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CAMBIOS NA LEI DO DEPORTE, LEI 3/2012 DE 2 DE ABRIL

LEI 13/2015, de 24 de DECEMBRO
No Diario Oficial de Galicia, número 249 do 31 de decembro de 2015, publicouse a Lei
1 3/2015, do 24 de decembro, de medidas fiscais e administrativas que, entre outras
disposicións contempla a modificación da Lei 3/2012, do 2 de abril, do deporte de Galicia.

Artigo 22. Eventos deportivos.
Son eventos deportivos aquelas actividades deportivas organizadas á marxe das fede- racións
deportivas e do resto de organizadores de competicións oficiais.
As responsabilidades de carácter civil, penal ou administrativo que poidan derivar da realización do evento recaerán sobre os seus respectivos organizadores.
Con carácter xeral, teñen esta consideración os acontecementos circunstanciais e illados que
sexan organizados con motivo dalgunha práctica deportiva recoñecida.
(CAMBIO) O título de inscrición e participación nestes eventos debe indicar o réxime de dereitos e deberes e as condicións que se deben cumprir para a participación.
«O título de inscrición e participación nestes eventos debe indicar o réxime de dereitos e deberes e as condicións que se deben cumprir para a participación. O organizador deberá contemplar necesariamente a asistencia sanitaria dos participantes no evento, para o suposto
de accidente deportivo, mediante a subscrición do correspondente seguro».
Cando a súa realización esixa autorizacións de calquera tipo por parte das administracións
públicas de ámbito municipal ou autonómico, valorarase na súa concesión o interese deportivo
e poderase solicitar o seu correspondente informe ou, se é o caso, o da correspondente federación deportiva galega.
Regulamentariamente estableceranse, con carácter xeral, os requisitos que se deben cumprir, para a organización dos citados eventos deportivos, no ámbito sanitario, da seguridade e
da responsabilidade.
Artigo 60. Servizos mancomunados.
(CAMBIO) As federacións deportivas galegas poderán asociarse entre si para o mellor cumprimento dos seus fins deportivos ou para o establecemento de estruturas de asistencia técnica
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ou administrativa comúns.
As federacións deportivas galegas poderán asociarse entre si para o mellor cumprimento dos
seus fins deportivos ou para o establecemento de estruturas de asistencia técnica ou administrativa comúns.Estas asociacións constituiranse e axustarán o seu funcionamento á
normativa sobre asociacións. Poderán acceder al Rexistro de Entidades Deportivas de
Galicia en termos equivalentes aos esixidos para as entidades mercantís referidas en la presente lei.
Artigo 116. Infraccións moi graves.
Son infraccións moi graves:
a) A realización de actividades e a prestación de servizos relacionados co deporte en condicións que poidan afectar gravemente a saúde e seguridade das persoas.
b) A introdución nas instalacións nas que se realicen competicións ou actividades deportivas
de toda clase de substancias estupefacientes ou p s icotrópicas, ou de bebidas alcohólicas,
así como de calquera outra substancia prohibida por lei.
c) A intrusión e a intromisión na expedición de titulacións, así como a realización de actividades de ensinanza, xestión, adestramento e calquera das actividades relacionadas coa actividade física e coa actividade deportiva sen a titulación establecida en cada caso pola normativa vixente.
d) O quebrantamento de sancións impostas por infraccións graves ou moi graves.
e) A venda de alcohol e tabaco nas instalacións deportivas.
f) O incumprimento da propia normativa en relación coa admisión e coa práctica de actividade
deportiva cando o devandito incumprimento responda a criterios discriminatorios por razón
de sexo, relixión, raza ou calquera outro que afecten o réxime de acceso igual á actividade
deportiva.
(CAMBIO) g) Non subscribir o seguro de responsabilidade civil nos supostos previstos nesta lei.
« g) Non subscribir o seguro de responsabilidade civil ou o seguro de accidentes deportivos
nos supostos previstos nesta lei ».
h) A incorrecta utilización dos fondos privados ou das subvencións, dos créditos, dos avais e
das demais axudas de carácter público.
i) A utilización de instalacións e equipamentos deportivos públicos para fins non deporti- vos
sen a autorización expresa dos titulares das mencionadas instalacións.
j) Non convocar os órganos de goberno das federacións deportivas galegas nos prazos e nas
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condicións legais.
k) O incumprimento de acordos da asemblea xeral e dos regulamentos e estatutos federativos.
l) A denegación inxustificada da licenza.
m) O incumprimento dos convenios subscritos coa Administración autonómica.
n) A obstrución ou resistencia reiterada ao exercicio da función inspectora.
ñ) O abuso de autoridade ou o aproveitamento particular e ilexítimo do cargo que se ocupe
da entidade deportiva.
Das infraccións ás que se refiren as letras h), j), k), l) e ñ) poderá ser responsable a presidenta ou o presidente da federación, sen prexuízo das responsabilidades nas que puidesen
incorrer outras persoas físicas integrantes dos órganos federativos.
(ENGADIDO) Engádese unha nova disposición adicional cuarta na Lei 3/2012, de 2 de abril, o
deporte de Galicia, con el seguinte contido:
Disposición adicional cuarta: Asociación Unión de Federacións Galegas UFEDEGA
A tenor do disposto n o artígo 60 da presente lei e nos termos nel establecidos, a asociación
Unión de Federacións Deportivas Galegas, Ufedega, entidade sen ánimo de lucro constituída al amparo de la Lei orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora do dereito de asociación, poderá acceder al Rexistro de Entidades Deportivas de Galicia».

