo.
2º.- No caso de non efectuar o pago total da devandita débeda no prazo indicado
anteriormente, requiriráselle o mesmo cun incremento do 20% sobre o seu
importe global, dándolle un último prazo de tres (3) días hábiles para que abone
a mesma.
3º.- Incumprida a anterior obrigación, o club será sancionado coa suspensión do
primeiro encontro en que debese actuar como local, dándoselle por perdido o
partido co resultado de 0 - 10, feito este que se repetirá sucesivamente e mentres
actúe como equipo local, ata que proceda ao abono da arbitraxe impagada, coa
recarga correspondente e, no seu caso, coas multas impostas.
A suspensión correspondente evitarase se o club debedor abona a débeda
contraída e as recargas impostas polo menos con catro días de antelación á data
prevista para a celebración do partido en cuestión.
4º.- Caso de existir dous encontros con recibos arbitrais sen abonar e
previamente requiridos, o equipo poderá ser descualificado da competición,
aplicándose en tal caso o previsto no artigo 48 C) do presente Regulamento.
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actos rifados cos deberes de hospitalidade e respecto as instalacións, público,
contrarios ou árbitros, será sancionada tamén con apercibimento ao club.
K) A falta de observancia por un Club das instruccións emanadas de calquera
órgano da Federación Galega de Balonmán, que non revista gravidade.
L) A non remisión no prazo regulamentariamente previsto e outorgado de
calquera informe ou documentación a requirimento dun órgano federativo
competente. En caso de novo requirimento e persistencia en devandita actitude,
estarase ao disposto ao apartado C do artigo 52.

ARTIGO 53.- Serán consideradas como infraccións leves e sancionaranse con
multa de ata 150,00 euros e, ademais, como se especifica a continuación de cada
un dos parágrafos, as seguintes:
A) Cando se produzan incidentes de público que non teñan a consideración de
graves ou moi graves e non imposibiliten a finalización normal do encontro,
podendo ser, ademais, sancionado con apercibimento de peche do terreo de
xogo e iso con independencia das indemnizacións que procedan a favor de
eventuais prexudicados.
B) Cando se arroxen obxectos ao terreo de xogo, ocasionando ou non a
interrupción momentánea do partido para retiralos, ou os participantes neste
fosen vítimas de calquera coacción leve, a condición de que non houbese
invasión do terreo de xogo.
C) A non presenza puntual dun equipo, á hora sinalada para o comezo do
encontro, sen concorrer causas que o xustifiquen, será sancionado con
apercibimento.
D) A comparecencia dun equipo a disputar o encontro, cun número de
xogadores inferior ao que se determine no vixente Regulamento de Xogo para
dar o seu comezo, será sancionada coa perda do encontro co resultado de 10 - 0.
E) O incumprimento por mala fe ou neglixencia das normas referentes á
dispoñibilidade dos terreos de xogo e ás condicións e elementos técnicos
necesarios nos mesmos, segundo as Regras Oficiais de Xogo e o Regulamento
de Partidos e Competicións, que motiven a suspensión do encontro.
F) Non adoptar todas as medidas de prevención necesarias para evitar
alteracións da orde ou do xogo, antes, durante e despois do encontro, e, en
especial, non requirir a asistencia da Forza Pública para expulsar e pór á súa
disposición a aquel espectador ou espectadores que sexan os causantes de
calquera incidente no encontro.
G) A celebración e organización de encontros amigables e interprovinciais, sen
a autorización necesaria da F.G.BM.
H) A primeira participación incorrecta no equipo dun xogador/a, por non
concorrer os requisitos regulamentarios esixidos, sendo en todo caso a
infracción debida a simple neglixencia ou descoido, será sancionado o club,
ademais, con apercibimento.
De igual forma será sancionado o club cando a participación incorrecta polos
mesmos motivos sexa a dun adestrador, axudante, auxiliar, médico ou oficial de
equipo.
I) A non comunicación da data e hora do encontro coa antelación necesaria e
de conformidade co previsto nos artigos 19 a 22 do NO.RE.BA.GA.
J) A conduta incorrecta e antideportiva dos xogadores/as manifestada con

ARTIGO 55.- Calquera das infraccións pola actitude do público, expostas nos
artigos anteriores desta sección que supoñan a suspensión do encontro, o
Comité Territorial de Competición poderá acordar a continuación do mesmo ou
dalo por concluído co resultado que reflicte o marcador no momento da
suspensión, segundo o tempo que queda por concluír o encontro e a
responsabilidade dun ou outro club participante a tenor de quen estean
vinculados os espectadores infractores.
Así mesmo, calquera das infraccións pola actuación responsable do club non
comprendidas no parágrafo anterior e expostas nos artigos anteriores desta
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ARTIGO 54.- Ademais de todas as situacións expostas, serán infraccións
consideradas como leves, e sancionadas con multa de ata 150,00 euros,
segundo as circunstancias concorrentes e reincidencias as seguintes:
A) A non presentación dun Delegado de Campo, segundo o art. 30 do
NO.RE.BA.GA., aínda que fose substituído por outra persoa que non estea
regulamentariamente autorizada.
B) A non presentación do mínimo de xogadores/as dun equipo, segundo o art.
24 do NO.RE.BA.GA., que deben estar presentes e constar no acta do encontro.
C) A falta da uniformidade conxunta, alteración ou numeración dos
equipamentos por parte dos equipos participantes, como se establece no art. 50
do NO.RE.BA.GA.
D) A non tramitación de licenza de adestrador, segundo establece o art. 26 do
NO.RE.BA.GA., ou do número suficiente de Oficiais de Equipo, segundo os
artigos 28 ao 30 do NO.RE.BA.GA., para cubrir as funcións de Delegado de
Equipo e Delegado de Campo.
E) A non presenza física en encontros oficiais dun adestrador, segundo o art.
26 do NO.RE.BA.GA., ou delegado de equipo, segundo o art. Art. 29 do
NO.RE.BA.GA., con ficha dilixenciada, sempre que non xustifiquen causa de
forza maior ante os árbitros ou no prazo establecido para o trámite de audiencia.
F) A non identificación mediante a correspondente licenza ou autorización,
tanto en xogadores como oficiais.

