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TÍTULO I DISPOSICIÓNS XERAIS
CAPÍTULO I - RÉXIME XURÍDICO
Artigo 1º
A Federación Galega de Voleibol é unha entidade privada, sen ánimo de lucro, que reúne
xogadores, adestradores, árbitros, directivos, auxiliares así como clubs, seccions deportivas,
asociacións, agrupacións, e a totalidade de Entidades, debidamente inscritas no o Rexistro de
Entidades Deportivas da Administración autonómica da Xunta de Galicia, dedicadas á práctica
do voleibol no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia. Ademais das competencias
propias, exerce por delegación, funcións públicas de carácter administrativo, actuando como
axente colaborador da Administración Pública,
Artigo 2º
A Federación Galega de Voleibol goza de personalidade xurídica propia e plena capacidade de
obrar para o cumprimento dos seus fins, rexéndose para ese efecto polo Estatuto de
Autonomía de Galicia, pola Lei 3/2012, do 2 de abril, do Deporte de Galicia (ou calquera outra
que se promulgue en substitución da mesma) e as suas normas de desenvolvemento, polo
presente Estatuto, e polas demais normas que dite en exercicio das súas competencias.
Artigo 3º
A Federación Galega de Voleibol ten o seu domicilio na localidade da Coruña, sito no
Complexo Deportivo de Elviña, Av/ Glasgow nº 13. Para calquera cambio de domicilio, dentro
ou fóra do termo municipal, será preciso aprobación regulamentaria da Asemblea Xeral
Extraordinaria con carácter previo ao dito cambio de residencia.
Artigo 4º
É competencia da Federación Galega de Voleibol o goberno, administración, xestión,
organización e regulamentación do voleibol en Galicia, de acordo ás disposicións legais
vixentes e sen prexuízo das que correspondan á Administración autonómica da Xunta de
Galicia.

CAPÍTULO II - FUNCIÓNS
Artigo 5º
1. A Federación Galega de Voleibol exercerá funcións propias, contidas neste estatuto, así
como aquelas de carácter público delegadas pola lei.
2. Son funcións propias da Federación Galega de Voleibol:
a) Regulamentar, fomentar, promover e impulsar o desenvolvemento e a práctica do
voleibol, do volei-praia e do minivolei, organizando e dirixindo campionatos,
competicións e programas de expansión e colaborando coas administracións
públicas e coa R.F.E.V.b. e demais entidades deportivas.
b) Regular o réxime xurídico, e velar polo seu cumprimento entre os membros
persoais e corporativos, con pleno respecto ás disposicións legais e
regulamentarias vixentes.
c) Elaborar seus propios regulamentos deportivos.
d) Homologar o material e as marcas de todos os elementos necesarios para a
práctica oficial do voleibol.
e) Colaborar coa Administración deportiva de Galicia na formación de adestradores,
xuíces e árbitros según a normativa que sexa de aplicación.
f) Concertar os servizos médicos e asistenciais necesarios, por medio de convenios
que a Federación puidese establecer.
g) Organizar as seleccións autonómicas, convocando e designando aos deportistas
integrantes.
h) Aprobar e desenvolver os convenios de colaboración que estime adecuados, para
o mellor logro dos obxectivos fundacionais.
i) Contratar ao persoal necesario para o cumprimento das súas funcións e prestación
dos seus servizos.
j) Coordinar as funcións e competencias das Delegacións Provinciais e Comarcais.
k) Colaborar coa Administración deportiva de Galicia e, si é o caso, coa Federación
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Española de Voleibol na execución dos plans e programas de preparación de
deportistas gallegos de alto nivel, deseñando e elaborando os mesmos se fora
necesario.
l) Resoolver en vía de recurso as impugnacións contra os acordos dos órganos dos
clubs deportivos que dependdan dela.
m) Colaborar y/o organizar, dacordo coa normativa que sexa de aplicación, as
competicións oficiais e actividades deportivas de carácter estatal e internacional
que se realicen no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia
n) Todas as actuacións que se deriven deste Estatuto ou que poidan serlle
encomendadas por Organismos Superiores, de acordo coas disposicións legais
vixentes.
3. Os actos adoptados pola Federación Galega de Voleibol no exercicio das súas funcións
públicas de carácter administrativo serán susceptibles de recurso administrativo perante o
Comité Galego de Xustiza Deportiva.
4. Son funcións públicas delegadas, as seguintes:
a) Representar a Comunidade Autónoma de Galicia nas actividades e competicións
deportivas da súa modalidade, de conformidade coa normativa que sexa de
aplicación.
b) Organizar as competicións oficiais autonómicas federadas do deporte do voleibol,
ben de forma directa, ben a través de persoas o entidades pertencentes a
Federación.
c) Expedir licencias deportivas para a práctica do voleibol nos términos establecidos
na lei do Deporte de Galicia e a sua normativa de desenvolvemento.
d) Asignar as subvencións e axudas de carácter público concedidas a través da
Federación e controlar que seus asociados lles dean una correcta aplicación.
e) Garantir o cumprimento das normas do réxime electoral nos procesos de elección
dos seus órganos representativos e de goberno, así como de os demais dereitos e
obrigas derivados do cumprimento dos presentes Estatutos.
f) Exercer a potestade disciplinaria nos termos establecidos pola Lei do Deporte de
Galicia e as súas disposicións do desenvolvemento, dacordo cos presentes
Estatutos e os seus regulamentos de desenvolvemento.
g) Executar, no seu caso, as resolucións do Comité Galego de Xustiza Deportiva.
h) Colaborar coas administracións públicas competentes na prevención, control e
represión del uso de sustancias e grupos farmacolóxicos prohibidos, así como na
prevención da violencia no deporte. A estes efectos, e entre outras accións, a
Federación instruirá e resolverá os expedientes sancionadores que no ámbito do
dopaxe se sustancien, de conformidade co establecido na Lei do Deporte de
Galicia.
i) Calquera outra que regulamentariamente se determine.
5. As funcións públicas delegadas exerceranse en réxime de exclusividade e baixo a tutela da
Administración deportiva, que, conforme se determine regulamentariamente, procederá a
súa asunción nos casos de exitnción da Federación ou cando esta se atope en situación
concursal. Do mesmo modo exerceranse de forma directa sen que poidan ser obxecto de
delegación o substitución sen autorización da Administración Deportiva.
Artigo 6º
A Federación Galega de Voleibol manterá relacións co resto de Federacións Autonómicas e
Delegacións Provinciais afiliadas ás mesmas así como coa FIVb, a CEV, o COE, o COI e a
Real Federación Española de Voleibol, tramitando ante estes organismos, cando así
corresponda:
a) As solicitudes dos seus afiliados sobre a súa participación en competicións
internacionais (en razón do interese técnico das mesmas).
b) Os intercambios internacionais dos seus clubs afiliados, así como os oportunos
permisos, se fosen preceptivos.
c) Os encontros internacionais a nivel de clubs afiliados e de Seleccións representativas
do seu ámbito territorial.

CAPÍTULO III - DA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL
Artigo 7º
A Federación Galega de Voleibol ten plena xurisdición no territorio da Comunidade Autónoma
Galega.
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Artigo 8º
1. A Federación Galega de Voleibol poderá estar integrada por catro Delegacións Provinciais,
a saber: Delegación Coruñesa de Voleibol, Delegación Lucense de Voleibol, Delegación
Ourensá de Voleibol e Delegación Pontevedresa de Voleibol
que ostentan a
representación da Federación Galega de Voleibol nos seus ámbitos de actuación.
2. A Asemblea Xeral poderá dividir o territorio galego nas demarcacións que sexan
necesarias segundo o sentir e as posibilidades de cada zona.
Artigo 9º
Á fronte de cada Delegación Provincial poderá existir un Delegado que é nomeado e cesado
polo Presidente da Federación Galega de Voleibol, segundo o apartado g) do artigo 45 do
presente Estatuto.
Artigo 10º
En cada demarcación de ámbito provincial existirá unha Asemblea Consultiva constituída polos
integrantes da Asemblea Xeral adscritos a cada circunscrición electoral e os integrantes da
Delegación, presidida polo Delegado e actuando como Secretario o propio da Delegación.
Artigo 11º
Por acordo da Xunta Directiva da Federación Galega de Voleibol, previa proposta da
Delegación Provincial, poderanse crear Delegacións Comarcais, de ámbito xeográfico inferior,
dependentes das Delegacións Provinciais pero mantendo a estrutura anterior e sempre que se
consiga maior organización das competicións.
Artigo 12º
As Delegacións Provinciais, e si é o caso, as Delegacións Comarcais, axustarán a súa
actividade ás normas ditadas pola Federación Galega de Voleibol a través dos órganos que
corresponda ou directamente do seu Presidente.

CAPÍTULO IV - DOS MEMBROS DA FEDERACIÓN
Artigo 13º
1. Son membros de pleno dereito da Federación Galega de Voleibol:
a) As persoas individuais que se inscriban nela causando alta, mediante a expedición da
preceptiva licencia federativa, como xogadores, adestradores, auxiliares, árbitros,
anotadores, e directivos.
b) Os clubs, seccións deportivas, asociacións, entidades e demais formas xurídicas
permitidas polo ordenamento vixente que se afilien á mesma, constando a súa
inscrición no Rexistro de Entidades Deportivas da Administración autonómica da Xunta
de Galicia.
2. Todos os membros da Federación axustarán a súa conduta ao fixado polo presente
Estatuto Orgánico, Regulamento Disciplinario e resto de normas de rango inferior,
aceptando e cumprindo as resolucións dos órganos executivos e disciplinarios.
3. Perderase a condición de federado polas seguintes causas:
a) Morte de las persoas físicas ou extinción das persoas xurídicas
b) Baixa voluntaria
c) No renovación de la licencia federativa
d) Sanción disciplinaria firme que leve aparellada a expulsión da Federación
Artigo 14º
1. Os dereitos básicos dos membros da Federación Galega de Voleibol son:
a) Intervir nas eleccións aos órganos de goberno e representación da Federación Galega
de Voleibol, de acordo ao sinalado no presente Estatuto e Regulamento Electoral da
FGVb.
b) Consideración e recoñecemento da súa actividade deportiva.
c) Outros que lles sexan recoñecidos polo ordenamento xurídico, o presente Estatuto e
as súas normas de desenvolvemento.
2. Os deberes básicos dos membros da Federación Galega de Voleibol son:
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a) Cumprir o disposto nos Estatutos, Regulamentos e demais normas da Federación
Galega de Voleibol.
b) Abono de cotas e obrigacións económicas que se establezan.
c) Someterse á disciplina da Federación Galega de Voleibol nos casos
regulamentariamente previstos.
d) Outros que sexan determinados polo ordenamento xurídico, o presente Estatuto e as
súas normas de desenvolvemento.

CAPÍTULO V - DISPOSICIÓNS NORMATIVAS
Artigo 15º
1. A Federación Galega de Voleibol regulará a súa estrutura e funcionamento dacordo cós
principios de representación e participación democrática e rexerase pola Lei 3/2012, do 2
de abril, do Deporte de Galicia (ou calquera outra que a sustitua no futuro) e as normas de
desenvolvemento da mesma, así como polas seguintes normas federativas:
1. ESTATUTO ORGÁNICO, que ocupa o máximo rango normativo e derroga calquera
norma federativa que contradiga ou se opoña ao mesmo.
2. REGULAMENTO DISCIPLINARIO, que recolle as normas disciplinarias, e CALQUERA
OUTRA NORMATIVA REGULAMENTARIA APROBADA POLA ASEMBLEA XERAL
DA FGVb.
3. NORMAS XERAIS E ESPECÍFICAS DE COMPETICIÓN, normas particulares das
competición de cada temporada.
4. CIRCULARES INFORMATIVAS, conteñen normas de carácter circunstancial e
aclaratorio de vixencia limitada á temporada na que se editan salvo derrogación
expresa con anterioridade. Levarán o Visto e Prace do Presidente.
2. A Federación Galega de Voleibol terá a condición de entidade de utilidade pública nos
termos establecidos na lexislación.

TITULO II – DOS ÓRGANOS DA F.G.V.B.
CAPÍTULO I - DISPOSICIÓNS XERAIS
Artigo 16º
Son órganos da Federación Galega de Voleibol:
1. De goberno e representación: a Asemblea Xeral, a súa Comisión Delegada e o Presidente.
2. Complementarios: a Xunta Directiva, a Secretaría Xeral e a Tesourería.
3. Técnicos: a Comisión Técnica de Regras de Xogo e Arbitraxe, a Escola Galega de
Adestradores, a Dirección Técnica, o Comité de Volei-praia, o Comité de Promoción
Deportiva, a Comisión para as Competicións de Voleibol, así como cantos outros comités
considérese necesario crear por parte da FGVB.
4. Disciplinarios: o Comité de Competición e o Comité de Apelación.
Artigo 17º
Os requisitos para ser membro dos órganos da FGVB:
1. Ter nacido en Galicia ou ter veciñanza administrativa galega.
2. Ter maioría de idade civil.
3. Non estar inhabilitado para desempeñar cargos públicos.
4. Ter plena capacidade de obrar.
5. Non estar suxeito a sanción disciplinaria deportiva que supoña inhabilitación.
6. Non estar incurso en incompatibilidade establecida legal ou estatutariamente.
7. Reunir os específicos propios de cada estamento deportivo, se os houbera, determinados
no presente Estatuto.
8. Calquera outro que se estableza na normativa vixente.
Artigo 18º
1. O cargo directivo na Federación Galega de Voleibol será incompatible con aqueles que
estableza a normativa vixente.
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2. Todos os cargos directivos, técnicos ou administrativos, incluídos os do Presidente,
poderán ser retribuídos na forma e condicións que aprobe a Asemblea.
Artigo 19º
O Presidente e os membros da Xunta Directiva ou de calquera dos órganos administrativos,
xurisdicionais ou técnicos da FGVB que se presenten como candidatos á Presidencia da
FGVB, deberán dimitir do seu cargo antes de presentar a candidatura.
Artigo 20º
1. Os dereitos básicos dos membros dos órganos federativos son:
a) Tomar parte nas deliberacións, expresándose libremente en cantas cuestións sexan
obxecto de tratamento ou debate no seo do órgano do que sexan membros e exercer o
seu dereito ao voto.
b) Intervir nas tarefas federativas propias do cargo ou función que ostenten, cooperando
na xestión que compete ao órgano ao que pertencen.
c) Coñecer o contido das actas das sesións do órgano do que forman parte.
d) Os demais que regulamentariamente se establezan.
2. Os deberes básicos dos membros dos órganos federativos son:
a) Concorrer, cando sexan formalmente citados para iso, ás reunións, agás que o impidan
causas de forza maior.
b) Realizar as comisións que se lles encomenden.
c) Colaborar lealmente na xestión federativa, gardando cando fose mester, o segredo
das deliberacións.
d) Os demais que regulamentariamente se establezan.