LEI 3/2018 do 26 de decembro
No Diario Oficial de Galicia, número 247 do pasado 28 de decembro de 2018, publicouse a Lei 3/2018, do 26 de decembro, de medidas fiscais e administrativas que,
entre outras disposicións contempla a modificación da Lei 3/2012, do 2 de abril, do
deporte de Galicia.

Artigo 21. Requisitos mínimos das competicións oficiais.
1.-Os organizadores dunha competición deberán garantir, de forma exclusiva, para cada competición que organicen:
a) As medidas necesarias para a seguridade e a prevención da violencia dos participantes e das persoas espectadoras.
b) O control e a represión de prácticas ilegais que tendan a alterar o rendemento
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dos deportistas.
c) A asistencia sanitaria correspondente a todos os deportistas a través dos mecanismos que se establezan na legalidade vixente.
d) A responsabilidade civil derivada dos danos causados a participantes ou persoas espectadoras como consecuencia da organización e realización da competición.
Regulamentariamente poderán establecerse, en función da súa entidade e importancia, as condicións e o alcance con que se deben cumprir os requisitos expostos.
2. Sen prexuízo do anterior, cando se trate de competicións federadas, os termos de cumprimento do indicado na alínea anterior enténdense referidos ás condicións e aos requisitos
establecidos nos seus estatutos e regulamentos.
(ENGADIDO) 3. Non poderán modificarse as normas das competicións durante o se desenvolvemento, agás causa de forza maior debidamente xustificada.».
Artigo 46. Constitución, órganos de goberno e réxime xurídico.
1. A vontade de crear un club deportivo plasmarase na acta fundacional, que será o documento inicial para a súa constitución. Deberá ser outorgada, polo menos, por cinco persoas
físicas ou xurídicas con capacidade de obrar e deberá facer constar a vontade destas de
constituír un club deportivo cumprindo os trámites administrativos e asociativos necesarios
para iso.
Correspóndelles ás persoas fundadoras elaborar os estatutos do club, convocar a asemblea e
someter á aprobación desta o proxecto de estatutos.
2. Os estatutos responderán a principios de representatividade e participación, e establecerán unha organización interna de carácter democrático.
3. O órgano supremo de goberno será a asemblea xeral, integrada por todas as persoas asociadas maiores de 18 anos. Todos os demais cargos e órganos deberán ser provistos segundo as
disposicións establecidas nos seus estatutos.
(CAMBIO) Unha mesma persoa non poderá formar parte de máis dunha xunta directiva de
clubs distintos que participen ou teñan intereses en idéntica competición oficial.
«Unha mesma persoa non poderá formar parte de máis dunha xunta directiva de clubs
distintos que compitan ou teñan intereses en idéntica modalidade deportiva.».
4. Os clubs deportivos rexeranse, no que se refire á súa constitución, á súa organización e ao
seu funcionamento, por esta lei, polas disposicións que a desenvolvan, e polos seus estatutos
e regulamentos.
5. Os conflitos internos que poidan xurdir no ámbito dos clubs deportivos e que non estean
previstos no ámbito do réxime disciplinario deportivo teñen natureza puramente asociativa e
de ámbito civil, sen prexuízo da posibilidade de sometelos á arbitraxe nos termos previstos no
título VII desta lei.
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Artigo 64. Revogación do recoñecemento de federacións deportivas.
1. A Administración autonómica poderá revogar o recoñecemento daquelas federacións que
non cumpran os requisitos establecidos nesta lei e que xustificaron o seu recoñecemento
oficial.
A revogación tramitarase e resolverase pola Administración deportiva de Galicia. O procedemento de revogación iniciarase de oficio ou por instancia de parte interesada, e debe- rá
dárselle audiencia á federación respectiva.
2. A revogación do recoñecemento das federacións deportivas comportará:
a) A cancelación de oficio da súa inscrición no Rexistro de Entidades Deportivas.
b) A perda da titularidade de todos os dereitos recoñecidos por esta lei e de todas as funcións encomendadas por ela.
c) A obriga de disolución. (CAMBIO)
«c) A obriga de disolución no prazo máximo de seis meses, contados a partir da firmeza
administrativa da resolución pola que se acorde revogar o recoñecemento da federación
deportiva.»