sección, que supoñan a suspensión do encontro, poderán ser sancionadas,
ademais, coa perda do encontro con 10-0 ao equipo infractor.
En calquera dos supostos contemplados, o club cuxo equipo ocasionase a
suspensión ou non celebración do encontro, abonará aos seus adversarios unha
indemnización avaliada en función do prexuízo económico que puidese
ocasionar, sendo fixada a contía polo órgano disciplinario competente.

CAPÍTULO 3º
DAS INFRACCIÓNS ÁS NORMAS XERAIS DEPORTIVAS

ARTIGO 56.- Cando as faltas cometidas por espectadores resultaren
debidamente probadas como cometidas por seguidores do equipo visitante as
sancións recollidas na presente sección, seranlles de aplicación a este último.

ARTIGO 60.- Son infraccións ás normas xerais deportivas as accións ou
omisións non comprendidas no capítulo anterior, que sexan contrarias ao
disposto na Lei Galega do Deporte 11/1997, de 2 de agosto, polo Real Decreto
1591/1992, de 23 de decembro, sobre Disciplina Deportiva e outras normas
ditadas no seu desenvolvemento; polo disposto na Lei 10/1990, de 15 de
outubro, do Deporte, nos Estatutos da Real Federación Española de Balonmán,
os da Federación Galega de Balonmán, e en calquera outra disposición
federativa.

ARTIGO 57.- Independentemente das sancións sinaladas anteriormente nos
artigos desta sección, os Clubs, virán obrigados a satisfacer as indemnizacións
correspondentes por danos causados a persoas investidas de cargo federativo, a
xogadores/as e elementos directivos do contrario, así como aos árbitros e
auxiliares, e tamén aos vehículos que utilicen para o seu transporte, sempre que
se produzan a consecuencia do partido.

Sección 1ª
Infraccións

ARTIGO 59.- Os xogadores ou auxiliares a quen un espectador ofenda de
palabra ou obra, porano en coñecemento do árbitro, quen, en tales casos, como
no de ser o mesmo o ofendido, dará conta ao delegado de campo, que requirirá
ao responsable da Forza Pública para que proceda contra o espectador ou
espectadores.

ARTIGO 61.- Consideraranse como infraccións comúns moi graves ás normas
xerais deportivas as seguintes:
A) Os abusos de autoridade que poidan significar a obtención dun beneficio ou
situación de favor.
B) O incumprimento e os quebrantamentos de sancións impostas nas
infraccións graves ou moi graves.
C) As actuacións dirixidas a predeterminar, mediante prezo, intimidación ou
simples acordos o resultado dunha competición ou encontro, en beneficio de
terceiros.
Todo acordo que resulte responsable vinculada ou non aos clubs infractores e
estea suxeita á disciplina do presente Regulamento, será sancionada con catro
(4) anos de inhabilitación para as competicións oficiais.
D) As declaracións públicas de directivos, técnicos, árbitros e deportistas ou
socios que inciten aos seus equipos ou aos espectadores á violencia.
E) A falta de asistencia, non xustificada, ás convocatorias das seleccións
galegas por parte dos xogadores/as con licenza federativa, así como a posible
responsabilidade dos seus clubs, de participar.
A estes efectos, a convocatoria enténdese referida tanto aos adestramentos
como á celebración efectiva da competición.
F) A participación, sen autorización, en competicións organizadas por países
que promovan a discriminación racial ou sobre os que pesen sancións
deportivas impostas por Organizacións Internacionais.
G) Os actos notorios e públicos que atenten á dignidade ou decoro deportivos,
cando revistan unha especial gravidade.
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Sección 6ª
Das infraccións dos espectadores
ARTIGO 58.- O espectador que profira contra os árbitros, adestradores,
xogadores, auxiliares, oficiais ou federativos palabras ofensivas, saltar ao
campo ou penetrase nel en actitude airada, ou incorrese en calquera falta
tipificada no presente Regulamento, será denunciado e posto a disposición dos
axentes da autoridade para que sexa expulsado das instalacións, sen prexuízo
do castigo que se impoña gobernativa ou xudicialmente.
Se por calquera concepto o devandito espectador estivese suxeito á disciplina
deportiva, ademais, será obxecto da mesma consideración de infracción e
sanción que as dispostas neste Regulamento.
No caso de que calquera espectador incorrese en ditas faltas e non fose
denunciado ou posto a disposición da Forza Pública, o club organizador do
encontro correrá coa responsabilidade establecida no artigo 54 deste mesmo
Regulamento.