CAPÍTULO II - DOS ÓRGANOS DE GOBERNO E REPRESENTACIÓN
SECCIÓN I: DA ASEMBLEA XERAL
Artigo 21º
1. A Asemblea Xeral é o órgano superior da Federación Galega de Voleibol no que están
representados os seguintes estamentos:
a) Deportistas.
b) Entidades Deportivas e seccións deportivas inscritas na Federación, e no Rexistro de
Entidades Deportivas.
c) Xuíces e árbitros.
d) Técnicos.
e) Outros colectivos, segundo o previsto na lexislación vixente.
2. O Regulamento Electoral da FGVb regulará:
a) O número de membros da Asemblea e distribución dos mesmos por estamentos de
acordo ao establecido no presente Estatuto.
b) As circunscricións electorais, no seu caso, e o número de representantes de cada
estamento por cada unha delas.
Artigo 22º
1. Os membros da Asemblea Xeral causarán baixa nos seguintes casos:
a) Por falecemento.
b) Por incapacidade ou inhabilitación absoluta ou especial declarada en sentenza xudicial
firme.
c) Por renuncia ou dimisión.
d) Estar incurso en causa de inelixibilidade ou incompatibilidade legal ou estatutaria.
e) Por finalización do período para o que foron elixidos.
f) Por desaparición das circunstancias en base ás cales é representante elixido.
Considerarase que desaparecen as citadas circunstancias:
1. No caso das persoas físicas cando non se subscriba licenza do estamento polo
que resultou elixida durante dúas tempadas consecutivas.
2. No caso de Entidades Deportivas, cando non se participe en competición oficial
durante dúas tempadas consecutivas.
2. As baixas que se produzan na Asemblea Xeral cubriranse desde o momento que sucedan,
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por estamento e circunscrición, co seguinte candidato máis votado.
Artigo 23º
A elección dos membros da Asemblea Xeral será cada catro anos, de acordo ao procedemento
desenvolto no Regulamento Electoral da FGVb por sufraxio libre, igual, directo e segredo por e
entre os compoñentes de cada estamento, coincidindo cos Xogos Olímpicos de Inverno, salvo
que concorran causas excepcionais que deberán ser autorizadas pola Administración
autonómica a través da publicación da correspondente resolución no Diario Oficial de Galicia.
Artigo 24º
A representación na Asemblea Xeral dos distintos estamentos de acordo ao establecido no art.
21 responderá ás seguintes proporcións:
a) Entidades Deportivas................................................entre un 62% e un 75%.
b) Deportistas................................................................ata un máximo do 20%.
c) Técnicos....................................................................ata un máximo do 10%.
d) Xuíces e árbitros.......................................................ata un máximo do 5%.
e) Outros colectivos, se os houbera..............................ata un máximo do 3%.
Artigo 25º
1. Os representantes das Entidades do apartado a) do artigo anterior elixiranse por e entre os
mesmos, dos que integren o censo de Clubs inscritos no Rexistro de Entidades deportivas
da Administración autonómica da Xunta de Galicia antes da data da convocatoria elixida
para as eleccións representativas, sempre que desenvolvesen algunha actividade oficial da
FGVB no período que determine a lexislación vixente e que cumpran os demais requisitos
previstos na normativa autonómica de aplicación.
Si así o recolle a citada normativa, haberá membros natos e electos. Os primeiros non deberán
someterse a votación, debendo no seu caso o Regulamento Electoral reflectir os requisitos
para ser membro nato.
2. Os representantes dos Deportistas do apartado b) do artigo anterior elixiranse por e entre
os mesmos maiores de idade e en pleno uso dos seus dereitos civís, con licenza federativa
expedida e en vigor ata o momento da convocatoria das eleccións, que a tiveran ademais
durante a tempada inmediatamente anterior, sempre que participen en competicións ou
actividades da FGVb de carácter oficial e que cumpran os demais requisitos previstos na
normativa autonómica de aplicación.
3. Os representantes dos Técnicos do apartado c) do artigo anterior elixiranse por e entre os
técnicos maiores de idade e en pleno uso dos seus dereitos civís, con titulación recoñecida
oficialmente e con licenza federativa en vigor expedida ata o momento da convocatoria
das eleccións e a tiveran durante a tempada inmediatamente anterior sempre que
participen en competicións ou actividades da FGVb de carácter oficial e que cumpran os
demais requisitos previstos na normativa autonómica de aplicación.
4. Os representantes dos Xuíces e árbitros do apartado d) do artigo anterior elixiranse por e
entre os membros do Colexio Galego de Árbitros maiores de idade e en pleno uso dos
seus dereitos civís, con titulación oficialmente recoñecida polo Comité Técnico Galego de
Arbitraxe e con licenza federativa en vigor expedida ata o momento da convocatoria das
eleccións e a tiveran durante a tempada inmediatamente anterior sempre que participen en
competicións ou actividades da FGVb de carácter oficial e que cumpran os demais
requisitos previstos na normativa autonómica de aplicación.
5. Os representantes doutros colectivos interesados, se os houbese, serán elixidos en
idénticas circunstancias ás sinaladas nos apartados anteriores.
Artigo 26º
1. Para a elección dos representantes do apartado a) do artigo 24 cada Entidade Deportiva
estará representada polo seu Presidente ou a persoa que conforme a estatutos lle
corresponda.
2. Os membros da Asemblea Xeral polo estamento das Entidades, o son a título nominal e
unha vez designados e elixidos, non poderán delegar noutra persoa salvo que o Club, en
forma fidedigna, notifique o cambio de representante, sen que poida recaer en ningún
membro que forme parte da Asemblea.
Artigo 27º
1. Poderán ser electores todas as persoas que, cumprindo os requisitos xerais do artigo 17 de
presente Estatuto, estean en posesión da pertinente licenza federativa expedida ata o
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momento da convocatoria das eleccións e a tiveran durante a tempada inmediatamente
anterior sempre que participen en competicións ou actividades da FGVb de carácter oficial,
e que cumpran os demais requisitos previstos na normativa autonómica de aplicación.
2. Poderán ser elixibles as persoas que cumpran os requisitos xerais do artigo 17 e do artigo
25 do presente Estatuto na data da convocatoria, e que cumpran os demais requisitos
previstos na normativa autonómica de aplicación.
Artigo 28º
Corresponderán á Asemblea Xeral as funcións seguintes:
1. Aprobar e modificar o Estatuto Orgánico da FGVb, os plans xerais de actuación da mesma
e as disposicións necesarias para o cumprimento dos seus fins.
2. Aprobar e modificar o Regulamento Disciplinario da FGVb.
3. Aprobar e modificar o Regulamento de Eleccións á Asemblea, Presidente e Comisión
Delegada da FGVb.
4. Aprobar os resultados económicos ao peche do exercicio anterior e as memorias esixibles,
así como o orzamento da FGVb para o seguinte exercicio.
5. Resolver as propostas sometidas polo Presidente ou avaladas polo 10% dos membros,
sempre que estas tivesen entrada na sede central da FGVb por escrito, debidamente
documentadas e cunha antelación mínima de 20 días naturais.
6. Coñecer, e no seu caso decidir, sobre calquera cuestión incluída na orde do día.
7. Aprobar por maioría absoluta dos seus membros o establecemento dunha compensación
económica a favor dalgún dos membros da Xunta de Goberno. Deberá constar de xeito
diferenciado no orzamento e nunca ser satisfeita con cargo ás subvencións públicas que
reciba a FGVb. Neste caso os membros da Xunta só dispoñerán de voz.
8. Aprobar os gravames e alleamento de bens inmobles da FGVb e tomas de diñeiro a
préstamo, as cales deberán cumprir os seguintes requisitos:
a) Que as operacións fosen aprobadas por unha maioría de dous terzos da Asemblea
Extraordinaria.
b) Que a operación non comprometa de xeito irreversible o patrimonio da FGVb ou a
actividade deportiva que constitúe o seu obxecto social.
c) En supostos de toma de diñeiro a préstamo, se o importe superase o 25% do
Orzamento anual, ou non represente un valor igual ao do patrimonio da entidade, é
imprescindible a autorización da Administración autonómica.
Para a adecuada xustificación dos apartados b) e c) poderá esixirse o oportuno ditame
económico actuarial, sempre que o solicite o 10% dos membros da Asemblea.
9. Calquera outra contida no presente Estatuto ou outorgada regulamentariamente.
Artigo 29º
1. Corresponde á Asemblea Xeral o control e aprobación da actividade económica e deportiva
da FGVb, tanto no que corresponde á súa planificación como a súa execución.
2. Para o control da xestión económica, a Asemblea Xeral elixirá unha Comisión Delegada
polo período comprendido entre o desenvolvemento dunha e outra Asemblea e a cuxa
disposición serán postos os datos económicos e xustificantes do exercicio de que se trate,
aos meros efectos de revisión. A Comisión deberá realizar os seus traballos na sede
central da FGVb, previa fixación de data polo Presidente, e en presenza do Tesoureiro,
que darán as explicacións que lle fosen solicitadas.
3. A Comisión Delegada en ningún caso limitará o dereito, previa petición, de revisión de
datos e xustificantes económicos da FGVb, que asiste a calquera membro da Asemblea
Xeral.
Artigo 30º
1. As reunións da Asemblea Xeral axustaranse ao seguinte réxime:
a) SESIÓN ORDINARIA: Unha vez ao ano, necesariamente antes de comezar a tempada
deportiva, para os fins da súa competencia e como mínimo para a aprobación do
calendario deportivo e das normas específicas ou regulamentos que rexerán a competición,
e para a aprobación da memoria de actividades anuais.
- Serán convocadas polo Presidente da FGVb, a iniciativa propia ou a proposta
dun número de membros da Asemblea non inferior ao 25% por escrito dirixido á
Xunta de Goberno da FGVb, con un mínimo de 30 días naturais de antelación á
data de celebración.
- A convocatoria deberá conter a orde do día da reunión, farase pública no
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taboleiro de anuncios da Federación e Delegacións Provinciais cun mínimo de 10
días de antelación á data de celebración. En todo caso confirmarase a
notificación individualmente a cada membro da Asemblea, por calquera medio
que permita ter constancia da data de recepción cunha antelación mínima de 48
horas.
- Os defectos formais na convocatoria non darán lugar á nulidade da Asemblea
Xeral sempre que os membros recibisen a convocatoria coa orde do día no prazo
establecido.
- A Asemblea Xeral será válida sen necesidade de requisitos se concorren á
mesma a totalidade dos membros.
- As emendas deberán ser presentadas cunha antelación máxima de quince días,
salvo que o texto obxecto de emenda fose enviado con menos de trinta días de
antelación á sesión. Neste caso, ao facer o envío do relatorio especificarase o
prazo de emendas.
- Por cada emenda haberá dúas quendas a favor e en contra en tempo non
superior a tres minutos cada un.
b) SESIÓN EXTRAORDINARIA: as demais reunións terán carácter extraordinario e poderán
ser convocadas polo Presidente ou a proposta dun número de membros da Asemblea non
inferior ao 25% por escrito dirixido á Xunta de Goberno da FGVb. Presentada a solicitude,
indicando os puntos que compoñerán a orde do día, por un número de membros suficiente,
o Presidente debe proceder á convocatoria en prazo non superior a 10 días naturais;
desde a convocatoria ata a data de celebración da Asemblea non poderán transcorrer
máis de 20 días naturais.
- A Asemblea Xeral reunirase en sesión extraordinaria para debater, e no seu caso
aprobar, a moción de censura ao Presidente, así como todos os temas que o
Presidente estimase oportuno convocala por razón excepcional.
- No decurso dunha tempada tan só poderá solicitarse unha convocatoria
extraordinaria para o debate dos mesmos temas cando estes non fosen obxecto
de debate previo na Asemblea Xeral Ordinaria do ano en curso.
c) Co fin de garantir o cumprimento efectivo das súas funcións, a Administración autonómica
convocará a Asemblea Xeral para debate ou resolución de asuntos ou cuestións
determinadas, cando aquelas non fosen convocadas por quen ten a obrigación estatutaria
de facelo.
Artigo 31º
A Asemblea Xeral será presidida polo Presidente da FGVb, ou quen lle substitúa, que
conducirá os debates e actuará como moderador outorgando e retirando a palabra, sometendo
a votación os asuntos e resolvendo as cuestións de orde e procedemento que se susciten.
Actuará como Secretario o que o sexa da Federación Galega.
Artigo 32º
1. A Asemblea quedará validamente constituída cando concorran a metade máis un dos seus
membros, en primeira convocatoria, e calquera que sexa o número dos presentes en
segunda convocatoria, que terá lugar media hora máis tarde.
2. Os acordos deberán ser adoptados expresamente, previa redacción da Asemblea Xeral e
trala conseguinte votación por maioría simple, excepto cando se trate dos supostos
especiais recollidos no presente Estatuto. En caso de empate, o Presidente disporá de voto
de calidade.
3. Para o cómputo de constitucións e maiorías válidas, ao formarse cun número inexacto de
asembleístas, compútanse por exceso.
Artigo 33º
1. A votación será secreta na elección de Presidente e membros da Comisión Delegada e na
moción de censura. Será pública no resto das votacións, salvo que algún dos presentes
solicite a votación secreta ou así o decida o Presidente da FGVb.
2. O voto será persoal e non poderá ser efectuado por correo. Non se admitirá delegación do
voto salvo o correspondente aos clubs deportivos que poderá exercelo o seu presidente ou
a persoa en quen delegue, sempre que non sexa membro da Asemblea Xeral de acordo
aos seus propios estatutos, con carácter expreso e escrito para cada reunión. Ninguén
poderá ostentar máis dunha delegación de voto.
3. Calquera membro poderá solicitar que se recolla na acta o seu voto particular en contra
dun acordo adoptado, aínda que iso non lles exime do cumprimento dos acordos
adoptados. Os votos particulares así recollidos ou as abstencións razoadas eximirán das
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responsabilidades que puidesen derivarse, no seu caso, por acordos da Asemblea Xeral
ocorridos nestes supostos.
Artigo 34º
1. De todas as sesións levantarase Acta que se remitirá no prazo máximo de 30 días naturais
aos membros da mesma.
2. A impugnación da Acta non suspenderá a eficacia dos acordos adoptados.
3. Os acordos da Asemblea que sexan de interés xeral ou establezan normas de obrigado
cumprimento para os federados deberán publicarse na páxina web da e no taboleiro de
anuncios da Federación.
4. Os acordos da Asemblea poderán ser impugnados conforme a lexislación vixente no prazo
de 20 días desde a sua publicación, ante o Comité Galego de Xustiza Deportiva no ámbito
das sus competencias, ou ante a Xurisdicción Civil no resto dos casos.
Artigo 35º
A Asemblea Extraordinaria ao obxecto de presentar unha MOCIÓN DE CENSURA axustarase
ao seguinte réxime:
1. A solicitude debe facerse por, polo menos, a cuarta parte dos integrantes da Asemblea
Xeral por escrito á Xunta de Goberno coa indicación única da orde do día: MOCIÓN DE
CENSURA, debendo estar motivada e ser construtiva incluíndo un candidato alternativo á
Presidencia da FGVb.
2. O Presidente estará obrigado a convocar a Asemblea Extraordinaria nun prazo non
superior aos 30 días naturais seguintes a contar desde a entrada da Moción de Censura no
Rexistro Central da FGVb.
3. Se a moción de censura non fose aprobada pola Asemblea Xeral, os seus signatarios non
poderán presentar outra ata transcorrido un ano.
4. Se a moción de censura fose aprobada, o novo candidato farase cargo da FGVb e
nomeará a súa Xunta Directiva sempre que non se altere o número máximo de
asembleístas e determinando nominalmente os membros que puidesen ter dereito a voto,
se houbese lugar.
5. Para que prospere a moción de censura será necesaria unha mayoría de dous tercios.
Artigo 36º
A Asemblea Xeral ao obxecto da REFORMA DE ESTATUTOS E REGLAMENTOS
FEDERATIVOS axustarase ao réxime específico dos artigos 117 e 118 do presente Estatuto.