(ENGADIDO)«d) A entrega á Administración deportiva autonómica de toda a documentación, en calquera formato, e material do que dispoña a federación en
virtude do exercicio das funcións delegadas.».
Artigo 116. Infraccións moi graves.
Son infraccións moi graves:
a) A realización de actividades e a prestación de servizos relacionados co deporte en condicións que poidan afectar gravemente a saúde e seguridade das persoas.
b) A introdución nas instalacións nas que se realicen competicións ou actividades deportivas
de toda clase de substancias estupefacientes ou psicotrópicas, ou de bebidas alcohólicas,
así como de calquera outra substancia prohibida por lei.
c) A intrusión e a intromisión na expedición de titulacións, así como a realización de actividades de ensinanza, xestión, adestramento e calquera das actividades relacionadas coa actividade física e coa actividade deportiva sen a titulación establecida en cada caso pola normativa vixente.
d) O quebrantamento de sancións impostas por infraccións graves ou moi graves.
e) A venda de alcohol e tabaco nas instalacións deportivas.
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f) O incumprimento da propia normativa en relación coa admisión e coa práctica de actividade
deportiva cando o devandito incumprimento responda a criterios discriminatorios por razón
de sexo, relixión, raza ou calquera outro que afecten o réxime de acceso igual á actividade
deportiva.
g) Non subscribir o seguro de responsabilidade civil nos supostos previstos nesta lei.
h) A incorrecta utilización dos fondos privados ou das subvencións, dos créditos, dos avais e
das demais axudas de carácter público.
i) A utilización de instalacións e equipamentos deportivos públicos para fins non deporti- vos
sen a autorización expresa dos titulares das mencionadas instalacións.
j) Non convocar os órganos de goberno das federacións deportivas galegas nos prazos e nas
condicións legais.
k) O incumprimento de acordos da asemblea xeral e dos regulamentos e estatutos federativos.
l) A denegación inxustificada da licenza.
m) O incumprimento dos convenios subscritos coa Administración autonómica.
n) A obstrución ou resistencia reiterada ao exercicio da función inspectora.
ñ) O abuso de autoridade ou o aproveitamento particular e ilexítimo do cargo que se ocupe
da entidade deportiva.
(ENGADIDO) «o) Simultanear a presidencia dun club deportivo coa presidencia da federación deportiva na que se integre o devandito club.».
(CAMBIO) Das infraccións ás que se refiren as letras h), j), k), l) e ñ) poderá ser
responsable a presidenta ou o presidente da federación, sen prexuízo das responsabilidades nas que puidesen incorrer outras persoas físicas integrantes dos órganos
federativos.

«Das infraccións ás que se refiren as letras h), j), k), l), ñ) e o) poderá ser responsable a presidenta ou o presidente da federación, sen prexuízo das responsabilidades nas que poidan incorrer outras persoas físicas integrantes dos órganos
federativos.».
Artigo 117. Infraccións graves.
Son infraccións graves:
a) As condutas descritas nas letras a) e b) do artigo anterior cando non concorran as circunstancias de grave risco ou danos, importante prexuízo ou especial transcendencia no
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grao establecido.
b) A actitude pasiva no cumprimento das obrigas de impedir a violencia nos espectáculos deportivos, así como na investigación e no descubrimento da identidade das persoas responsables de actos violentos, daqueles que teñan a obriga de actuar.
c) O incumprimento de medidas preventivas establecidas nos procedementos sancionadores
incoados.
d) O encubrimento do ánimo lucrativo mediante entidades deportivas sen ánimo de lucro.
e) A comisión dolosa de danos ás instalacións deportivas e ao mobiliario ou aos equipamentos
deportivos.
f) O incumprimento dalgunha das obrigas ou condicións establecidas nesta lei en materia de
autorizacións, instalacións deportivas, titulación dos técnicos e control médico e sanitario.
g) A utilización indebida de denominacións ou a realización de actividades propias ou exclusivas da Administración deportiva ou das federacións deportivas de forma que se poida
producir unha situación de confusión sobre a verdadeira natureza da actividade dos seus organizadores ou do réxime de responsabilidade.
h) A organización de actividades deportivas en idade escolar non autorizadas polo órgano competente cando tal autorización veña establecida por esta lei ou polas disposicións que a desenvolvan.
i) O quebrantamento de sancións impostas por infraccións leves.
j) A desobediencia das ordes ou disposicións das autoridades gobernativas relativas ás condicións dos espectáculos deportivos sobre cuestións que afecten o seu normal e adecuado desenvolvemento.
k) O incumprimento nos recintos deportivos das medidas de control sobre o acceso e a permanencia ou o desaloxo, as substancias prohibidas, así como a introdución, a intervención e a
retirada de obxectos prohibidos, incluídos bengalas ou fogos artificiais ou outros artificios
pirotécnicos nos recintos deportivos.
l) O incumprimento do deber de exhibir o documento público de autorización da respectiva
instalación e as infraccións que se poidan dar no réxime de acceso e utilización desta.
m) O incumprimento das regras de administración e xestión do orzamento e patrimonio nas
que incorran as federacións deportivas. Desta infracción poderá ser responsable a presidenta ou o presidente da federación, sen prexuízo das responsabilidades nas que puidesen
incorrer outras persoas físicas integrantes dos órganos federativos.