H) A manipulación ou alteración, xa sexa persoalmente ou a través do acordo
interposto, do material ou equipamento deportivo en contra das regras técnicas
existentes, cando poidan alterar a seguridade da competición ou poñan en
perigo a integridade das persoas.
I) O comportamento moi gravemente atentatorio á disciplina ou ao respecto
debido ás autoridades federativas.
J) A introducción e exhibición nos encontros de pancartas, símbolos,
emblemas ou lendas que impliquen incitación á violencia, así como armas e
instrumentos arreboladizos; en devanditos supostos o club organizador deberá
impedir a entrada a todas aquelas persoas que intenten introducir os referidos
obxectos e, no seu caso, proceder á retirada inmediata dos mesmos.
K) Nas instalacións en que se celebren encontros oficiais queda prohibida a
introducción e venda de toda clase de bebidas alcohólicas e os envases das
bebidas que se proporcionen deberán reunir as condicións de rixidez e
capacidade que regulamentariamente establézase.
L) O incumprimento das Resolucións do Comité Galego de Xustiza Deportiva.
ARTIGO 62.- Ademais, consideraranse infraccións específicas moi graves
dos membros directivos das Entidades do Balonmán Galego, as seguintes:
A) O incumprimento dos acordos da Asemblea Xeral, así como dos
regulamentos electorais e demais disposicións estatutarias ou regulamentarias.
B) A non convocatoria, nos prazos ou condicións legais, de forma sistemática e
reiterada dos órganos colexiados federativos.
C) A incorrecta utilización dos fondos privados ou das subvencións, créditos,
avais e demais axudas concedidas con cargo aos Orzamentos da Comunidade
Autónoma, as Administracións Locais ou dos Orzamentos Xerais do Estado.
D) O compromiso de gastos de carácter plurianual do orzamento da
Federación Galega de Balonmán, sen a regulamentaria autorización.
E) A organización de actividades ou competicións deportivas oficiais de
carácter internacional, sen a regulamentaria autorización.
F) A non expedición inxustificada das licenzas federativas, así como a
expedición fraudulenta das mesmas.
G) O exercicio de atribucións conferidas a outros órganos de goberno.
H) A violación de segredos de asuntos coñecidos en razón do cargo.

B) Os actos notorios e públicos que atenten á dignidade ou decoro deportivos,
cando carezan de especial gravidade pero teñan incidencia negativa para o
balonmán.
C) O exercicio de actividades públicas ou privadas declaradas incompatibles
con actividade ou función deportiva desempeñada.
Estas virán establecidas pola Lei do Deporte e a súa normativa de
desenvolvemento, así como polos Estatutos e regulamentos federativos.
D) A manipulación ou alteración, xa sexa persoalmente ou a través do acordo
interposto, do material ou equipamento deportivo en contra das regras técnicas
do deporte do balonmán.
E) As conductas que atenten de xeito grave á disciplina ou ao respecto debido
ás autoridades federativas.
F) Se nun encontro oficial o club deixásese gañar, premeditadamente, co
propósito de alterar a clasificación xeral, en beneficio propio.
G) O quebrantamento de sancións leves.
ARTIGO 64.- Son infraccións específicas graves dos directivos, as seguintes:
A) A non convocatoria dos órganos colexiados federativos nos prazos e
condicións legais.
B) O incumprimento das regras de administración e xestión do orzamento e
patrimonio.
O incumprimento será sancionable cando supoña o quebranto de ordes,
instruccións ou normas expresas relativas á administración e xestión do
orzamento e patrimonio das entidades do balonmán galego ou cando as accións
ou omisións sexan contrarias aos principios que rexen a boa administración,
cando revistan especial gravidade ou sexan reiteradas.

ARTIGO 63.- Terán a consideración de infraccións graves ás Normas Xerais
Deportivas, as seguintes:
A) O incumprimento reiterado de ordes e instruccións emanadas dos órganos
deportivos competentes.
En tales órganos atópanse comprendidos os compoñentes do equipo arbitral,
oficiais e demais autoridades deportivas.