SECCIÓN II: DA COMISIÓN DELEGADA
Artigo 37º
1. A Comisión Delegada é o órgano de asistencia á Asemblea Xeral.
2. O número de membros da Comisión Delegada será 6 máis o Presidente, que pertence a
mesma como membro nato. Terá a seguinte distribución:
a) Un terzo da Comisión Delegada debe ser designado polo titular da Presidencia da
Federación (2 membros).
b) Un terzo debe corresponder ás entidades deportivas, elixíndose esta representación
por e de entre os mesmos (2 membros)
c) Un terzo corresponderá aos demais estamentos (2 membros), en proporción a súa
respectiva representación na Asemblea Xeral; elixíndose esta representación por e de
entre os mesmos.
3. As vacantes serán cubertas co seguinte candidato máis votado.
Artigo 38º
Elixiranse os seus membros na mesma Asemblea Xeral convocada para a elección do
Presidente, unha vez realizada esta, e de acordo ao procedemento desenvolto polo
Regulamento Electoral da FGVb.
Artigo 39º
1. O Presidente convocará a Comisión Delegada que se reunirá como mínimo cada 4 meses
para tratar temas da súa competencia ou polo menos, realizar o seguimento da xestión
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deportiva e económica da Federación.
2. A convocatoria, que incluirá a data, hora, lugar e orde do día, comunicarase con sete días
de antelación salvo casos previstos no presente Estatuto.
3. O resto de sesións terá carácter extraordinario e deberá ser comunicada con polo menos
72 horas de antelación convocada polo Presidente ou a instancia motivada de, polo menos,
a metade máis un dos seus membros.
Artigo 40º
1. Son funcións da Comisión Delegada da Asemblea Xeral:
a) Elaboración dun informe previo a aprobación dos orzamentos.
b) Modificación do calendario deportivo.
c) Modificación dos orzamentos.
d) Modificación dos Regulamentos.
e) Seguimento da xestión deportiva e económica da Federación.
f) Elaboración do proxecto de programa de competicións anuais.
g) Estudar os asuntos que lle encomende a Asemblea Xeral.
2. As modificacións non poderán exceder dos límites e criterios que a Asemblea Xeral
estableza.
3. As propostas sobre os temas a tratar na Comisión, corresponderá exclusivamente ao
Presidente da FGVb ou a dous terzos dos membros da Comisión.
4. A validez de constitución require maioría de dous terzos dos seus membros en primeira
convocatoria, e maioría dos mesmos en segunda convocatoria.
5. Os acordos da Comisión Delegada publicanse na páxina web da FGVb e poderán ser
impugnados nos mesmos términos e prazos previstos para os da Asemblea.

SECCIÓN III: DO PRESIDENTE
Artigo 41º
1. O Presidente da FGVb é o órgano executivo da mesma.
2. Ostenta a representación legal da FGVb fóra dela fronte as autoridades institucionais,
autonómicas, xudiciais, administrativas ou de calquera outro tipo, podendo comparecer
ante eles en nome da Federación e outorgar poderes para preitear aos procuradores ante
os Tribunais cando fosen necesarios, coas únicas limitacións que as establecidas na lei e o
presente Estatuto.
3. Convoca e preside os órganos colexiados, executando os acordos dos mesmos. Ten voto
de calidade no caso de empate nos acordos da Asemblea Xeral e da Comisión Delegada.
4. Ostenta, para todo o ámbito de Galicia, dacordo co establecido no artígo 32 da Ley 10/90,
del Deporte, a máxima representación da RFEVb da que actuará por delegación para o
cumprimento das normas e directrices que, emanadas da mesma, revertan no mellor
interese do voleibol galego.
Artigo 42º
Os requisitos para ser candidato a Presidente son os xerais do artigo 17 do presente Estatuto.
Artigo 43º
O desempeño do cargo de Presidente será incompatible coas seguintes actividades, dacordo
coa normativa autonómica de aplicación:
a) Calquera outra actividade directiva ou de representación dentro da propia estrutura
federativa.
b) Desenvolvemento de actividades ou desempeño de cargos en clubs, seccións ou
asociacións integrados na Federación Galega de Voleibol.
Artigo 44º
1. Será elixido coincidindo cos anos dos xogos olímpicos de inverno, mediante sufraxio libre,
directo, igual e segredo, polos membros da Asemblea Xeral, sen que teña que ser membro
desta, unha vez elixida esta e segundo o procedemento desenvolto no Regulamento
Electoral da FGVb.
2. Para a súa elección requirirase a celebración de, polo menos, dúas voltas, segundo o
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procedemento recollido no Regulamento Electoral e na lexislación vixente.
3. No caso de que houbese só un candidato, quedará proclamado sen necesidade de que se
realice votación ningunha.
Artigo 45º
As funcións do Presidente entre outras serán:
a) Coidar do funcionamento e orde de todos os órganos federativos.
b) Autorizar, coa súa firma e a do responsable da área económica ou a do Tesoureiro,
pagos.
c) Nomeará e cesará todos os cargos que se precisen para o mellor funcionamento
Federación, incluídos os membros da Xunta.
d) Contratará o persoal colaborador administrativo ou técnico necesario.
e) Asignará funcións e cometidos ao persoal administrativo ou técnico.
f) Ordenar a incoación do oportuno expediente e demais trámites que por
correspondan, aos membros dependentes da disciplina deportiva que infrinxan
obrigacións sinaladas polo presente Estatuto e demais normas complementarias.
g) Designar e cesar aos Delegados das Delegacións Provinciais.

os
da

lei
as

Artigo 46º
O Presidente poderá delegar as súas funcións no Vicepresidente ou, na súa falta, en calquera
outro integrante da Xunta.
Artigo 47º
O Presidente cesará por:
a) Transcurso do mandato para o que foi elixido.
b) Dimisión.
c) Incapacidade física ou psíquica para continuar no cargo.
d) Aprobación dunha moción de censura pola Asemblea Xeral.
e) Por incorrer en causa de inelixibilidade ou incompatibilidade. Neste último caso, disporá
dun mes para cesar do posto que resulta incompatible co cargo de Presidente.
f) Falecemento.
g) Sufrir sanción disciplinaria deportiva firme que o inhabilite para o exercicio do seu
cargo.

CAPÍTULO III - DOS ÓRGANOS COMPLEMENTARIOS
SECCIÓN I: DA XUNTA DIRECTIVA
Artigo 48º
1. A Xunta Directiva é o órgano colexiado complementario dos de goberno e representación,
que asiste ao Presidente, e a quen compete a xestión da FGVb.
2. Estará presidida polo Presidente da FGVb sendo os seus membros designados e
removidos libremente polo Presidente.
3. Terá un número de membros non inferior a 5 nin superior a 15.
4. Os membros da Xunta Directiva que non o sexan da Asemblea Xeral terán acceso ás
sesións da mesma con dereito a voz pero sen voto.
Artigo 49º
No caso de que algún membro da Xunta reciba unha compensación económica, previamente
acordada por maioría absoluta da Asemblea Xeral e que conste de xeito diferenciado no
Orzamento, non poderá ser satisfeita con cargo ás subvencións públicas que reciba a FGVb.
Artigo 50º
Son funcións da Xunta Directiva:
a) Colaborar co Presidente na dirección económica, administrativa e deportiva da FGVb e na
execución dos acordos dos demais órganos colexiados superiores de goberno e
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representación da mesma.
b) Resolver todas aquelas outras cuestións que, referentes ao desenvolvemento das
competicións deportivas ou outros asuntos, necesiten unha urxente resolución.
c) Aqueles outros asuntos que o Presidente, Asemblea ou Comisión Delegada lle
encomenden.
Artigo 51º
1. Corresponde ao Presidente a convocatoria da Xunta Directiva, que conterá o lugar, a data
e a hora da súa celebración, así como a orde do día. O prazo mínimo de convocatoria será
de 48 horas.
2. Tamén quedará validamente constituída a Xunta Directiva aínda que non se cumpriran os
requisitos de convocatoria, se concorren todos os membros e así o acordan por
unanimidade.
3. Os acordos da Xunta Directiva poderán ser impugnados nos mesmos términos e prazos
previstos para os da Asemblea.

SECCIÓN II: DA SECRETARÍA XERAL
Artigo 52º
1. A Secretaría Xeral é un órgano complementario de natureza administrativa da FGVb. Á súa
fronte atoparase un Secretario Xeral nomeado polo Presidente da Federación, dependendo
directamente do mesmo.
2. Actuará como Secretario da Asemblea Xeral, Comisión Delegada, Xunta Directiva, así
como das comisións que puidesen crearse, tendo voz pero non voto coa misión de aportar
as documentacións precisas, informar sobre o desenvolvemento das tarefas e levantar
Acta das sesións dos órganos de goberno e representación da Federación, indicando
asistentes, representación que ostentan, temas tratados, resultados das votacións e, si é o
caso, votos contrarios particulares ao acordo adoptado.
Artigo 53º
Ao Secretario Xeral da FGVb correspóndelle especificamente:
a) Ostentar a xefatura do persoal administrativo da FGVb.
b) Coordinar administrativamente a actuación do resto de órganos federativos.
c) Recibir e expedir a documentación e correspondencia oficial da FGVb, asinando os
documentos cuxa sinatura non estea atribuída expresamente ao Presidente ou outros
membros da Xunta expresamente delegados.
d) Organizar e manter o Arquivo Xeral da FGVb.
e) Ser enlace entre a FGVb e a Real Federación Española de Voleibol e coordinar a
xestión das Delegacións Provinciais no ámbito da súa competencia.
f) Presentar verbalmente ou por escrito os informes que lle solicite o Presidente ou que
estime oportunos para o mellor desenvolvemento da súa función.
g) Preparar a resolución e despacho dos asuntos xerais.
h) Coidar da boa orde de todas as dependencias federativas.
i) Velar polo cumprimento das Normas xurídico - deportivas e recoller as suxestións e
experiencias para estudar a súa posible aplicación á FGVb.
j) Preparar a Asemblea Xeral e as reunións de todos os órganos federativos, actuando
neles con voz pero sen voto, levantando acta e coidando da execución dos acordos
habidos.
k) Remitir á Administración autonómica as Actas das reunións da Asemblea Xeral e
Comisión Delegada no prazo de 60 días desde a data de celebración.
l) Calquera outra función que lle encomende o Estatuto e as normas regulamentarias da
FGVb.
Artigo 54º
Correspóndelle á Secretaría Xeral a recompilación da actividade xeral da FGVb en base ás
Memorias de Actividades e resumo estatístico aportados polos diferentes órganos federativos,
de cuxo resumo extraerá a Memoria Anual de Actividades que, tras ser aprobada pola
Asemblea Xeral, será editada e remitida ás persoas e Entidades que corresponda.
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SECCIÓN III: DA TESOURERÍA
Artigo 55º
1. A Tesourería é un órgano complementario de xestión económica da FGVb. Á fronte da
mesma atoparase un Tesoureiro designado polo Presidente, cuxa xestión poderá ser
retribuída.
2. Coa súa sinatura e a do Presidente, que será obrigatoria, autorizaranse todos os pagos
que deban efectuarse.
Artigo 56º
1.

Son funcións propias do Tesoureiro:
a) Controlar e fiscalizar internamente a xestión económico-financieira e orzamentaria,
levar e controlar a contabilidade da FGVb, así como os Libros contables, segundo a
lexislación vixente.
b) Cobrar e pagar todo o relacionado coa Federación.
c) Regular o aspecto económico e realizar unha inspección económica de todos os
órganos da Federación.
d) Propoñer a adquisición de bens necesarios.
e) Informar da situación dos asuntos pendentes e propoñer as medidas que considere
necesarias.
f) Confeccionar o Balance de Contas e Orzamentos Anuais para a súa presentación á
Asemblea Xeral.
g) Elaborar e presentar cantos estudos e informes sexan precisos á Xunta Directiva,
Comisión Delegada, Asemblea Xeral e Presidente con relación ao estado contable da
Federación.
h) Supervisar os pagos e toda clase de documentos bancarios.

CAPÍTULO IV - DOS ÓRGANOS TÉCNICOS
SECCIÓN I: DO COMITÉ TÉCNICO GALEGO DE ARBITRAXE
Artigo 57º
1. O Comité Técnico Galego de Arbitraxe adoptará a estrutura da FGVb e encargarase da
captación, ensino e organización de árbitros, anotadores e técnicos arbitrais no ámbito
galego.
2. Estará integrada por un Presidente nomeado polo Presidente da FGVb.
Artigo 58
O Comité Técnico Galego de Arbitraxe depende funcionalmente do Comité Técnico Nacional
de Árbitros da RFEVb e constitúe unha unidade orientadora ao servizo do arbitraxe.
Artigo 59º
Son funcións do Comité Técnico Galego de Arbitraxe:
a) Establecer os niveis de formación arbitral.
b) Organizar cursos de árbitros.
c) Clasificar tecnicamente aos árbitros e anotadores, propoñendo a adscrición ás
categorías correspondentes en función dos seguintes criterios: probas físicas e
psicotécnicas, coñecemento dos regulamentos, experiencia mínima e idade.
d) Propoñer os candidatos a árbitros de categorías nacionais.
e) Actualizar e incorporar as normas administrativas que regulan o arbitraxe.
f) Designar aos colexiados nas competicións de ámbito galego.
g) Colaborar cos órganos competentes da Federación.
h) Calquera outra delegada pola FGVb.
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SECCIÓN II: DA ESCOLA GALEGA DE ADESTRADORES.
Artigo 60º
1. A Escola Galega de Adestradores encárgase da formación e funcionamento deste colectivo
federativo e correspóndelle o goberno e a representación dos adestradores, con
subordinación ao Presidente da FGVb e sendo a este a quen elevarán as súas propostas.
2. A Dirección da Escola recaerá en quen designe o Presidente da FGVb.
Artigo 61º
Son funcións da Escola Galega de Adestradores:
a) A convocatoria e desenvolvemento dos Cursos de minivolei e Técnicos Deportivos en
Voleibol segundo esixencias dos plans de estudo nos seus niveis I e II.
b) Divulgación dos ensinos de carácter técnico propios para o perfeccionamento dos
Técnicos Territoriais.
c) Recompilación da documentación das materias propias para o desenvolvemento
pedagóxico no ámbito territorial.
d) Convocatoria de actividades independentemente dos Cursos de carácter pedagóxico,
pola súa propia iniciativa ou en colaboración co Comité Nacional de Adestradores.
e) Expedir os títulos de Técnico Deportivo en Voleibol de nivel I e xestionar a expedición
dos niveis II e III ante a RFEVb.
f) Xestionar ante o Comité Nacional de Adestradores a concesión de números nacionais
de niveis I, II e III, segundo normativa vixente.
g) Conceder autorizacións expresas para adestrar equipos de categoría superior á que se
posúe neses momentos, en competicións que non sexan de ámbito estatal segundo o
procedemento que se determine.

SECCIÓN III: DA COMISIÓN PARA AS COMPETICIÓNS
Artigo 62º
1. A Comisión para as Competicións é o órgano técnico de dirección e xestión das
competicións organizadas pola FGVb.
2. Está integrado por un Presidente nomeado polo Presidente da FGVb.
Artigo 63º
Son funcións da Comisión:
a) Elaborar o Anteproxecto de Normas Específicas das competicións.
b) Adoptar acordos necesarios para a execución e desenvolvemento de todas as
competicións.
c) Execución de traballos de desenvolvemento das competicións e campionatos, a saber,
inscrición de clubs, equipos e xogadores, sorteos e confección de calendarios, edición de
horarios oficiais, resultados, clasificacións e cambios de terreo de xogo, datas e horarios.