(ENGADIDOS) «n) Formar parte de máis dunha xunta directiva de clubs distintos
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que participen ou teñan intereses en idéntica modalidade deportiva.
ñ) A modificación das normas da competición durante o seu desenvolvemento,
agás causa de forza maior debidamente xustificada.
o) Non disolver a federación deportiva no prazo fixado no artigo 64.c).».

Artigo 130. Comisión Galega de Prevención e Represión da Dopaxe.
1. A Comisión Galega de Prevención e Represión da Dopaxe é un órgano administrati- vo, adscrito ao órgano autonómico competente na materia deportiva, ao que se lle atribúen as competencias en materia de defensa da saúde do deportista e de prevención e control da dopaxe
no ámbito da Comunidade Autónoma.
2. Son funcións da Comisión Galega de Prevención e Represión da Dopaxe as seguintes:
a) Asesorar a Administración autonómica no eido da medicina deportiva.
b) Propoñer programas e actuacións co obxecto de promover e procurar que a activida- de
deportiva se realice en condicións adecuadas de salubridade e seguridade.
c) Promover accións formativas e informativas respecto dos valores da práctica depor- tiva
sobre a saúde.
d) Promover e fomentar a investigación e formación no eido da medicina deportiva e, en concreto, no relativo á protección da saúde dos deportistas.
e) Propoñer criterios e regras técnicas para que as competicións e probas de moda- lidades
deportivas se configuren de modo inocuo para a saúde e integridade física dos deportistas,
e sobre os dispositivos mínimos de asistencia sanitaria que deben existir nas competicións.
f) Planificar e programar a distribución dos controis de dopaxe que corresponda realizar no
ámbito autonómico.
g) Determinar as competicións deportivas oficiais, de ámbito autonómico, nas que será obrigatoria a realización de controis de dopaxe, o número de controis que se deberán rea- lizar
durante as competicións e fóra delas en cada modalidade e especialidade deportiva, e o tipo
e a natureza ou o alcance destes.
h) Efectuar o seguimento da actuación das federacións deportivas en materia de control e represión da dopaxe.
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(CAMBIO) i) Determinar as condicións de realización dos controis cando, consonte esta lei, non
lle corresponda á respectiva federación deportiva.
«i) Determinar, dentro do ámbito das competencias autonómicas, as condicións
de realización dos controis consonte a normativa internacional e nacional vixente en materia
de dopaxe e o disposto nesta lei.».
j) Sen prexuízo das funcións das federacións deportivas galegas, instruír e resolver os expedientes sancionadores aos deportistas e demais titulares de licenzas deportivas can- do proceda.
k) Interpoñer solicitude de revisión ante o Comité Galego de Xustiza Deportiva cando considere que as decisións adoptadas en materia de dopaxe polos órganos disciplinarios das federacións deportivas non se axustan a dereito.
Artigo 133. Da competencia para a realización dos controis.
(CAMBIO) 1. Con carácter xeral correspóndelles ás federacións deportivas a realización das
actuacións necesarias para levar a cabo os controis que determine a Comisión Galega de
Prevención e Represión da Dopaxe.

Conforme o previsto na Lei orgánica 3/2013, do 20 de xuño, de protección da
saúde do deportista e loita contra a dopaxe na actividade deportiva, o
órgano superior da Administración autonómica competente en materia de deporte poderá celebrar convenios de colaboración coa Axencia Española de Protección
da Saúde no Deporte para que esta asuma o exercicio das competencias en materia de control da dopaxe que corresponden á Comunidade Autónoma.».
2. Nos controis de dopaxe, realizados en competición ou fóra de competición aos deportistas
con licenza federativa para participar en competicións oficiais de ámbito autonómico, as análises destinadas á detección de substancias e métodos prohibidos no deporte debe- rán realizarse en laboratorios con acreditación internacional da Axencia Mundial Antidopaxe, aprobados
ou homologados polo Estado ou pola Comunidade Autónoma.