ARTIGO 65.- Consideraranse como infraccións leves, ás Normas Xerais
Deportivas, as seguintes:
A) As conductas contrarias ás normas deportivas que non estean incursas na
cualificación de moi graves ou graves.
B) O incumprimento das ordes e instruccións ditadas polos organismos
deportivos competentes cando se produzan por neglixencia ou actitude pasiva,
e non revistan gravidade.
C) As manifestacións públicas desconsideradas e ofensivas cara a persoas ou
entidades integradas na organización federativa sen ter a consideración de
grave.
D) A incorrección leve no trato cos árbitros, e demais autoridades deportivas
no exercicio das súas funcións, así como co público, compañeiros ou
subordinados.
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E) O descoido na conservación ou coidado dos locais sociais, equipamentos e
instalacións deportivas.
ARTIGO 66.- Se no expediente disciplinario aberto como consecuencia da
suposta comisión das infraccións tipificadas anteriormente, deducísense
responsabilidades de terceiras persoas vinculadas ao balonmán e con licenza
federativa, tamén lle serán impostas as sancións que determina o presente
Regulamento.
Sección 2ª
Sancións
ARTIGO 67.- As infraccións ás Normas Xerais Deportivas moi graves,
poderán ser obxecto das seguintes sancións:
A) Destitución do cargo ou función.
B) Privación de licenza federativa.
C) Perda definitiva dos dereitos do socio.
D) Clausura das instalacións deportivas por máis de tres partidos de
competición oficial ou de dous meses ata unha tempada.
E) Multa de 3.000 a 30.000 euros.
F) Perda de puntos ou postos na clasificación.
G) Perda ou descenso de categoría deportiva.
H) Celebración do encontro a porta pechada.
I) Prohibición de acceso ao recinto deportivo entre un e catro anos.
J) Expulsión definitiva da competición.
As sancións previstas nas letras B e C, só poderán imporse de modo
excepcional, pola reincidencia en faltas moi graves ou por especial
transcendencia social ou deportiva da infracción.
ARTIGO 68.- As infraccións moi graves cometidas polos directivos das
entidades do balonmán galego, poderán ser obxecto das seguintes sancións:
A) Inhabilitación a perpetuidade para ocupar cargos na Federación Galega de
Balonmán.
B) Inhabilitación entre un e catro anos para ocupar cargos nas entidades do
balonmán galego.
C) Destitución do cargo.
D) Multa de 3.000 a 30.000 euros.
E) Prohibición de acceso a recinto deportivo entre un e catro anos.
A sanción prevista no apartado A), unicamente poderá imporse pola
reincidencia en falta moi grave ou pola especial transcendencia social ou
deportiva da infracción.
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ARTIGO 69.- As infraccións ás Normas Xerais Deportivas graves, poderán
ser obxecto das seguintes sancións:
A) Suspensión de licenza federativa dun mes a dous anos, ou de catro ou máis
encontros nunha mesma tempada.
B) Suspensión dos dereitos do socio por un período máximo de dous anos.
C) Clausura da instalación deportiva ata tres partidos ou ata tres meses nunha
mesma tempada.
D) Multa por contía comprendida entre 601 e 3.000 euros.
E) Perda do encontro.
F) Prohibición de acceso ao recinto deportivo por prazo inferior a un ano.
G) Expulsión temporal da competición.
H) Amoestación pública.
ARTIGO 70.- As infraccións graves cometidas polos directivos das entidades
do balonmán galego, poderán ser obxecto das seguintes sancións:
A) Inhabilitación superior a un mes e inferior a un ano para ocupar cargo nas
entidades do balonmán galego.
B) Multa por contía comprendida entre 601 e 3.000 euros.
C) Prohibición de acceso ao recinto deportivo por prazo inferior a un ano.
D) Amoestación pública.
ARTIGO 71.- As infraccións ás Normas Xerais Deportivas leves, poderán ser
obxecto das seguintes sancións:
A) Inhabilitación de ata un mes para ocupar cargos en entidades do balonmán
galego, cando se trate de directivos.
B) Suspensión de licenza federativa por tempo inferior a un mes, ou dun a tres
encontros nunha mesma tempada.
C) Multa por contía inferior a 601 euros.
D) Apercibimento.
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CAPÍTULO 4ª
DAS INFRACCIÓNS ESPECÍFICAS EN RELACIÓN COA DOPAXE
Disposicións xerais
ARTIGO 72.- Os xogadores están obrigados a someterse ao control
antidopaxe nos termos establecidos no artigo 11 da Lei 11/1997 do Deporte, na
forma e coas garantías regulamentarias previstas e teñen dereito, no seu caso, a
solicitar e a que se lles practique o contraanálisis.
A estes efectos, devanditos xogadores terán a obrigación de facilitar os datos
que permitan en todo momento a súa localización, incluíndo o seu programa de
adestramentos.
Tipificación das infraccións
ARTIGO 73.- Considéranse como infraccións moi graves á disciplina
deportiva as seguintes:
A) A utilización das sustancias e grupos farmacolóxicos prohibidos, así como
de métodos non regulamentarios destinados a aumentar artificialmente as
capacidades físicas dos xogadores ou a modificar os resultados das
competicións.
B) A promoción ou incitación á utilización de tales sustancias ou métodos.
Considérase promoción a dispensa ou administración de tales sustancias, así
como a colaboración na posta en práctica dos métodos non regulamentarios.
C) A negativa a someterse aos controis de dopaxe, dentro e fóra da
competición, cando sexan esixidos polos órganos ou persoas competentes.
D) Calquera acción ou omisión tendente a impedir ou perturbar a correcta
realización dos procedementos de represión da dopaxe.

4. Pola comisión das infraccións previstas no apartado c) do artigo anterior,
corresponderán as sancións previstas no apartado 2 do presente artigo.
5. Pola comisión da infracción prevista no apartado d) do artigo anterior, cando
se trate de sustancias ou métodos contidos na Sección III, da listaxe de
sustancias e métodos prohibidos, ou cando por calquera outra manipulación ou
procedemento inténtese conseguir o mesmo obxectivo, corresponderán as
sancións previstas no apartado 2 do presente artigo.
6. Pola comisión da infracción prevista no apartado d) do artigo anterior, cando
se trate de impedir ou perturbar a correcta realización dos procedementos do
control da dopaxe, que non lle afecten persoalmente, resultarán de aplicación
no que corresponda, as sancións previstas no artigo 77 do presente
ordenamento.
7. Cando un xogador incorra por primeira vez nunha das infraccións previstas
neste ordenamento, seranlle de aplicación, en todo caso, as sancións mínimas
na escala correspondente.
8. Para a segunda infracción cometida en materia de dopaxe poderase impor
calquera das sancións previstas na escala correspondente, segundo as
circunstancias concorrentes. En caso de terceira infracción, e con
independencia das sustancias, grupo farmacolóxico ou método prohibido
utilizado, a sanción consistirá na privación de licenza federativa a perpetuidade
e, no seu caso, a correspondente sanción pecuniaria.
Sancións aos clubs
ARTIGO 75.1.- Pola comisión das infraccións previstas nos apartados b) e d) do artigo 74 do
presente ordenamento, poderá corresponder:
a) Multa de 1.202,00 a 12.020,00 euros.
b) Perda de puntos ou postos na clasificación.
c) Perda ou descenso de categoría ou división.
2.- En caso de reincidencia, a sanción económica unicamente poderá ter
carácter accesorio.

Sancións aos xogadores
ARTIGO 74.1. Pola comisión da infracción prevista no apartado a) do artigo anterior, cando
se trate de sustancias ou métodos contidos na Sección I, da listaxe de sustancias
e métodos prohibidos, corresponderá suspensión ou privación de licenza
federativa de tres meses a dous anos e, no seu caso, multa de 301,00 a 3.005,00
euros.
2. Pola comisión da infracción prevista no apartado a) do artigo anterior, cando
se trate de sustancias ou métodos contidos na Sección II, da listaxe de
sustancias e métodos prohibidos corresponderá suspensión ou privación de
licenza federativa de dous a catro anos e, no seu caso, multa de 1.503,00 a
12.020,00 euros.
3. Pola comisión de infracción prevista no apartado b) do precepto anterior,
corresponderán as sancións previstas no apartado 1 do presente artigo.