SECCIÓN IV: DO COMITÉ DE PROMOCIÓN DEPORTIVA
Artigo 64º
1. O Comité de Promoción Deportiva ten como misión fundamental a promoción do Voleibol.
Dentro do funcionamento, organización e desenvolvemento das actividades relacionadas
con esta promoción atópase a proposta de creación de Delegacións Provinciais, Escolas
de Voleibol e Guías Locais e Zonais, o asesoramento para a instalación de novas pistas
polideportivas, así como as campañas de captación e divulgación do voleibol.
2. A Presidencia do Comité recaerá en quen designe o Presidente da FGVb.

SECCIÓN V: DO COMITÉ DE VOLEI-PRAIA.
Artigo 65º
1. O Comité de Volei-praia atende directamente ao funcionamento e desenvolvemento
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daquelas actividades relacionadas coa modalidade do volei-praia.
2. Para a mellor organización das actividades poderase dividir este Comité en dúas zonas
xeográficas: Norte e Sur, que gozarán de total independencia no desenvolvemento das
actividades encomendadas e á fronte das cales o Presidente da FGVb designará un
Delegado.

SECCIÓN VI: DA DIRECCIÓN TÉCNICA
Artigo 66º
1.
É o órgano técnico encargado da planificación, desenvolvemento e coordinación de
toda a actividade deportiva da FGVb.
2.
Á fronte da mesma existirá un Director Técnico nomeado polo Presidente da FGVb e
do que dependerá directamente.
Artigo 67º
1. As funcións da Dirección Técnica son:
a) Propoñer á Xunta Directiva os plans xerais das competicións autonómicas e nacionais
e o desenvolvemento das mesmas.
b) Propoñer á Comisión Delegada os calendarios oficiais para a súa presentación ante a
Asemblea Xeral.
c) Supervisar o desenvolvemento das competicións autonómicas e nacionais.
d) Asesorar e asistir aos Comités de Competición e Apelación e demais órganos e
comités da FGVb que o soliciten, así como ás Delegacións Provinciais en materias
estritamente técnicas.
e) Atender a todas aquelas cuestións que lle sexan sometidas polo Presidente e demais
órganos de goberno da FGVb.
f) Organizar, coordinar e controlar o proceso de detección, seguimento, selección e
perfeccionamento daqueles xogadores que poidan integrarse nas seleccións
autonómicas.
g) Atender á supervisión, organización, desenvolvemento e promoción do voleibol,
colaborando coas Delegacións Provinciais e outros entes deportivos e coordinando con
eles, no seu caso, os plans aprobados pola FGVb.
h) Propoñer ao Presidente da FGVb o nomeamento dos diferentes cargos técnicos.
i) Aquelas outras que lle sexan outorgadas regulamentariamente.

CAPÍTULO V - DOS ÓRGANOS AUXILIARES
Artigo 68º
Son órganos auxiliares constituídos pola Xunta Directiva da FGVb, aqueles de tipo
especializado que teñen como misión o soporte das actuacións da Xunta Directiva da FGVb
nos campos da Medicina Deportiva, Relacións Externas, Medios de Comunicación Social,
Organizacións Deportivas, etc.
Artigo 69º
Á fronte de cada un estará un profesional da especialidade correspondente, libremente
designado polo Presidente da FGVb, con plena responsabilidade para o desenvolvemento da
actividade encomendada coas limitacións que o Estatuto e demais normas regulamentarias
contemplen.

CAPÍTULO VI - DOS ÓRGANOS DISCIPLINARIOS
Artigo 70º
1. A potestade disciplinaria da FGVb exercerase polos seus órganos disciplinarios que son o
Comité de Competición e o Comité de Apelación que gozarán de independencia absoluta
no seu ámbito de actuación así como de plena liberdade na apreciación e valoración das
probas, antecedentes e informes.
2. O Regulamento Disciplinario da FGVb regulará o sistema de infraccións e sancións e de
adopción de acordos, así como o procedemento de actuación dos Órganos Disciplinarios.
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Artigo 71º
1. Os integrantes dos Órganos Disciplinarios (un ou tres membros), non poderán ser
removidos dos seus cargos ata que finalice a tempada correspondente, salvo que incorran
nalgún suposto de inelixibilidade ou incompatibilidade previsto no presente Estatuto e
normativa vixente.
2. A duración do mandato dos membros dos Órganos Disciplinarios será o mesmo que para
o Presidente da FGVb, podendo ser reelixidos ao finalizar os seus mandatos. Poderán ser
cesados polo Presidente da FGVb antes de cumprir o devandito período, pero respectando
o parágrafo anterior a este artigo, a condición de que non se estea xulgando a un membro
da Xunta Directiva da FGVb.
3. A vacante por renuncia dalgún membro dos Comités poderá ser cuberta por outro membro
a nomeamento do Presidente da FGVb.
4. Os membros de ambos comités deberán de coñecer a regulamentación deportiva e, en
ambos casos, ter coñecementos xurídico - deportivos demostrados.
5. Os fallos ditados por ambos comités serán executivos.
6. En ningún caso os membros de ambos comités poderán ser as mesmas persoas.
Artigo 72º
1. O Comité de Competición estará composto por un Xuíz único.
2. É competencia do Comité de Competición resolver en primeira instancia:
a) As incidencias e reclamacións que teñan lugar nas competicións deportivas da FGVb e
no decurso dos encontros organizados pola mesma ou por delegación da RFEVb.
b) As cuestións de tipo disciplinario suscitadas con relación ás persoas sometidas á
disciplina da Federación, cando se trate de faltas derivadas da competición
c) Os litixios suscitados con motivo da subscrición e tramitación das licenzas e dereitos
de formación.
d) Homologar as Actas e resultados dos encontros oficiais.
e) Os recursos contra actos e acordos dos órganos de goberno e representación da
Federación.
3. Dos acordos do Comité de Competición darase traslado aos clubs participantes na mesma
competición obxecto da actuación do comité, así como ás Delegacións Provinciais ao
efecto de coñecemento, con indicación do club ou persoa afectada pola sanción, recursos
que pode elevar, organismo ante o que o pode elevar e prazos para a súa presentación.
Artigo 73º
1. O Comité de Apelación poderá estar formado por un máximo de tres membros, dos cales o
Presidente deberá ser licenciado en dereito.
2. Coñecerá dos recursos interpostos contra os fallos do Comité de Competición da FGVb.
3. Os fallos ditados polo Comité de Apelación esgotarán a vía federativa e contra os mesmos
cabo interpoñer recurso ante o Comité Galego de Xustiza Deportiva.
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TÍTULO III -DOS CLUBS
Artigo 74º
1. Son clubs de voleibol as asociacións privadas con personalidade xurídica propia, que teñan
por obxecto a promoción da práctica do voleibol, e con estatutos aprobados e inscritos no
Rexistro de Entidades Deportivas da Administración autonómica da Xunta de Galicia.
2. Terán a mesma consideración a efectos estatutarios no ámbito de actuación da
Federación Galega de Voleibol, as seccións de voleibol das Entidades con personalidade
xurídica que, sen ánimo de lucro, cumpran os requisitos establecidos para os clubs de
voleibol no relativo á promoción da práctica do mesmo.
Artigo 75º
1. Os clubs de voleibol elaborarán e aprobarán os seus estatutos de acordo ás disposicións
lexislativas vixentes.
2. As Entidades afiliadas sobre a base do artigo 74 serán recoñecidas coa presentación dos
seus estatutos legalmente inscritos no Rexistro de Clubs, Federacións e Entidades
Deportivas da Administración autonómica da Xunta de Galicia sempre que non estivesen
en contradición cos fins da FGVb recollidos no presente Estatuto.
Artigo 76º
1. Todos os clubs e entidades afiliados á FGVb quedarán sometidos ás normas, disposicións
e acordos da mesma no ámbito da súa actuación e competencia. A FGVb ten plena
potestade para sancionar a clubs e entidades afiliadas que incumpran as súas obrigacións
segundo o previsto no presente Estatuto e demais normas vixentes., previa incoación do
oportuno expediente.
2. A participación destes clubs e entidades en competicións oficiais da FGVb será regulada
polo presente Estatuto e demais normas de aplicación, sendo a súa inscrición formalizada
ante a Delegación que corresponda.
Artigo 77º
1. Os clubs e entidades afiliadas poderán asociarse ou fusionarse ao termo dunha tempada
en beneficio da actividade deportiva segundo a normativa legal e regulamentaria vixente.
2. A entidade resultante da asociación ou fusión, aprobada previamente polas Asembleas das
entidades participantes, manterá os dereitos de competición inherentes á máxima
categoría das entidades asociadas.
Artigo 78º
1. Para afiliarse á FGVb, todos os clubs deberán solicitalo á FGVb por escrito, debendo
acreditar estar inscritos no Rexistro de Entidades Deportivas da Xunta de Galicia, así
como aportar copia do seus estatutos conformes con la Lei do Deporte, a Ficha do
Club así como outros documentos que se establezan regulamentariamente.
2. Os clubs e entidades, polo mero feito da súa afiliación, están obrigados a manter a
harmonía entre eles e cos órganos federativos, non podendo levar a cabo acción ou
omisión que atente contra a mesma, debendo cooperar activamente para o seu logro e
mantemento, e respondendo das accións que en tal sentido realicen as persoas
sometidas á súa disciplina.
Artigo 79º
Son dereitos dos clubs:
a) Intervir na elección da Asemblea Xeral e Presidente da FGVb, segundo o sinalado en
canto a porcentaxes e normas no presente Estatuto e Regulamento Electoral.
b) Participar cos seus equipos nas competicións oficiais que lle correspondan pola súa
categoría, nos termos e observando os requisitos que establezan as Normas
Específicas de Competición correspondentes.
c) Concertar e participar en torneos e/ou encontros amigables con outros clubs
federados ou estranxeiros coa previa autorización segundo o caso da FGVb ou da
RFEVb.
d) Asistir e intervir nas reunións dos órganos federativos que lles correspondan de acordo
á normativa vixente. así como recibir da FGVb a asistencia necesaria nas materias
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competencia desta.
e) Optar ás axudas económicas establecidas pola FGVb para os clubs segundo o que
determinen as correspondentes normas.
f) Asociarse ou fusionarse para o cumprimento dos seus fins.
g) Todas os demais que a FGVb poida establecer en cada caso.
Artigo 80º
Son deberes dos clubs:
1. Participar cos seus equipos nas competicións oficiais que lle correspondan pola súa
categoría nos termos e observando os requisitos que regulamentariamente se determinen.
2. Cumprir os Estatutos, regulamentos e demais normas da FGVb así como os seus propios
estatutos.
3. Poñer a disposición da FGVb o seu campo de xogo cando sexa preciso.
4. Contribuír ao sostemento económico da FGVb aboando as correspondentes cotas, dereitos
e compensacións económicas que se determinen.
5. Manter a disciplina deportiva evitando situacións de violencia ou animosidade con outros
membros ou estamentos do voleibol.
6. Cumprimentar, atender e contestar nos prazos establecidos ou, no seu caso, coa maior
dilixencia posible, as comunicacións que reciban dos órganos federativos, así como auxiliar
a estes facilitando cantos datos precisen.
7. Aboar os dereitos de arbitraxe que segundo as normas federativas correspóndanlle.
8. Facilitar a asistencia de xogadores e técnicos ás Seleccións Autonómicas e actividades
federativas de perfeccionamento técnico.
9. Coidar da máis perfecta formación deportiva dos seus xogadores proporcionándolles
medios necesarios e garantindo a súa efectiva e plena actividade deportiva.
10. Dispoñer para os seus encontros oficiais dun terreo de xogo que cumpra os requisitos
regulamentarios esixidos.
11. Recoñecer para todos os efectos as tarxetas de identidade expedidas pola FGVb,
facilitando a entrada gratuíta no recinto deportivo aos árbitros, xogadores e demais
acompañantes do equipo provistos de licenza federativa, así como aos directivos e
técnicos da FGVb.
12. Comunicar á FGVb as modificacións estatutarias, nomeamento de directivos e acordos de
fusión, escisión ou disolución no prazo dun mes desde a súa aprobación polo club. A non
comunicación en prazo será sancionada como falta leve.
13. Presentar a documentación e demais requisitos esixidos para a formalización da inscrición
de cada equipo segundo as normas específicas das competicións da FGVb.

TÍTULO IV -DOS XOGADORES
Artigo 81º
1. Son xogadores de voleibol as persoas físicas que practican o voleibol e subscriben a
correspondente licenza federativa para iso.
2. Para que un xogador/a poida subscribir licenza deberá reunir os seguintes requisitos:
a) Ser español ou cidadán dun estado membro da Unión Europea. Este requisito
poderá
ser
dispensado
excepcionalmente
pola
FGVb
nos
casos
previstos
regulamentariamente.
b) Non ter licenza en vigor con ningún outro club, agas nos casos previstos
regulamentariamente.
c) Non ter debedas pendentes coa Federación
.
3. A FGVb clasificará aos xogadores en razón da súa idade e sexo, e dentro destas polo
rango da competición na que o xogador participe.
4. Os xogadores non poderán subscribir licenza máis que dentro da categoría que lle
corresponda por idade, nin ser aliñados no decurso dunha tempada cun equipo distinto ao
que se vincula por licenza, salvo as excepcións que se establezan.
5. A licenza, que non poderá ser denegada no caso de cumprir os requisitos expostos nos
párrafos anteriores, será expedida pola Federación según as seguintes condicións básicas:
1. As licencias poderán ser tramitadas unicamente a través dos clubes.
2. O club entregará na FGVb o impreso de solicitude de tramitación de licenzas,
debidamente cuberto en todos os seus apartados xunto ao xustificante de abono
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na conta da FGVb do importe do Seguro Deportivo Obrigatorio de todos os
xogadores que figuren nel, con a cobertura mínima exigida na Lei do Deporte de
Galicia. No caso dos equipos de categoría cadete e inferiores en lugar do resgardo
de pagamento do Seguro Deportivo, deberán achegar a copia do Seguro Deportivo
Federado da Secretaría Xeral para o Deporte. O club aportará tamén o xustificante
do pago do importe das licenzas que será fixado e aprobado pola Asemblea Xeral.
3. A sinatura da solicitude da licenza ten carácter de declaración formal do xogador/a
respecto aos datos que figuran na mesma, responsabilizándose da súa veracidade
e da concorrencia dos requisitos esixidos pola normativa federativa.
4. Unha vez tramitadas as licenzas, e no prazo que se determine
regulamentariamente, a Federación expedirá unha relación (“licencia colectiva”)
onde figurarán todos os xogadores con licenza no equipo.
5. Regulamentariamente poderá desembolverse o anterior procedemento e fixárase o
prazo máximo de tramitación. Trascorrido dicho prazo máximo a licenza
entenderase otorgada.
Artigo 82º
Son dereitos do xogador:
a) Liberdade para subscribir licenza federativa, respectando as normas e
regulamentacións que regulen esta actuación.
b) Intervir na elección da Asemblea Xeral e Presidente da FGVb, segundo o sinalado
en canto a porcentaxes e normas no presente Estatuto e Regulamento Electoral.
c) Asistir ás probas e cursos de preparación aos que sexa convocado pola FGVb, sen
prexuízo das obrigacións para co seu club.
d) Recibir atención médica e deportiva por parte do seu club e da organización
federativa, segundo o caso.
e) Recibir, por parte de o seu club ou organización federativa segundo o caso, o
material deportivo preciso para o desenvolvemento da súa práctica deportiva, do cal
será unicamente depositario.
f)
Recibir respecto e consideración de trato por parte dos seus directivos, tanto dentro
do seu club como nas distintas Seleccións ás que puidese ser convocado.
Artigo 83º
Son deberes do xogador:
a) Someterse á disciplina do club ao que se atope vinculado por licenza e á Federación á
que se atope adscrito.
b) Non intervir en actividades deportivas con equipo distinto do seu, agás previa
autorización por escrito da entidade pola que teña subscrita licenza.
c) Asistir ás probas, cursos, concentracións, e torneos aos que sexa convocado polo seu
club, FGVb e participar nas Seleccións Nacionais, Autonómicas e Provinciais.
d) Coidar e devolver, a requirimento do seu club ou FGVb, o material deportivo que
recibise e do que sexa depositario.