Sancións aos dirixentes, técnicos e árbitros
ARTIGO 76.1.- Pola comisión das infraccións previstas nos apartados b) e d) do artigo 74
deste ordenamento, poderá corresponder:
a) Multa de 301,00 a 6.010,00 euros.
b) Inhabilitación temporal para o desempeño de cargos federativos ou
privación ou suspensión de licenza federativa ou habilitación equivalente
durante un período de seis meses a catro anos.
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c) Inhabilitación definitiva para o exercicio de cargos federativos ou
privación de licenza federativa ou habilitación equivalente, en caso de
reincidencia.
2.- Cando o infractor actúe en calidade de delegado dun club, poderase impor
ao mesmo as sancións previstas no artigo anterior, con independencia das que
se impoñan a título persoal.
Eficacia das sancións
ARTIGO 77.- As sancións impostas en aplicación da normativa de represión
da dopaxe en calquera orde federativa, sexa internacional, estatal ou
autonómico, producirán efectos en todo o territorio galego.
Procedemento de control
ARTIGO 78.1.- O procedemento de control antidopaxe consistente na recollida de mostras
e análises pertinentes, así como a comunicación dos resultados, constará dunha
fase previa e unha de comunicación.
2.- Enténdese por fase previa aquela que vai desde a recollida da mostra
correspondente ata a realización dos ensaios analíticos que permitan
determinar a existencia, no seu caso, dunha presunta vulneración das normas
que rexen a dopaxe deportiva.
3.- A fase de comunicación inclúe os trámites necesarios para a notificación
polo Laboratorio de Control de Dopaxe do Consello Superior de Deportes á
R.F.E.BM. e o traslado por esta dos resultados ao órgano disciplinario
competente a fin de que se determine se existe ou non infracción susceptible de
ser sancionada.
Igualmente considérase incluída neste apartado a comunicación dos presuntos
supostos de dopaxe de que teña coñecemento a Real Federación Española de
Balonmán, que o seu Presidente debe efectuar á Comisión Nacional
Antidopaxe, de conformidade co disposto no Real Decreto sobre Disciplina
Deportiva.
Procedemento disciplinario
ARTIGO 79.1.- Concluída a fase de comunicación, e no caso de que se aprecie unha suposta
infracción, o órgano disciplinario competente deberá iniciar de oficio o
correspondente expediente disciplinario nun prazo non superior a quince días,
contados a partir da recepción na F.G.BM. da notificación do Laboratorio de
Control da Dopaxe.
2.- A incoación do procedemento e a resolución que poña fin ao mesmo deberá
ser obxecto de comunicación á Comisión Nacional Antidopaxe.
3.- A existencia da responsabilidade disciplinaria se sustanciará conforme ao
previsto no presente ordenamento.

ARTIGO 82.- Os árbitros exercen a potestade disciplinaria de acordo coas
regras de xogo. As sancións que impoñan serán inmediatamente executivas.
As actas subscritas polos árbitros do encontro, constituirán un dos medios
documentais necesarios no conxunto da proba das infraccións ás regras de xogo
e normas deportivas. Igual natureza terán as ampliacións ou aclaracións ás
mesmas subscritas polos propios árbitros, ben de oficio ou ben a solicitude dos
órganos disciplinarios.
Así mesmo, deberá atenderse como medio documental necesario o informe do
delegado federativo, no seu caso, as alegacións dos interesados, verbais ou por
escrito, e calquera outro testemuño que ofreza valor probatorio.
Iso no entanto, os feitos relevantes para o procedemento e a súa resolución
poderán acreditarse por calquera medio de proba, podendo o Comité Territorial
de Competición de oficio ou os interesados, propor que se practique calquera
proba ou achegar directamente cantas sexan de interese para a correcta
resolución do expediente.
Os órganos xurisdiccionais poderán solicitar información a calquera Comité ou
Técnico federativo para o asesoramento e coñecemento da cuestión a debater.
A fase probatoria, de así decidilo o Comité Territorial de Competición, durará o
menor tempo posible para o esclarecemento dos feitos, aínda que deberá ter
unha duración máxima non superior a quince (15) días hábiles.
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TÍTULO III
DO PROCEDEMENTO DISCIPLINARIO
CAPÍTULO 1º
PRINCIPIOS XERAIS
ARTIGO 80.- Unicamente poderanse impor sancións disciplinarias en virtude
de expediente instruído ao efecto con arranxo aos procedementos regulados no
presente Título, debéndose contemplar obrigatoriamente o preceptivo trámite
de audiencia dos interesados, previo á resolución do expediente.
ARTIGO 81.- A Federación Galega de Balonmán ten a obrigación de contar
cun rexistro de sancións, aos efectos, entre outros, da posible apreciación de
causas modificativas da responsabilidade e do cómputo dos prazos de
prescrición de infraccións e sancións.

ARTIGO 83.- Calquera persoa ou entidade cuxos dereitos ou intereses
lexítimos poidan verse afectados pola substanciación dun procedemento
disciplinario deportivo, poderá acudirse no mesmo, tendo desde entón e aos
efectos de notificacións, de proposición e práctica da proba a consideración de
interesado e expediente.
ARTIGO 84.- Os órganos disciplinarios deportivos competentes deberán, de
oficio ou a instancia do instructor do expediente, comunicar ao Ministerio
Fiscal aquelas infraccións que puidese revestir carácteres de delito ou falta
penal. Así mesmo, comunicarase á autoridade competente os antecedentes de
que se dispuxesen, cando os feitos puidesen dar lugar a responsabilidade
administrativa.
En tal caso, os órganos disciplinarios deportivos poderán acordar a suspensión
do procedemento, segundo as circunstancias concorrentes, ata que recaia a
correspondente resolución xudicial. No caso de que se acordase a suspensión
do procedemento poderán adoptarse medidas cautelares, mediante providencia
notificada a todas as partes interesadas.
ARTIGO 85.- Será obrigatoria a comunicación á Comisión Nacional contra a
Violencia nos Espectáculos Deportivos e á Comisión Nacional Antidopaxe de
calquera feito que poida ser constitutivo de infracción nas materias da súa
competencia e dos procedementos que se instrúan como consecuencia de tales
feitos, nun prazo máximo de dez (10) días a contar, segundo corresponda, desde
o seu coñecemento ou incoación.
ARTIGO 86.- As resolucións dos órganos disciplinarios federativos deberán
ser motivadas, con referencia de feitos e fundamentos de dereito e expresasen
os recursos que contra as mesmas procedan, órgano ante o que corresponda a
súa interposición e prazo en que se poderá recorrer.

ARTIGO 88.- Con independencia da notificación persoal, poderá acordarse a
comunicación pública das resolucións sancionadoras, respectando o dereito á
honra e á intimidade das persoas conforme á legalidade vixente.
A tal fin, o Comité Territorial de Competición confeccionará de cada reunión un
resumo escrito que se enviará a todos os clubs participantes e ás Delegacións
Territoriais no que conste o nome dos sancionados, as causas e a penalidade
imposta.
ARTIGO 89.- No caso de que unha determinada sanción ou acumulación das
mesmas, imposta durante o desenvolvemento dun encontro, leve
automaticamente outra sanción accesoria ou complementaria, bastará a
comunicación pública do órgano disciplinario, para que a sanción sexa
executiva, sen prexuízo da obrigación do órgano de proceder á notificación
persoal.
ARTIGO 90.- As notificacións persoais deberán conter o texto íntegro da
resolución coa indicación de se é ou non definitiva, a expresión das
reclamacións ou recursos que procedan, órgano ante o que houbesen de
presentarse e prazo para interpolos.
ARTIGO 91.- Se concorresen circunstancias excepcionais no curso da
instrucción dun procedemento disciplinario, os órganos xurisdiccionais
federativos poderán acordar a ampliación, para mellor prover, dos prazos
previstos ata un máximo de tempo que non pase a metade, corrixida por exceso,
daqueles.
ARTIGO 92.- As peticións ou reclamacións expostas ante os órganos
xurisdiccionais federativos deberán resolverse expresamente nun prazo non
superior a quince (15) días, ou nese prazo deberá, como mínimo, incoar o
oportuno procedemento disciplinario para a súa investigación, que deberá
concluírse nun prazo non superior a trinta (30) días. Transcorridos estes sen
resolución escrita do órgano competente, entenderanse desestimadas.

ARTIGO 87.- Toda providencia ou resolución que afecte aos interesados no
procedemento disciplinario deportivo, será notificada a aqueles no prazo máis
breve posible, co límite máximo de dez (10) días hábiles.
As notificacións practicaranse persoalmente aos interesados a través dos
mesmos clubs, ou no domicilio que consta no expediente ou licenza federativa
e de tratarse de clubs, no que conste na folla de inscrición, servindo o emprego
de fax, ou de correo electrónico, de haberse indicado, en calquera de ambos os
supostos.
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CAPÍTULO 2º
DOS COMITÉS DISCIPLINARIOS
ARTIGO 93.- Son Comités Disciplinarios da Federación Galega de
Balonmán, o Comité Territorial de Competición e o Comité Territorial de
Apelación, os cales gozarán de absoluta independencia respecto dos restantes
órganos federativos.
A composición, constitución e adopción dos seus acordos efectuaranse de
conformidade co disposto nos Estatutos da F.G.BM. Ambos os Comités terán o
seu Secretario, que asistirá ás sesións, levantará acta das reunións, dará traslado
dos acordos adoptados e levará o control por rexistro dos sancionados.
ARTIGO 94.- No entanto o establecido anteriormente, o Comité Territorial de
Competición e o Comité Territorial de Apelación, poderanse constituír por un
dos seus membros ou persoa que designe o seu Presidente, para cubrir as
posibles anomalías que se produzan nas fases de sectores ou competicións que
se xoguen polo sistema de concentración, adoptándose ditos acordos con
carácter provisional.

CAPÍTULO 3º
COMPETENCIAS DOS COMITÉS DISCIPLINARIOS
ARTIGO 95.- É competencia do Comité Territorial de Competición coñecer
en primeira instancia de:
A) As infraccións que se cometan nos encontros e competicións oficiais de
ámbito galego, en calquera das súas categorías así como as reclamacións que se
produzan con referencia a eles.
B) As infraccións ás normas xerais deportivas, así como as cuestións
disciplinarias en que poidan incorrer as persoas ou entidades sometidas á
potestade disciplinaria da Federación Galega de Balonmán.
C) As reclamacións que se poidan formular sobre as decisións de calquera
comité federativo, respecto ao desenvolvemento das competicións, as súas
competencias e cumprimento das normas federativas.