TÍTULO V - DOS ADESTRADORES
Artigo 84
1. Son adestradores de voleibol as persoas físicas con dedicación profesional á preparación e
dirección técnica dun equipo de voleibol, ou ao ensino e promoción do mesmo con
carácter retribuído ou gratuíto en posesión da oportuna titulación oficial.
2. Cando o adestrador subscriba licenza federativa que lle vincule a un determinado club ou
Federación, consideraráselle adestrador en activo para todos os efectos.
3. As titulacións oficiais de adestradores serán outorgadas polos órganos correspondentes
sobre a base da regulamentación vixente.
4. Para que un adestrador/a poida subscribir licenza por un club galego deberá reunir os
seguintes requisitos:
a) Ser español ou cidadán dun estado membro da Unión Europea. Esta condición poderá
ser dispensada pola FGVb nas condicións e formas que se establezan
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regulamentariamente.
b) Ter máis de dezaoito anos. No caso de Minivoley, regulamentariamente poderá fixase
una edade inferior.
c) Posuír o título oficial de adestrador recoñecido pola FGVb ou a RFEVb.
d) Non ter compromiso ou licenza con outro club ou Federación agás nos casos previstos
regulamentariamente.
e) Cumprir os requisitos de formación exigidos regulamentariamente
f) Non ter debedas coa Federación.
5. A licenza, que non poderá ser denegada no caso de cumprir os requisitos expostos nos
párrafos anteriores, será expedida pola Federación nos términos expostos no Título
anterior para os xogadores.
Artigo 85º
A FGVb procurará a mellor formación de técnicos facilitándolles a asistencia a cursos para a
obtención de títulos de superior categoría, e organizando cursos, seminarios e publicacións que
coadxuven a tal fin, ben de forma directa ou por medio de convenios coas entidades que, ao
efecto, estime oportunos.
Artigo 86º
1. A FGVb ao obxecto de velar pola mellor formación técnica de todos os titulados, promoverá
o asociacionismo dos mesmos dentro das asociacións de adestradores de voleibol.
2. A Xunta de Goberno da FGVb poderá desenvolver actividades conxuntas coas asociacións
de adestradores de voleibol para a promoción, desenvolvemento e investigación no ámbito
que lle é propio, previa aprobación por parte da Asemblea Xeral da FGVb, se as mesmas
comportan gastos con cargo ao Orzamento Xeral da Federación.
Artigo 87º
Son dereitos do adestrador:
a) Liberdade para subscribir licenza federativa, respectando as normas e
regulamentacións que regulen esta actuación.
b) Intervir na elección da Asemblea Xeral e do Presidente da FGVb, segundo o sinalado
en canto a porcentaxes e normas no presente Estatuto e no Regulamento Electoral.
c) Asistir ás probas e cursos de preparación aos que sexa convocado pola FGVb, sen
prexuízo das obrigacións para co seu club.
d) Recibir atención médica e deportiva por parte do seu club e da organización federativa,
segundo o caso.
e) Recibir, por parte de o seu club ou organización federativa segundo o caso, o material
deportivo preciso para o desenvolvemento da súa práctica deportiva, do cal será
unicamente depositario.
f) Fixar a planificación, desenvolvemento, seguimento e execución da actividade
competitiva de do seu equipo, sen inxerencias na súa actuación.
g) Aboamento por parte do club contratante de todas as cantidades libremente acordadas
entre as partes, cando exista contrato legalizado ao efecto.
Artigo 88º
Son deberes do adestrador:
a) Someterse á disciplina do club ao que se atope vinculado pola licenza e á Federación á
que se atope adscrito.
b) Non intervir en actividades deportivas con equipo distinto do seu, sen autorización
previa por escrito da entidade pola que teña subscrita licenza.
c) Empregar, coidar e, cando sexa requirido para iso, devolver o material deportivo que
lle foi entregado e do que sexa depositario.
d) Asistir ás probas, cursos, concentracións, e torneos aos que sexa convocado polo seu
club e/ou FGVb.
e) Manter a debida corrección deportiva dos e entre os xogadores integrantes dos seus
equipos

TÍTULO VI -DOS ÁRBITROS E ANOTADORES
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Artigo 89º
1) Son árbitros e anotadores de voleibol as persoas físicas que coidan da correcta aplicación
das regras de xogo e demais normas de aplicación nos encontros, sobre a base da
correspondente titulación oficial conseguida e en posesión da correspondente licenza
federativa anual.
2) A titulación outorgaraa ou tramitaraa, segundo corresponda, a FGVb a proposta do Comité
Técnico Galego de Arbitraxe.
3) Para que un árbitro, anotador ou xuíz de liña poida subscribir a correspondente licenza
federativa deberá reunir as seguintes condicións:
a) Ser español ou cidadán dun estado membro da Unión Europea. Esta condición poderá
ser dispensada pola FGVb nas condicións e formas que se fixen regulamentariamente.
b) Ter unha idade mínima de catorce anos para os anotadores, dezaseis para os árbitros
territorial B e dezaoito anos para o resto de árbitros, e non superior a idade de retiro
que sinale a FIVB para os árbitros internacionais.
c) Posuír o título oficial de árbitro recoñecido pola FGVb.
d) Non ser nin xogador, nin adestrador, nin ostentar outra condición dentro do voleibol en
activo, agás aqueles casos expresamente autorizados pola FGVb. Teranse en conta
neste último caso as limitacións que sinale o regulamento do Comité Técnico Galego
de Árbitros á hora de realizar as designacións.
e) Asumir os compromisos que anualmente estableza o Comité Técnico Galego de
Árbitros en materia de dispoñibilidade e número mínimo de actuacións arbitrais.
4) A licenza, que non poderá ser denegada no caso de cumprir os requisitos expostos no
párrafo anterior, será expedida pola Federación según as seguintes condicións básicas:
a) O interesado entregará na FGVb o impreso de solicitude de tramitación de licenza,
debidamente cuberto en todos os seus apartados e xunto co xustificante de pago na
conta da FGVb do importe do Seguro Deportivo Obrigatorio, que habrá de ter a
cobertura mínima exigida na Lei do Deporte de Galicia. Xunto co anteriror aportará
tamén o xustificante do pago do importe da licenza que será fixado e aprobado pola
Asemblea Xeral.
b) A sinatura da solicitude da licenza ten carácter de declaración formal do
árbitro/anotador respecto aos datos que figuran na mesma, responsabilizándose da
súa veracidade e da concorrencia dos requisitos esixidos pola normativa federativa.
c) Unha vez tramitadas as licenzas, e comprobado que se cumpren todos os requisitos,
no prazo que se determine regulamentariamente, a Federación expedirá a licencia.
d) Regulamentariamente poderá desembolverse o anterior procedemento e fixárase o
prazo máximo de tramitación. Trascorrido dicho prazo máximo a licenza entenderase
otorgada.
Artigo 90º
O réxime económico inherente ao estamento arbitral queda integrado no sistema xeral contable
da FGVb, coas xestións de tipo autónomo que lle sexan conferidas pola Xunta de Goberno.
Artigo 91º
Son dereitos dos árbitros e anotadores:
a) Intervir na elección da Asemblea Xeral e Presidente da FGVb, segundo o sinalado en
canto a porcentaxes e normas no presente Estatuto e Regulamento Electoral.
b) Liberdade para subscribir licenza federativa, respectando as normas e
regulamentacións que regulen esta actuación.
c) Asistir ás probas e cursos de divulgación ou perfeccionamento aos que sexa
convocado pola FGVb, segundo a súa categoría.
d) Recibir as atencións da Mutualidade Deportiva, nos casos de cobertura previstos.
e) Ser clasificado nunha das categorías establecidas pola FGVb, a través do Comité
Técnico Galego de Arbitraxe.
f) Percibir as cantidades que se establezan anualmente nas Normas Específicas de
Competición.
g) Manter o respecto e a corrección deportiva de todos os afiliados no decurso das súas
actuacións.
Artigo 92º
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Son deberes dos árbitros e anotadores:
a) Someterse á disciplina da FGVb, do Comité Técnico Galego de Arbitraxe e á dos seus
Comités Zonais.
b) Asistir ás probas e cursos aos que sexan convocados pola FGVb ou polos seus órganos
técnicos.
c) Coñecer, estar ao día, aplicar e facer cumprir as Regras Oficiais de Xogo, así como todas
aquelas normas e regulamentos da FGVb que lles sexan de aplicación.
d) Retirar semanalmente as designacións dos encontros e darse por sabido das mesmas
e) Asistir e exercer as súas funcións nos encontros deportivos para os que son designados,
xustificando a súa indispoñibilidade dun xeito adecuado e coa antelación debida

TÍTULO VII - DOS DELEGADOS E AUXILIARES
CAPÍTULO I - DO DELEGADO FEDERATIVO

Artigo 93º
1. Todo club ten dereito a solicitar, con 15 días de antelación á xornada de celebración dun
encontro, a presenza dun Delegado Federativo da FGVb previo depósito das cantidades
económicas esixidas na normativa e o aboamento de todos os gastos que o
desprazamento e a estancia puidesen ocasionar. Este tamén poderá ser designado pola
FGVb cando o estime oportuno correndo os gastos neste caso a cargo da FGVb.
2. O Delegado Federativo acudira ao terreo de xogo cunha hora de antelación á hora oficial
fixada para o inicio do encontro, identificarase ante o equipo arbitral e representantes dos
equipos contendentes, ocupará praza na Mesa de Anotación, permanecendo durante o
encontro no campo de xogo e, en caso de necesidade, con posterioridade ao mesmo.
3. Os Delegados Federativos non poderán en ningún momento interferir as funcións
regulamentarias dos árbitros designados para dirixir un encontro.
Artigo 94º
O Delegado Federativo terá as seguintes funcións:
a) Esixir o cumprimento das disposicións contidas no Estatuto da FGVb, Normas
Específicas de Competición e disposicións complementarias.
b) Realizar obrigatoriamente un informe escrito sobre as incidencias rexistradas antes,
durante e con posterioridade ao encontro. O dito informe será trasladado ao Comité de
Competición, dentro das vinte e catro horas seguintes á celebración do encontro.

CAPÍTULO II - DOS AUXILIARES
Artigo 95º
1. Terán a consideración de auxiliares as persoas físicas en posesión de licenza federativa
que lles autorice para desenvolver a súa actuación adscritos a un club, Entidade ou
organización federativa dentro das distintas competicións que organice a FGVb, como
médico, delegado, preparador físico, masaxista, etc.
2. A expedición de licenzas farase nos términos expostos no Título IV para os xogadores.
3. A FGVb procurará a mellor formación dos seus auxiliares, facilitando o desenvolvemento
de cursos nos distintos campos de actuación como medicina deportiva, xestión de
instalacións, xurisprudencia deportiva, etc.
Artigo 96º
1. Son dereitos dos auxiliares:
a) Liberdade para subscribir licenza, de acordo coas normas establecidas e con respecto
dos compromisos adquiridos.
b) Asistir ás probas e cursos de preparación aos que sexa convocado pola FGVb, sen
prexuízo das obrigacións para co seu club.
c) Recibir a atención da Mutualidade Deportiva nos casos de cobertura previstos.
d) Recibir o material deportivo preciso para a súa actividade.
e) Percibir as compensacións pactadas co seu club.
2. Son deberes dos auxiliares:
a) Someterse á disciplina do club ao que se atopen vinculados pola licenza e á da
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Federación á que se atopen adscritos.
b) Non intervir en actividades deportivas con equipo distinto do seu, sen autorización
previa e por escrito do seu club ou da FGVb, segundo cada caso.
c) Coidar e, cando sexa requirido para iso, devolver o material deportivo que o club ou a
FGVb lle entregara e do que sexa depositario.
d) Asistir ás probas, cursos, concentracións, e torneos aos que sexa convocado polo seu
club ou pola FGVb.

CAPÍTULO III - DOS DELEGADOS
SECCIÓN I: DELEGADO DE EQUIPO.
Artigo 97º
1. Todas os clubs poderán tramitar unha licenza de delegado por cada equipo, o cal
ostentará a representación do club, e ocuparase de cometidos administrativos, así como
de auxiliar nas tarefas que o club lle sinale.
2. O delegado de equipo deberá estar provisto da correspondente licenza federativa podendo
un mesmo delegado ter licenza válida por varios equipos do mesmo club. Só poderá actuar
un delegado por encontro. A expedición de licenzas farase nos términos expostos no Título
IV para os xogadores.
3. Cada club indicará no Boletín de inscrición dos diferentes equipos dese club, con carácter
obrigatorio e a efectos de notificación, unha única persoa que actuará con carácter xeral
como delegado-representante do club.
4. Os delegados poderán asumir funcións de Delegado de Campo, cando o seu equipo
xogue en cancha propia e sexan designados previamente polo seu club. Neste caso,
identificaranse ante o equipo arbitral coa antelación suficiente ao comezo do encontro e
atenderán ás indicacións dos mesmos ata a súa finalización, actuando de acordo ás
funcións que lle corresponden ao delegado de campo.

SECCIÓN II: DELEGADO DE CAMPO.
Artigo 98º
1. O delegado de campo é a persoa que, provista da correspondente licenza federativa, ten
ao seu cargo a coordinación da orde no campo de xogo e está habilitado para desenvolver
o seu labor en todos os equipos do club. A expedición de licenzas farase nos términos
expostos no Título IV para os xogadores.
2. O delegado de campo será obrigatorio para todos os equipos locais en competicións
oficiais de ámbito estatal. Poderá ser o delegado do equipo pero, nese caso, só exercerá
funcións de delegado de campo.
3. A súa función é totalmente incompatible con calquera outra durante o encontro.
4. Presentarase ao equipo arbitral e, no seu caso, ao delegado federativo, cando estes
acudan ao campo para acompañalos desde a entrada do recinto deportivo ata os vestiarios
e desde estes ao terreo de xogo antes do comezo, durante e ao final do encontro. Darase
a coñecer ao equipo visitante actuando de enlace entre os equipos contendentes e
sinalando os vestiarios a utilizar.
Artigo 99º
O Delegado de Campo, en casos de forza maior, pode ser substituído por un directivo do club
acreditado co orixinal do DNI, Pasaporte ou Carné de conducir.
Artigo 100º
Son funcións do delegado de campo:
a) Facilitar a ambos equipos, os bancos ou cadeiras suficientes para situar aos
adestradores, xogadores e acompañantes provistos da correspondente licenza
federativa.
b) Ordenar a colocación dos bancos ou cadeiras á distancia regulamentaria da mesa de
anotadores, convenientemente illados do público, impedindo que se sitúen nos
mesmos persoas non autorizadas, previa consulta ou a requirimento do equipo arbitral.
c) Responder da boa orde, solicitando a intervención necesaria da forza pública, antes,
durante, e despois do encontro.
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d) Facilitar todos os elementos necesarios para a práctica do voleibol, tales como o
perfecto estado da rede e a súa altura, a cadeira arbitral, as tabliñas para efectuar os
cambios, os marcadores, etc.
e) Velar pola integridade física dos árbitros e das súas pertenzas desde unha hora antes,
ata que estes o consideren oportuno.