Tamén coñecerá dos recursos que poidan interpor os xogadores/as,
adestradores, axudantes de adestrador, auxiliares, delegados e directivos,
pertencentes a clubs que participen en competicións de ámbito galego e con
licenza federativa, sobre as posibles sancións que estes lles impuxeron no
exercicio da súa potestade disciplinaria, e sempre que teña a sanción efectos
sobre encontros ou actividades oficiais da Federación Galega de Balonmán.
ARTIGO 97.- As resolucións ditadas polo Comité Territorial de Apelación,
nos asuntos da súa competencia, esgotarán o trámite federativo, e contra as
mesmas pódese interpor Recurso ante o Comité Galego de Xustiza Deportiva,
no prazo de quince (15) días hábiles, a contar desde a súa notificación.
CAPÍTULO 4º
DOS PROCEDEMENTOS
Sección 1ª
O procedemento ordinario
ARTIGO 98.- O procedemento ordinario aplicable para a imposición de
sancións por infraccións graves, no seu caso, e leves, ás regras do xogo ou da
competición e ás normas xerais deportivas, deberán asegurar o normal
desenvolvemento da competición.
O Comité Territorial de Competición, segundo a súa entender, nas infraccións
graves expostas anteriormente, de acordo cos medios de proba de que conste
nese momento, poderá acordar que dito expediente sexa tramitado polo
procedemento extraordinario.

ARTIGO 96.- É competencia do Comité Territorial de Apelación coñecer, en
segunda e última instancia federativa, dos recursos interpostos contra os
acordos do Comité Territorial de Competición, ao amparo do previsto na
normativa vixente.

ARTIGO 99.- O Comité Territorial de Competición, resolverá, con carácter
xeral sobre as incidencias ocorridas con ocasión ou como consecuencia do
propio xogo, apreciando as reclamacións, alegacións, informes e probas
segundo o seu leal saber e entender, sendo preceptivo o trámite de audiencia.
Entenderase concedido o trámite de audiencia aos interesados coa entrega do
acta do encontro, e no seu caso do anexo ou informe do mesmo. Conferido este,
os interesados poderán formular as alegacións que consideren oportunas, e ata
propor medios de proba, no prazo improrrogable de corenta e oito (48) horas
desde a finalización da xornada correspondente, non sendo hábil o domingo se
coincide con devandito prazo.
Nas competicións que se xoguen polo sistema de concentración ou naquelas en
que o seguinte partido ao que orixinou o expediente sexa antes do transcurso de
catro días, o trámite de audiencia reducirase do prazo indicado, a criterio do
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Comité Territorial de Competición, que será notificado con tempo suficiente
mediante circular ou resolución correspondente.
Transcorrido devandito prazo, o Comité Territorial de Competición non
admitirá máis alegacións que as que requira expresamente de oficio. Resolverá
sobre as posibles proposicións de probas, admitíndoas ou non, segundo a
necesidade e adoptará unha resolución final do expediente.

ARTIGO 104.- Iniciado o procedemento e con suxección ao principio de
proporcionalidade, o Comité Territorial de competición ou o Instructor poderán
adoptar, en calquera momento, as medidas provisionais cautelares que estime
oportunas para asegurar a eficacia da resolución que puidese recaer.
A Providencia de adopción deberá ser debidamente motivada e notificada aos
interesados en legal forma. Non se poderán ditar medidas provisionais que
poidan causar prexuízos irreparables.

Sección 2ª
O procedemento extraordinario
ARTIGO 100.- O procedemento extraordinario, que se tramitará para as
sancións correspondentes ás infraccións moi graves e graves, segundo o caso,
ás regras de xogo ou da competición, e ás normas deportivas xenerais que non
se tramiten polo procedemento ordinario segundo acordo do Comité Territorial
de Competición axustarase aos principios e regras establecidas no presente
Regulamento.

ARTIGO 105.- Os feitos relevantes para o procedemento poderán acreditarse
por calquera medio de proba, unha vez que o Instructor decida a apertura da fase
probatoria, a cal terá unha duración non superior a quince (15) días hábiles nin
inferior a cinco (5), comunicando aos interesados con suficiente antelación o
lugar e momento da práctica das probas.
Os interesados poderán propor, en calquera momento anterior ao comezo da
fase probatoria, a práctica de calquera proba ou achegar directamente as que
resulten de interese para a adecuada e correcta resolución do expediente.
Contra a denegación expresa ou tácita da proba proposta polos interesados,
estes poderán expor reclamación no prazo de tres (3) días hábiles ante o Comité
Territorial de Competición, que deberá pronunciarse no termo improrrogable
doutros tres (3) días. En ningún caso, a interposición da reclamación paralizará
a tramitación do expediente.

ARTIGO 101.- O procedemento iniciarase por acordo do Comité Territorial de
Competición de oficio, a solicitude do interesado, por denuncia motivada, ou a
requirimento da Dirección Xeral de Deportes.
Para ese efecto, ao ter coñecemento sobre suposta infracción o Comité
Territorial de Competición poderá acordar a instrucción de información
reservada, antes de ditar providencia en que se decida a incoación expediente
ou, no seu caso o arquivo das actuacións.
ARTIGO 102.- A providencia que inicie o expediente disciplinario conterá o
nomeamento de Instructor, que deberá ser licenciado en Dereito, e non
necesariamente ser membro do Comité Territorial de Competición, a cuxo
cargo correrá a tramitación do mesmo xuntamente co Secretario.

ARTIGO 106.- O Comité Territorial de Competición poderá, de oficio ou a
solicitude do interesado, acordar a acumulación de expedientes cando se
produzan as circunstancias de identidade ou analoxía razoable e suficiente de
carácter subxectivo ou obxectivo, que fixesen aconsellable a tramitación e
resolución únicas. A providencia de acumulación será comunicada aos
interesados no procedemento.

ARTIGO 103.- Ao Instructor, e no seu caso ao Secretario, seranlle 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 tres (3)
días hábiles, a contar desde o seguinte ao que teñan coñecemento da
correspondente providencia de nomeamento, ante o mesmo órgano que a ditou,
quen deberá resolver no termo improrrogable de tres (3) días.
Contra as resolucións adoptadas non se dará recurso, sen prexuízo da
posibilidade de alegar a recusación ao interpor o recurso administrativo ou
xurisdiccional, segundo proceda, contra o acto que poña fin ao procedemento.

ARTIGO 107.- Á vista das actuacións practicadas e nun prazo non superior a
un mes contado a partir da iniciación do procedemento, o Instructor proporá o
sobresemento ou formulará o correspondente prego de cargos comprendendo
no mesmo os feitos imputados, as circunstancias concorrentes e as supostas
infraccións, así como as sancións que puidesen ser de aplicación. O Instructor
poderá, por causas xustificadas, solicitar a ampliación do prazo referido ao
órgano competente para resolver.
No prego de cargos, o Instructor presentará unha proposta de resolución que
será notificada aos interesados para que no prazo de dez (10) días hábiles,
manifesten cantas alegacións consideren convenientes en defensa dos seus
dereitos ou intereses.
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Así mesmo no prego de cargos, o Instructor deberá propor o mantemento de
levantamento das medidas provisionais que, no seu caso, adoptáronse.
Transcorrido o prazo sinalado no apartado anterior, o Instructor, sen máis
trámite, elevará o expediente ao Comité Territorial de Competición para
resolver, ao que se unirán, no seu caso, as alegacións presentadas.
ARTIGO 108.- A resolución do órgano competente pon fin ao expediente
disciplinario deportivo e haberá de ditarse no prazo máximo de dez (10) días
hábiles, a contar desde o seguinte ao da elevación do expediente polo Instructor.

CAPÍTULO 5º
EXECUCIÓN DAS SANCIÓNS
ARTIGO 109.- As sancións impostas por infraccións ás normas de xogo ou
competición, serán inmediatamente executivas, sen que as reclamacións ou
recursos interpostos contra as mesmas paralicen ou suspendan a súa execución,
de non entenderse o contrario polo órgano competente.
As sancións impostas por infraccións ás normas xerais deportivas non serán
executivas ata a resolución definitiva dos recursos ou reclamacións interpostas
contra as mesmas ante o Comité Territorial de Apelación, sen prexuízo da
adopción das medidas provisionais cautelares que se crean oportunas.

CAPÍTULO 6º
DOS RECURSOS

ARTIGO 112.- En todo recurso deberá facerse constar:
A) Nome, apelidos e domicilio do interesado, con indicación do número de fax
para as notificacións, e no seu caso, da persoa que o represente debidamente
acreditada a devandita representación.
B) O acto que se recorre e os feitos que motiven a impugnación, así como a
relación de probas que, propostas en primeira estancia, en tempo e forma, non
fosen practicadas.
C) Os preceptos regulamentarios que o recorrente considere infrinxidos así
como os razoamentos en que fundamenta o seu recurso.
D) A petición concreta que se formule.
E) O lugar e data en que se interpón.
F) Firma do recorrente.
ARTIGO 113.- A resolución do recurso confirmará, revogará ou modificará a
decisión recorrida, non podendo en caso de modificación, derivarse maior
prexuízo para o interesado, cando este sexa o único recorrente.
Se o Comité Territorial de Apelación estimase a existencia dun vicio formal na
tramitación do expediente, ordenará a retroacción do procedemento ata o
momento en que se produciu a irregularidade con indicación expresa da
fórmula para resolvelo e medidas provisionais cautelares a adoptar, no seu
caso.
ARTIGO 114.- As resolucións disciplinarias ditadas en segunda instancia polo
Comité Territorial de Apelación poderán ser recorribles no prazo máximo de
quince (15) días hábiles, a contar desde o seguinte á súa notificación, ante o
Comité Galego de Xustiza Deportiva.

ARTIGO 111.- A resolución expresa dos recursos deberá producirse nun prazo
non superior a trinta (30) días hábiles. Transcorrido o citado prazo entenderase,
por silencio administrativo, que o recurso foi desestimado.

ARTIGO 115.- Todo interesado poderá desistir da súa petición ou instancia ou
renunciar ao seu dereito. Se o escrito de incoación se formula por dous ou máis
interesados, o desestimento ou a renuncia só afectará a aqueles que a
formularon.
No entanto, se houbese terceiros interesados, acudidos no mesmo expediente, e
instasen estes a súa continuación no prazo de dez (10) días desde que foron
notificados do desestimento, o órgano disciplinario competente non declarará
concluído o mesmo, ordenando, pola contra, a continuación da tramitación que
proceda de acordo co ordenado no presente Regulamento.
O órgano disciplinario competente, poderá en todo momento, limitar os efectos
do desestimento ao interesado e continuar o procedemento se a cuestión
suscitase interese xeral ou fose conveniente a sustanciación do mesmo para o
esclarecemento dos feitos.
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ARTIGO 110.- As resolucións disciplinarias ditadas en primeira instancia, por
calquera procedemento polo Comité Territorial de Competición poderán ser
recorridas no prazo máximo de dez (10) días hábiles, a contar desde o seguinte
ao da notificación, ante o Comité Territorial de Apelación da Federación
Galega de Balonmán.
Para a formalización de calquera recurso ante o Comité Territorial de
Apelación, o recorrente deberá abonar unha taxa, cuxo importe será fixado pola
F.G.BM., o cal, no suposto de ser estimado o recurso, será reintegrado a
devandito recorrente.

DISPOSICIÓN ADICIONAL
PRIMEIRA.- En todo o non disposto polo presente Regulamento, estarase ao
disposto na Lei 11/1997, de 22 de agosto, de Deporte, nos Estatutos da
Federación Galega de Balonmán e no Regulamento de Réxime Disciplinario da
Real Federación Española de Balonmán.
DISPOSICIÓN FINAL
O presente Regulamento entrará en vigor ao día seguinte da notificación da súa
aprobación definitiva pola Comisión Directiva da Dirección Xeral de
Deportes.
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