TÍTULO VIII - DO RÉXIME ECONÓMICO
Artigo 101º
1. A FGVb, que se someterá ao Réxime de Patrimonio Único, é unha entidade sen ánimo de
lucro cuxa totalidade de ingresos obtidos destinarase ao cumprimento dos seus fins,
podendo solicitar o recoñecemento de utilidade pública ao obxecto de obter os beneficios
que por lei lle puidesen corresponder
2. Para a formulación do Orzamento Xeral de Ingresos e Gastos estarase aos principios que
estableza o Plan Xeral Contable na súa aplicación ás Federacións Deportivas e demais
lexislación vixente. Deberá ser equilibrado e non deficitario.
3. O ano económico será o natural, comezando o 1 de Xaneiro e finalizando o 31 de
Decembro seguinte.
Artigo 102º
1. A FGVb manterá as cantidades dispoñibles para o cumprimento dos seus fins, depositadas
en entidades de crédito ou aforro a nome da “FEDERACIÓN GALEGA DE VOLEIBOL”,
sendo necesario para a disposición das mesmas de dúas firmas.
2. A FGVb, no seu ámbito de competencia, poderá realizar a fiscalización e control das
subvencións outorgadas directamente a entidades con personalidade xurídica propia e ás
persoas físicas.
3. Non poderá comprometer gastos de carácter plurianual sen autorización da Administración
autonómica, cando o gasto anual comprometido supere o 10% do seu orzamento e exceda
o período de mandato
do presidente. Tamén será necesaria autorización da
Administración autonómica para a venda o gravame dos ben inmobles titularidade da
FGVb. cando fosen financiadas, en todo o parte, con fondos públicos.
4. Poderanse exercer actividades de carácter industrial, comercial, profesional ou de servizos,
destinando os seus recursos a obxectivos deportivos. En ningún caso poderá repartir
beneficios entre os seus membros.

Artigo 103º
O patrimonio da FGVb estará integrado por:
1. Subvencións e outras axudas outorgadas polo Estado, Comunidade Autónoma,
Administracións Institucionais ou calquera outra entidade pública..
2. Dereitos de todo tipo como afiliación, inscrición, cotas e resto de ingresos establecidos no
ámbito da súa competencia.
3. Importes aplicados por sancións e multas como consecuencia das competicións
correspondentes á FGVb ou ás súas Entidades e Organismos no exercicio de aplicación da
disciplina federativa.
4. Doazóns, herdanzas, legados, premios outorgadas por entidades públicas o privadas, así
como o resto de ingresos que se deriven do exercicio da actividade da propia Federación
ou da explotación de bens ou dereitos da mesma, incluído o patrocinio.
5. Calquera outro que poida ser atribuído por disposición legal ou en virtude de convenio.
Artigo 104º
1. Elaborado o anteproxecto do Orzamento correspondente ao seguinte exercicio polo
Tesoureiro, será a Xunta de Goberno a que o ratifique para o seu traslado á Asemblea Xeral,
onde se someterá á súa aprobación definitiva no último trimestre do exercicio económico en
curso. Unha vez aprobado deberá remitirse a Administración autonómica no prazo dun mes.
2. A Federación procederá o depósito anual do presuposto e das contas, ou dun resumo
destas, no Rexistro de Entidades Deportivas ou noutros Rexistros Públicos que puideran
resultar competentes, na forma e prazos en que regulamentariamente se determine pola
Administración Autonómica
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TÍTULO IX - DO RÉXIME DOCUMENTAL E CONTABLE
Artigo 105º
A FGVb levará os seguintes Libros de Rexistro e Contabilidade, que deberán ser dilixenciados
no Registro de Entidades Deportivas de Galicia (o calquera outro que determine a lexislación):
1. De Actas da Asemblea Xeral, Xunta Directiva, e Comisión Delegada.
2. De rexistro de membros.
3. De entrada de correspondencia.
4. De saída de correspondencia.
5. De contabilidade, esixidos pola lexislación vixente onde figurarán o patrimonio, os dereitos
e obrigacións, e os ingresos e gastos da FGVb.
6. Os demais que sexan legalmente esixidos.
Artigo 106º
Os libros mencionados no artigo precedente estarán a disposición de calquera membro da
Asemblea Xeral ou Xunta Directiva que os requira para a súa consulta, previa solicitude por
escrito e fixación de data polo Presidente no prazo máximo de 60 días naturais desde a
solicitude.

TÍTULO X - DO RÉXIME DISCIPLINARIO
Artigo 107º
1. A xurisdicción deportiva federativa esténdese ao coñecemento e resolución das cuestións
que en materia xurídico-deportiva se susciten nos ámbitos disciplinario, organizativocompeticional, e electoral, tipificadas na Lei 10/1990 do Deporte, Lei 3/2012 Xeral do
Deporte de Galicia, Real Decreto 1591/1992, sobre Disciplina Deportiva, Estatutos e
Regulamentos da FGVb.
a) A potestade disciplinaria comprenderá a facultade de investigar e, de ser o caso,
sancionar os suxeitos que formen parte da organización deportiva no ambito da
Comunidade Autónoma de Galicia, con ocasión de infraccións da normativa
reflectidas no apartado anterior, das regras do xogo ou das normas xerais de
conducta deportiva.
b) No ámbito electoral, a xurisdición deportiva federativa esténdese ao coñecemento
e á resolución das reclamacións e dos recursos que nos seus procesos electorais
adopten as federacións deportivas dacordo co establecido no Titulo XI deste
Estatuto.
c) No ámbito organizativo-competicional, a xurisdición federativa esténdese ao
coñecemento dos actos ou das omisións que realicen os organizadores das
competicións oficiais no desenvolvemento da súa función e que non teñan reflexo
no réxime disciplinario deportivo.
2. No Anexo I destes Estatutos recollense a regulación básica do Réxime disciplinario no
referido a tipificación das infraccións deportivas e as correspondentes sancións. A FGVb
disporá do oportuno Regulamento Disciplinario en desenvolvemento do presente Estatuto e
o seu Anexo I.
3. O Réxime diciplinario respectará os principios básicos do procedemento administrativo
sancionador, e concretamente:
a) O Principio de Proporcionalidad da sanción respecto da infracción.
b) A aplicación da sanción en función das caracteristicas concorrentes.
c) A prohibición da dobre sanción polos mesmos feitos.
d) A aplicación dos efectos retroactivos maís favorables.
e) A prohibición das sancións por infraccións non tipificadas no momento da súa
comisión.
4. Os compoñentes dos órganos de goberno e representación da FGVb. están suxeitos a
responsabilidade disciplinaria no ámbito federativo, nos termos previstos na Lei, nos
presentes Estatutos e nos regulamentos de desenrolo.
5. O Presidente e os membros da Xunta Directiva serán persoalmente responsables, fronte á
propia Federación, fronte os seus membros e fronte a terceiros:
a) Das obrigas que contraxera a Federación e que non teñan o adecuado respaldo
contable, que non figuren nas contas presentadas e aprobadas o que sexan
obxecto dunha contabilización que non reflexa a natureza e alcance da obriga en
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cuestión ou que distorsione a imaxe fiel da FGVb.
b) Das obrigas contraidas contra a prohibición expresa doutros órganos federativos
competentes ou da Administración Autonómica, así como das obrigas que
impliquen un déficit non autorizado ou fora dos límites da autorización.
c) En xeral, dos actos ou omisións que supoñan un prexuízo para a Federación cando
sexan realizados infrinxindo normas de obrigado cumprimento.
6. A responsabilidade descrita no apartado anterior so poderá esixirse no caso de existencia
de dolo ou culpa na actuación dos suxeitos responsables. En todo caso, quedarán exentos
de responsabilidade aqueles que votasen en contra do acordo o non interviñeran na súa
adopción ou execución, ou aqueles que o descoñecesen ou, coñecendo, manifestaran a
súa oposición expresa.
7. A responsabilidade regulada no presente artigo é independente da responsabilidade
disciplinaria na que se poida incorrer e que será esixida conforme as disposicións xerais
dos presentes Estatutos, dos regulamentos e da Lei.
Artigo 108º
1. Dacordo co regulado no Capitulo VI do Titulo II, os órganos competentes en materia
disciplinaria, que serán:
a) En primeira instancia un Comité de Competición ou Xuíz único.
b) En segunda instancia un Comité de Apelación, que esgota a vía federativa.
2. Contra as resolucións definitivas da Federación en materia disciplinaria, cabe recurso ante
o Comité Galego de Xustiza Deportiva.

TÍTULO XI - DO RÉXIME ELECTORAL
Artigo 109º
A elección do Presidente levarase a cabo mediante convocatoria extraordinaria da Asemblea
Xeral na que se constituirá a Mesa Electoral formada por dous membros que serán
respectivamente o de maior e menor idade da Asemblea. O primeiro actuará como Presidente
da mesma e o segundo como Secretario. Así mesmo, e ata que conclúa a elección de
Presidente, exercerán funcións de Presidente e Secretario da Asemblea.
Artigo 110º
A FGVb disporá do correspondente Regulamento Electoral, que deberá ser aprobado pola
Administración deportiva e regulará:
a) O número de membros da Asemblea e a súa distribución por estamentos.
b) As circunscricións electorais e, no seu caso, o número de representantes de cada
estamento para cada unha delas.
c) O calendario electoral: prazos, presentación e proclamación de candidatos, así como o
sistema de desempate.
d) O censo electoral.
e) A composición, competencias e funcionamento da Xunta Electoral, de la que non
poderán formar parte as persoas integrantes dos órganos colexiados ou postos
directivos da federación, as candidatas e os candidatos á asemblea xeral ou ao cargo
de presidenta ou presidente.
f) Procedemento de resolución de conflitos e reclamacións.
g) Os recursos electorais.
h) A composición, competencias e funcionamento da Mesa Electoral.
i) A elección do Presidente.
j) A elección da Comisión Delegada da Asemblea.
Artigo 111º
Na apertura do prazo para a presentación de candidaturas e elección do Presidente deberá
estar publicada a relación dos membros elixidos para a Asemblea Xeral e o prazo, non inferior
a dez días naturais, para a presentación de candidaturas.
Artigo 112º
O Presidente da Federación e os membros da Comisión Delegada, serán elixidos na primeira
reunión da nova Asemblea Xeral.
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Artigo 113º
1. Aprobado o Regulamento de elección, pola Asemblea Xeneral, as Xuntas Directivas
procederán, no prazo sinalado no mesmo, á convocatoria de eleccións á Asemblea Xeral.
A partir deste momento as Xuntas Directivas constituiranse en Comisións Xestoras.
2. A Comisión Xestora garantirá a máxima difusión e publicidade das convocatorias de
elección á Asemblea Xeral e a Presidente, así como a regulación das eleccións coas
medidas previstas que aseguren a recepción de dita notificación. A regulamentación debe
ser exposta en cada circunscrición electoral o mesmo día da convocatoria.
3. Os actos de aprobación do regulamento electoral, poderán ser recorridos ante a
Administración autonómica. As decisións do Comité Galego de Xustiza Deportiva sobre a
aprobación destes regulamentos esgotarán a vía administrativa correspondente.
Artigo 114º
As eleccións serán controladas pola Xunta Electoral e os interventores designados polos
candidatos, que levantarán acta tras finalizar a votación e o reconto. A acta debidamente
certificada, será remitida á Administración autonómica no prazo de tres días.
Artigo 115º
1. No caso de que se presente só un candidato, non se efectuará votación, debendo o
Secretario Xeral para o Deporte, ou persoa en quen delegue, proclamar Presidente ao
único candidato, unha vez vista a acta electoral.
2. Se non se presentase ningunha candidatura ou non fosen válidas as presentadas, a Xunta
Directiva constituída en Comisión Xestora, administrará a Federación e convocará novas
eleccións no prazo de tres meses.
Artigo 116º
A Xunta Electoral será o órgano de ordenación e de control das eleccións que se desenvolvan
nas federacións deportivas, e resolverá en primeira instancia as reclamacións que se presenten
contra toda decisión adoptada no proceso electoral, agás a convocatoria das eleccións e o
regulamento electoral aprobado pola asemblea xeral, que poderá ser obxecto de recurso
directamente ante o Comité Galego de Xustiza Deportiva.
A Xunta Electoral estará formada por tres membros titulares e tres suplentes que serán elixidos
por sorteo pola Asemblea Xeral que aprobe a convocatoria electoral entre as persoas que
presenten a súa candidatura por escrito antes do día anterior a la celebración da Asemblea. No
caso de que no haxa candidatos suficientes o presidente da federación proporá á asemblea os
membros necesarios para completar o número necesario.
Contra os acordos e resolucións da Xuntas Electoral poderá interpoñerse recurso ante o
Comité Galego de Xustiza Deportiva dacordo coa lexislación vixente.

TÍTULO XII - DA APROBACIÓN E MODIFICACIÓN DOS ESTATUTOS
E REGULAMENTOS FEDERATIVOS
Artigo 117º
A iniciativa de reforma de Estatutos corresponde á Xunta Directiva e á Asemblea Xeral.
Artigo 118º
1. Os proxectos de reforma de Estatutos, deberán ser presentados por escrito, facendo
constar as modificacións ou reformas que se pretenden incluír no seu articulado ou, no seu
caso, o novo redactado que se propón.
2. Darase inmediatamente comunicación aos membros da Asemblea Xeral do novo texto ou
das modificacións presentadas, outorgando un prazo non inferior a 15 días para que se
formulen, de xeito motivado, as emendas ou suxestións que estimen pertinentes.
3. O proxecto de reforma incluirase, expresamente, na Orde do Día da reunión da Asemblea
Xeral e deberá ser aprobado por maioría de dous terzos dos asistentes á Asemblea Xeral,
tras discutirse o texto proposto e as emendas, no seu caso, presentadas. Estes dous terzos
da Asemblea deberán representar polo menos a metade máis un dos seus membros.
4. Non poderá iniciarse a reforma dos Estatutos da FGVb unha vez convocadas as eleccións
á Asemblea Xeral, á Presidencia ou a Xunta de Goberno da FGVb.
5. Aprobada a modificación pola Asemblea Xeral, deberá ser aprobada pola Administración
autonómica e publicada no Diario Oficial de Galicia de conformidade coas disposicións
legais autonómicas.
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Artigo 119º
Tratándose de Regulamentos actuarase segundo o previsto nos artigos anteriores convocando
á Comisión Delegada como órgano competente. Unha vez aprobados depositaranse e
daráselles publicidade dacordo co establecido coas disposicións legais autonómicas.

TÍTULO XIII - DA DISOLUCIÓN DA FGVB
Artigo 120º
1. A Federación Galega de Voleibol disolverase ou extinguirase nos casos e polo
procedemento previsto no ordenamento xeral.
2. En caso de disolución ou extinción da FGVb, o seu patrimonio neto resultante, reverterá á
colectividade, sendo a Administración autonómica a que determine os fins de carácter
deportivo aos que se destinarán.

DISPOSICIÓNS TRANSITORIAS
Primeira.- Aprobada pola Asemblea Xeral a adecuación do Estatuto sobre a base das novas
estruturas do voleibol en todo o ámbito estatal, o mesmo entrará inmediatamente en vigor con
carácter provisional, ata a súa definitiva homologación pola Administración autonómica da
Xunta de Galicia.
Segunda.- As correccións que puidese aportar a Sección Xurídica da Administración
autonómica da Xunta de Galicia, en razón do debido cumprimento da Lei, antes da inscrición
definitiva do Estatuto, quedarán incorporadas de xeito automático ao articulado do mesmo, sen
requirimento algún de nova convocatoria da Asemblea Xeral a cuxos membros daráselles o
redactado definitivo.

DISPOSICIÓN DERROGATORIA
- Quedan derrogados os Estatutos da Federación Galega de Voleibol ata agora vixentes
aprobados pola Administración autonómica da Xunta de Galicia.

DISPOSICIÓN FINAL
O presente Estatuto entrará en vigor de forma definitiva o día seguinte ao da súa aprobación e
inscrición no Rexistro de Entidades Deportivas da Xunta de Galicia debendo facilitarse copia do
mesmo a todos os integrantes da Asemblea Xeral e ás Delegacións Provinciais da Federación
Galega de Voleibol no prazo máximo de sesenta días naturais seguintes, contados a partir da
data da súa comunicación á Federación Galega de Voleibol.
O presente Estatuto da FGVb está integrado por 120 Artigos, dúas Disposicións
Transitorias, unha Disposición Derrogatoria, unha Disposición Final e un Anexo I.
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ANEXO I – DA APLICACIÓN DO RÉXIME DISCIPLINARIO
TITULO I – DISPOSICIÓNS XERAIS E PRINCIPIOS DISCIPLINARIOS
Artigo 1
Constituirá falta toda infracción das normas contidas no Estatuto Orgánico da FGVb, no
regulamento Disciplinario que o desenvolva, ou en calquera outra disposición ditada pola
Federación. Non poderán sancionarse as actuacións ou comisiones non tipificadas como falta
en calquera destas normas ou en calquera outra disposición, legalmente aprobadas.
Artigo 2º
Son infraccións das Regras de Xogo ou Competición as accións ou comisiones dolosas ou
culposas que durante o curso do xogo ou competición, vulneren, impidan ou perturben o seu
normal desenvolvemento. A sua regulación básica desenvolerase neste Anexo I.
Son infraccions das Normas Xerais Deportivas as demais accións ou comisiones que sexan
contrarias ao disposto na Lei 10/1990, de 15 de outubro, do Deporte, Lei 3/2012, do 2 de abril,
Xeral do Deporte de Galicia, Real Decreto 1591/1992, de 23 de decembro, sobre Disciplina
Deportiva, polo disposto no Estatuto da FGVb, preceptos do presente Regulamento.
Disciplinario, e as normas ditadas en desenvolvemento das mesmas. A regulación básica deste
tipo de infraccións será recollida no Regulamento Disciplinario da Federación.
Artigo 3º
Non pode impoñerse sanción que non se atope tipificada regulamentariamente dentro da marxe
prevista na Ley 3/2012, do Deporte de Galicia.
Na determinación da responsabilidade das fracciones deportivas, os órganos disciplinarios
federativos deberán aterse aos principios informadores do dereito sancionador.
Só poderán impoñerse sancións en virtude de expediente instruído ao efecto, sendo obrigado
cumprimento o trámite de audiencia ao interesado e con ulterior dereito a recurso
Artigo 4º
Son circunstancias atenuantes da responsabilidade disciplinaria deportiva:
a) Non ser sancionado con anterioridade no seu historial deportivo.
b) A de preceder, inmediatamente á infracción, unha provocación suficiente.
c) 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 a os órganos competentes.
d) Non haber ter intención de causar un mal de tanta gravidade como o que se produciu
Artigo 5º
Son circunstancias agravantes:
a) Ser reincidente. Hai reincidencia cando o autor fose sancionado con anterioridade por calquera
infracción á disciplina deportiva de igual ou maior gravidade, ou por dúas ou máis de inferior
gravidade da que nese suposto trátese. Entenderase producida no transcurso dun ano, contado a
partir do momento en que se cometeu a infracción.
b) Non acatar inmediatamente as decisións arbitrais, salvo que este desacato fose sancionado como
falta.
c) Provocar o desenvolvemento anormal dun partido pola falta cometida.
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d) Cometer calquera falta como espectador tendo licenza federativa de calquera clase, directivo ou
membro de club, ou membro da Xunta Directiva e/ou Comisión Delegada da Federación Galega
de Voleibol.
e) A premeditación coñecida.
f)

Cometer a falta mediante prezo, recompensa ou promesa.

g) Abusar de superioridade ou empregar medio que debilite a defensa.
h) Executar a falta con auxilio de persoas que aseguren ou proporcionen a impunidade.
Artigo 6º
Non concorrendo circunstancia atenuante ou agravante, os órganos disciplinarios valorarán
adecuadamente as circunstancias que concorran na comisión de feito para a imposición da
sanción correspondente.
Cando se presenten só atenuantes, aplicarán a sanción en grado mínimo e si unicamente
concorren agravantes o grado medio ou máximo.
Concorrendo circunstancias atenuantes e agravantes compensaranse
graduando o valor dunhas e outras, para determinar a sanción.

racionalmente,

Con independencia do anteriormente exposto, para a determinación da sanción que resulte
aplicable, os órganos disciplinarios poderán valorar o resto de circunstancias que concorran na
falta, tales como as consecuencias da infracción, a natureza dos feitos, a concorrencia no
inculpado de singulares responsabilidades na orde deportiva ou o ter ocorrido no ámbito do
deporte escolar.

TITULO II – DAS INFRACCIONES E SANCIÓNS AS REGRAS DO
XOGO.
CAPITULO I – DOS PRINCIPIOS XERAIS
Artigo 7º
As infraccións deportivas clasifícanse en MOI GRAVES, GRAVES E LEVES.
Artigo 8º
As sancións a impoñer por razón das faltas, son:
A xogadores, adestradores, auxiliares, delegados, directivos, membros do equipo arbitral e
membros da Xunta Directiva e/ou Comisión Delegada.
- Inhabilitación.
- Suspensión ou privación de licenza federativa, con carácter temporal ou definitivo.
- Amoestación pública.
- Apercibimento.
- Perda dos dereitos de arbitraxe.
- Multa
Aos clubs.
- Perda do encontro ou eliminatoria ou descualificación na competición.
- Perda ou descenso de categoría ou división
- Clausura de recinto deportivo con carácter temporal, indefinida ou definitiva.
- Multa.
- Apercibimento. de pechadura de campo.
- Perdida de puntos ou postos na clasificación.
- Celebración do encontro a porta pechada.
- Expulsión da FGVb.
Artigo 9º
Para a graduación de calquera sanción terase en consideración as circunstancias
modificadoras de responsabilidade deportiva que concorran en cada caso e en adecuada
proporción á infracción cometida.
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CAPÍTULO II – DAS INFRACCIÓNS ÁS REGRAS DO XOGO
SECCIÓN I – DAS INFRACCIÓNS DOS XOGADORES
DAS INFRACCIÓNS MOI GRAVES
Artigo 10º
Serán sancionadas con privación de licenza federativa de dúas a cinco anos:
a) Os comportamentos, actitudes, e xestos agresivos e antideportivos dos xogadores, cando se
dirixan ao equipo arbitral, a outros xogadores, adestradores, auxiliares, autoridades deportivas ou
ao público que se consideren de especial gravidade.
b) A agresión a membros do equipo arbitral, xogadores, adestradores, auxiliares, autoridades
deportivas e acompañantes de clubs ou ao público, con inequívoco propósito de causar dano e
orixinando o feito lesión ou dano de especial gravidade.
Artigo 11º
A falta de asistencia non xustificada ás convocatorias de seleccións Autonómicas e Provinciais,
referidas estas tanto aos adestramentos como á celebración efectiva do encontro ou
competición, será sancionada coa privación de licenza federativa dun a dous anos.
Artigo 12º
A realización de comportamentos que provoquen a suspensión do encontro será sancionada
con privación de licenza federativa dun a tres anos.
Artigo 13º
A subscrición de licenza por dúas ou máis clubs por parte dun xogador, será sancionada con
inhabilitación de seis meses a dous anos. No entanto, si a duplicidade das licenzas efectuásese
con nome suposto, a inhabilitación será por un período de dous a cinco anos.
DAS INFRACCIÓNS GRAVES
Artigo 14º
Serán sancionadas con suspensión de licenza federativa de seis meses a dous anos:
a) Os comportamentos, actitudes, e xestos agresivos e antideportivos dos xogadores, cando se
dirixan ao equipo arbitral, a outros xogadores, adestradores, auxiliares, autoridades deportivas ou
ao público que non revistan a especial gravidade do apartado a) do artigo 10.
b) A agresión a calquera persoa comprendida no apartado anterior que non constitúa falta
cualificada como moi grave do apartado b) do artigo 10.

Artigo 15º
O xogador que convocado por calquera das seleccións nacionais comparecese con atraso
notable non xustificado á convocatoria, abandonase esta antes da súa finalización, ou cando se
aprecie falta de interese ou vontade será sancionado con amoestación ou suspensión de
licenza federativa dun mes a un ano.
Artigo 16º
As ameazas, coacciones, realización de actos venatorios de palabra ou de obra, así como
insultar ou ofender de forma grave ou reiterada cando se dirixan ao árbitro, a outros xogadores,
a adestradores, auxiliares, autoridades deportivas, ou ao público, serán sancionados con
amoestación ou suspensión da licenza federativa dun mes a un ano.
Artigo 17º
Os actos notorios e públicos dos xogadores, que atenten á dignidade ou decoro propios da
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actividade deportiva, serán sancionados con amoestación ou suspensión de licenza federativa
dun mes a un ano.
DAS INFRACCIÓNS LEVES
Artigo 18º
Será sancionado con apercibimento ou suspensión dun a tres encontros ou xornadas:
a) Ameazar, insultar ou ofender a membros do equipo arbitral, autoridades deportivas, outros
xogadores, adestradores, auxiliares, membros de clubs, ou ao público, si non constituíse falta
máis grave.
b) Agarrar, empuxar ou zarandear, ou producirse, en xeral, outras actitudes cara ás persoas que
figuran no apartado anterior que, sexan só levemente violentas sen constituír falta considerada
como moi grave ou grave e sen acreditarse ánimo agresivo por parte do autor.
Artigo 19º
Será sancionado con apercibimento ou suspensión dun a tres encontros ou xornadas:
a) As observacións formuladas aos árbitros, adestradores, directivos e demais autoridades
deportivas no exercicio das súas funcións de maneira que signifiquen unha lixeira incorrección, a
condición de que o feito non constitúa falta grave.
b) O que reiteradamente protestase decisións arbitrais.
c) A adopción dunha actitude pasiva no cumprimento das ordes e instrucións recibidas de árbitros e
autoridades deportivas no exercicio das súas funcións.
d) Os xogadores seleccionados para calquera selección Autonómica ou Provincial que con motivo
dunha convocatoria, xa sexan adestramentos, encontros ou desprazamentos, cometesen faltas de
disciplina ou incorreccións.
e) O xogador que facendo funcións de capitán do seu equipo negásese a asinar a acta a
requirimento do equipo arbitral.

Ed. 2018

Estatuto Orgánico da Federación Galega de Voleibol

Pág. 35/54

Estatuto Orgánico da Federación Galega de
Voleibol
SECCIÓN II – ADESTRADORES E AUXILIARES
DAS INFRACCIÓNS MOI GRAVES
Artigo 20º
Serán sancionadas con privación de licenza federativa de dúas a cinco anos:
1. Os comportamentos, actitudes, e xestos agresivos e antideportivos dos adestradores e auxiliares,
cando se dirixan ao equipo arbitral, autoridades deportivas, a xogadores, adestradores, auxiliares, ou
ao público, que se consideren de especial gravidade.
2. A agresión a membros do equipo arbitral, xogadores, adestradores, auxiliares, autoridades deportivas,
ou ao público, con inequívoco propósito de causar dano e orixinando o feito lesión ou dano de
especial gravidade.
Artigo 21º
O adestrador ou delegado dun equipo que ordenase a retirada inxustificada do campo dos seus
xogadores ou non impedise a mesma no transcurso dun encontro, será sancionado coa
privación de licenza federativa de dúas a cinco anos sen prexuízo do resto de sancións que lle
puidese corresponder ao club por dita retirada.
Artigo 22º
Os comportamentos que provoquen a suspensión dun encontro serán sancionados coa
privación de licenza federativa por un prazo dun a tres anos.
Artigo 23º
O adestrador que subscribise licenza por dúas ou máis clubs, salvo nos casos previstos
regulamentariamente. será sancionado coa inhabilitación dun mes a tres anos. No entanto, si a
duplicidade das licenzas efectuásese con nome suposto, a inhabilitación será por un período de
tres ata cinco anos.
DAS INFRACCIÓNS GRAVES
Artigo 24º
Serán sancionadas con suspensión de licenza federativa de seis meses a dous anos:
a) Os comportamentos, actitudes, e xestos agresivos e antideportivos dos adestradores, cando se
dirixan ao equipo arbitral, a outros xogadores, adestradores, auxiliares, autoridades deportivas ou
ao público que non revistan a especial gravidade do apartado a) do artigo 20.
b) A agresión a calquera persoa comprendida no apartado anterior que non constitúa falta
cualificada como moi grave do apartado b) do artigo 20.
Artigo 25º
As ameazas, coacciones, realización de actos venatorios de palabra ou de obra, así como
insultar ou ofender de forma grave ou reiterada cando se dirixan ao equipo arbitral, a
xogadores, a outros adestradores, auxiliares, autoridades deportivas ou ao público serán
sancionados con amoestación ou suspensión de licenza federativa dun mes a un ano.
Artigo 26º
Os actos notorios e públicos dos adestradores e auxiliares, que atenten á dignidade ou decoro
propios da actividade deportiva serán sancionados con suspensión de licenza federativa dun
mes a un anos.
DAS INFRACCIÓNS LEVES
Artigo 27º
Será sancionado con apercibimento ou suspensión dun a tres encontros ou xornadas:
a) Ameazar, insultar ou ofender a membros do equipo arbitral, autoridades deportivas, xogadores,
adestradores, auxiliares, ou ao público, si non constituíse falta máis grave.
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b) Agarrar, empuxar ou zarandear, ou producirse, en xeral, outras actitudes cara ás persoas que
figuran no apartado anterior que, sexan só levemente violentas sen constituír falta considerada
como moi grave ou grave e sen acreditarse ánimo agresivo por parte do autor.
Artigo 28º
Serán sancionados con apercibimento ou con suspensión dun a tres encontros:
a) A lixeira incorrección cando se dirixan a outros adestradores, auxiliares, xogadores, autoridades
deportivas ou ao público a condición de que o feito non constitúa falta grave.
b) Quen formule observacións ou proteste decisións arbitrais a calquera dos colexiados de forma
que implique lixeira incorrección.
c) O que reiteradamente protestase decisións arbitrais.
d) A adopción dunha actitude pasiva no cumprimento das ordes e instrucións recibidas do equipo
arbitral e autoridades deportivas no exercicio das súas funcións.
Artigo 29º
A entrada dos adestradores e auxiliares no campo de xogo e intervención nos incidentes que
poidan producirse, salvo para auxiliar aos seus xogadores en caso de lesión, previo
chamamento do árbitro principal e para defender aos seus xogadores en caso de agresión será
sancionada con apercibimento, salvo que polos feitos correspóndalle outra infracción.
Artigo 30º
As sancións moi graves, graves e leves previstas para os feitos tipificados nesta sección
poderanse aplicar a aqueles adestradores e auxiliares de calquera selección que o sexan
exclusivamente destas e non estean adscritos durante a tempada a clubs.

SECCIÓN III – DAS INFRACCIÓNS DO EQUIPO ARBITRAL
Artigo 31
As sancións previstas para o colectivo arbitral, en calquera caso e independentemente. da
cualificación da falta, poderán levar aparellada a perda de haberes total ou parcial e no caso de
faltas moi graves con feitos que revistan especial gravidade, incluso a perda de categoría.
Artigo 32
Cando algún membro deste colectivo cometa calquera das fracciones que establece o presente
Regulamento, o Comité de Competición dará traslado diso á Comisión Técnica de Regras de
Xogo e Arbitrade para que provea sobre o particular e propoña, sen carácter vinculante para o
Comité, as sancións que correspondan, en aplicación das disposicións contidas respecto diso
nos Regulamentos correspondentes.
O informe e proposta a que se refire o parágrafo anterior deberá obrar en poder do Comité de
Competición, no prazo de cinco días, a contar desde o traslado do oportuno expediente ao
Comité Técnico Galego de Árbitros, ou en caso contrario, entenderase que este non propón
sanción algunha, deixando á consideración do Comité de Competición a sanción a impoñer.

DAS INFRACCIÓNS MOI GRAVES
Artigo 33
Serán sancionados con privación da licenza federativa de dúas a cinco anos:
a) Os comportamentos, actitudes, e xestos agresivos e antideportivos cando se dirixan a outro
membro do equipo arbitral, contra xogadores, adestradores, auxiliares, autoridades deportivas ou
ao público que se consideren de especial gravidade.
b) A agresión a outros membros do equipo arbitral, xogadores, adestradores, auxiliares, autoridades
deportivas ou ao público con inequívoco propósito de causar dano e orixinando o feito lesión ou
dano de espacial gravidade.
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Artigo 34
A retirada do campo, unha vez comezado o encontro, de xeito inxustificada, impedindo que
este se xogue na súa totalidade será sancionada con inhabilitación de dúas a catro anos,
correndo a cargo dos mesmos os danos e prexuízos a que houber lugar, sendo valorados estes
por os órganos disciplinarios da FGVb.
Artigo 35
A retirada definitiva no transcurso da tempada, de xeito inxustificada, será sancionada con
perda do dereito a participar en todas as competicións da FGVb.
Artigo 36
Os incidentes probados do equipo arbitral, antes, durante e despois do encontro, que revistan
especial gravidade por ser feitos que orixinen danos graves, impidan a normal celebración do
encontro, ou se exerceu coacción de tal natureza que enervara decisivamente o xogo, serán
sancionados con inhabilitación de dous a catro anos.
DAS INFRACCIÓNS GRAVES
Artigo 37
Será sancionada con privación da licenza federativa de seis meses a dous anos:
a) Os comportamentos, actitudes, e xestos agresivos e antideportivos cando se dirixan a outro
membro do equipo arbitral, contra xogadores, adestradores, auxiliares, autoridades deportivas ou
ao público que non revistan a especial gravidade do apartado a) do artigo 33.
b) A agresión a calquera persoa comprendida no apartado anterior que non constitúa falta
cualificada como moi grave do apartado b) do artigo 33.
Artigo 38
Os actos notorios e públicos dos árbitros que atenten á dignidade ou decoro propios da
actividade deportiva serán sancionados coa suspensión de licenza federativa dun mes a un
ano.
Artigo 39
O dirixir un encontro baixo os efectos de calquera tipo de droga, alcohol, estimulantes ou de
calquera outra sustancia similar, sancionarase coa suspensión de licenza federativa dun mes a
un ano.
Artigo 40
Serán sancionados con privación de licenza federativa dun mes a dous anos, ou multa de 60 a
200 €:
a) A redacción, alteración ou manipulación maliciosa do Acta do partido de forma que as súas
anotacións non se correspondan co acontecido no partido.
b) A non comparecencia a un encontro sen xustificación.
c) A falta de informe, cando lle corresponda realizalo ou sexa requirido para iso, polos Comités
Disciplinarios da FGVb, sobre feitos ocorridos antes, durante ou logo dun encontro ou a
información maliciosa, equívoca ou falsa do mesmo, omitindo, falseando ou desfigurando
devanditos feitos, ou silenciando a conduta antideportiva de adestradores, auxiliares, xogadores,
delegados, directivos, público ou calquera outra persoa que debese sinalarse.
Artigo 41
Sancionarase con suspensión dun mes a dous anos:
a) Suspender un encontro sen a concorrencia das circunstancias previstas na Regulamentación
vivente ou non esgote todos os medios ao seu alcance para o total desenvolvemento do encontro.
b) A información defectuosa nun informe requirido polos Comités Disciplinarios.
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c) Dirixir ou actuar, sen a previa designación do Comité Técnico Galego de Árbitros, salvo as
excepcións regulamentariamente. previstas.
d) A negativa a cumprir as súas funcións nun encontro ou o aducir causas falsas para evitar unha
designación.
e) O incumprimento de calquera outra obrigación que lle impoña a regulamentación vixente, que
mereza a cualificación de grave.
Artigo 43
A subscrición de licenza como xogador sen ter a autorización regulamentaria correspondente
será sancionada coa suspensión de tres a seis meses da actividade federativa arbitral. En caso
de reincidencia será sancionado coa privación de licenza federativa de seis meses a un ano.
Artigo 44
O rexeitamento por terceira vez na mesma tempada dunha designación sen motivo plenamente
xustificado, sancionarase con suspensión dun a dous anos.
DAS INFRACCIÓNS LEVES
Artigo 45
Será sancionado con apercibimento ou suspensión dun a tres encontros ou xornadas:
a) Ameazar, insultar ou ofender a outros membros do equipo arbitral, autoridades deportivas,
xogadores, adestradores, auxiliares, ou ao público, si non constituíse falta máis grave.
b) Agarrar, empuxar ou zarandear, ou producirse, en xeral, outras actitudes cara ás persoas que
figuran no apartado anterior que, sexan só levemente violentas sen constituír falta considerada
como moi grave ou grave e sen acreditarse ánimo agresivo por parte do autor.
Artigo 46
Sancionarase con apercibimento ou suspensión dunha a tres xornadas:
a) A non presenza puntual a un encontro. Enténdese por non puntualidade, a non presenza media
hora antes da hora oficial sinalada para o inicio do encontro.
b) Non acudirse no campo de xogo, perfectamente uniformado, segundo as normas ditadas polo
Comité Técnico Nacional de Árbitros.
c) Dirixir un partido coas facultades físicas diminuídas por causa de somnolencia, fatiga ostensible,
falta de medios correctores da visión si o árbitro precisáseo, etc.
d) A falta de cumprimento polo segundo árbitro, anotador, e xuíces de liña si houbéseos, das
instrucións do primeiro árbitro.
Artigo 47
Sancionarase con apercibimento ou suspensión por tempo de ata un mes:
a) A alteración ou omisión de datos na redacción das actas cando non se considere maliciosa.
b) O incumprimento das obrigacións relativas a impedir que se infrinxan as Regras de Xogo.
c) Por incumprimento das obrigacións que a Regulamentación vixente impón aos árbitros, respecto
de a redacción de actas.
d) A pasividade ante as actitudes antideportivas dos compoñentes dos equipos participantes.
e) O incumprimento de calquera outra obrigación que lle impoña a regulamentación vivente cando
non sexa considerada falta grave.
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Artigo 48
A non remisión do acta, informes adicionais e licenzas retidas, así como a non comunicación de
resultados por parte do Primeiro árbitro no prazo regulamentario logo da finalización do
encontro á FGVb será sancionado da seguinte forma:
1. A primeira vez será sancionado con amoestación.
2. A segunda e terceira vez será sancionado coa suspensión dunha xornada.
3. A partir da terceira vez sancionarase coa suspensión de dúas xornadas cada vez.
Ademais das sancións anteriores, poderase impoñer unha sanción económica equivalente ao
importe da cota arbitral.

SECCIÓN IV – DAS INFRACCIÓNS DOS CLUBS
DAS INFRACCIÓNS MOI GRAVES
Artigo 49
1) Será sancionada con perda do encontro ou no seu caso eliminatoria e desconto dun punto da súa
clasificación, ademais de non anotarlle o punto por participación, podendo impoñer multa de ata
601,01 €:
a) A aliñación indebida dun ou varios xogadores nun mesmo encontro, por non estar provisto da
correspondente autorización federativa para o equipo ou categoría da competición na que
participe, por sanción ou por non concorrer outros requisitos regulamentarios esixidos. A
aliñación indebida na que o xogador que a produza non participe (non interveña), considérase
falta leve e sancionarase con multa de ata 60 €.
b) Cando se demostre a falsidade na declaración que motivo a expedición da licenza sobre dato que
resultase fundamental para a mesma si o xogador participase en competición oficial.
2) Se a aliñación indebida prevista no punto anterior produciuse sen concorrer mala fe, será sancionado
coa perda do encontro ou no seu caso da eliminatoria e desconto dun punto da súa clasificación.
3) No caso de que os feitos revestisen extrema gravidade e sempre que concorra a circunstancia
agravante de reincidencia, descualificarase ao club e a tempada seguinte participará na categoría
inmediata inferior.

Artigo 50
O equipo que sen xustificación non compareza a un encontro ou se negue a participar no
mesmo será sancionado por non comparecencia. A dita non comparecencia levará aparelladas
as seguintes sancións:
1) De tratarse dunha competición por puntos, daráselle por perdido o encontro e se lle descontará 1
punto da súa clasificación, ademais de non anotarlle o punto por participación.
a) Si o equipo non comparecente tivese virtualmente perdida a categoría ao cometer a infracción,
esta implicará, ademais das sancións previstas anteriormente, que ao finalizar a competición
descendese á inmediata inferior a aquela que lle correspondeu ao finalizar a tempada.
b) Cando a non comparecencia prodúzase por segunda vez nunha mesma competición ou nun dos
dous últimos partidos, o incomparablemente perderá toda o seu puntuación e será sancionado
coa multa que corresponda conforme ao apartado 3 de leste mesmos artigo.
c) En caso de producirse unha terceira non comparecencia, ademais do recolleito no apartado
anterior, o equipo será expulsado da competición.
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2) Sendo unha competición por eliminatorias, considerarase perdida a eliminatoria da que se trate, para
o equipo non comparecido.
3) As non comparecencias serán sancionadas con multa de 20 a 100 € na primeira ocasión e de 100 a
300 € por cada unha das seguintes. Ademais, no caso de quedar fóra da competición por algún dos
motivos recolleitos nos apartados 1 e 2 anteriores, con unha multa equivalente ao importe do aval.
Artigo 51
Serán consideradas como non comparecencia, levando consigo as mesmas sancións:
a) A non presenza dun equipo, puntualmente, á hora sinalada para o comezo do encontro, sen
concorrer causas que o xustifique e iso determinase a súa suspensión, salvo causa de forza maior,
que será apreciada polo órgano competente.
b) A comparecencia dun equipo cun número de xogadores inferior ao que determine a normativa
vixente para dar comezo un encontro.
c) A retirada dun equipo do campo de xogo unha vez comezado un encontro impedindo que este se
xogue na súa totalidade.
d) A actitude dun equipo ou os seus dirixentes, adestradores ou delegados, que impida a iniciación
do encontro, cando sexan requiridos para iso polos árbitros do partido e persistan na súa
negativa.
Artigo 52
Non se considerará retirada dun equipo, cando o encontro fose suspendido tecnicamente polos
árbitros por falta do número de xogadores regulamentarios, como consecuencia das sancións
disciplinarias aplicadas por aqueles.
Artigo 53
A retirada dun equipo dunha competición unha vez inscrito levará aparexadas as seguintes
sancións:
a) Non poderá participar en ningunha outra competición durante a mesma tempada.
b) Ocupará praza de descenso da categoría da que se retira.
c) Multa polo importe mínimo do aval e ata 601,01 €.
No entanto, si a retirada do equipo producísese antes da elaboración do calendario definitivo e
sempre que non implique prexuízo para terceiros, non se lle impoñerá a sanción reflectida no
apartado b) do número anterior.
Artigo 54
A renuncia a participar nunha competición fóra dos prazos previstos para iso asemellarase a
non comparecencia, podendo acordarse o abono por parte do club infractor dos gastos e
prexuízos debidamente xustificados, ocasionados a terceiros, así como ao abono dunha multa
de ata 601,01 €.
Artigo 55
Todo club clasificado para disputar unha Fase Autonómica, Nacional ou de Ascenso dos
distintos campionatos, considerándose que todas as fases dunha competición son unha
mesma, implicará a obrigación de disputalas segundo a regulamentación vivente. A non
participación nas diferentes fases dun Campionato Autonómico, Nacional ou Ascenso unha vez
clasificado será sancionada como non comparecencia e non terá dereito a participar en
devanditas fases nas dúas seguintes tempadas en caso de clasificarse.
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Artigo 56
1. Os incidentes probados do público afecto ou simpatizantes do club local, antes, durante e despois
do desenvolvemento do encontro que revistan, a xuízo dos respectivos Comités Disciplinarios,
especial gravidade por tratarse de feitos que orixinen danos graves, aos membros do equipo
arbitral ou do equipo contrario, impidan a normal terminación do encontro ou si exerceuse
coacción de tal natureza que enervara decisivamente o xogo do visitante, serán sancionados con
perda do encontro ou no seu caso da eliminatoria, sen desconto de puntos da súa clasificación, e
clausura do seu recinto deportivo de xogo por un período dun mes a unha tempada. Ademais,
poderáselle impoñer unha multa de ata 300 €.
2. Cando as faltas cometidas por espectadores resultasen debidamente probadas como cometidas
por seguidores do equipo visitante, as sancións recolleitas no presente artigo, poderanlles ser de
aplicación a este último.
3. En caso de reincidencia clausuraráselle o recinto deportivo por un tempo de catro meses ao que
reste de tempada e poderáselle impoñer multa de ata 601,01 €.
Artigo 57
O non abono de calquera obrigación federativa de carácter económico e de calquera obrigación
económica causada pola participación nos campionatos oficiais, sempre que estas sexan de
carácter deportivo e consecuencia da propia competición, levará apareado automaticamente un
recargo do 10% da débeda, unha vez transcorridos 15 días do requirimento rubefaciente por
parte da Secretaría Xeral da FGVb. Igualmente levará aparellada a suspensión dos encontros
sucesivos, nos que se lles dará por perdidos, unha vez que este órgano o poña en
coñecemento do Comité de Competición. En ningún caso tramitaranse inscricións de equipos
ou altas de fichas ou de mutualidades deportivas de ningún equipo que manteña débedas coa
Federación Galega de Voleibol, sempre que non se proceda á cancelación das citadas
débedas.
En caso de reincidencia, o club infractor poderá ser retirado da competición e descendido da
categoría. Igual sanción aplicarase para as débedas pendentes ao finalizar a competición, si
non as abona nun prazo máximo de 15 días a partir do requirimento de pago, aplicando, neste
caso, igualmente o recargo e prazo estipulado no apartado anterior. En ambos casos, non
poderá inscribir os seus equipos en competición ata o abono total da débeda completa e do
mesmo xeito, será sancionado coa inhabilitación de todos os seus dereitos federativos.
DAS INFRACCIÓNS GRAVES
Artigo 58
Os incidentes do público antes, durante e despois do desenvolvemento do encontro que a
xuízo dos respectivos Comités Disciplinarios, non revistan o carácter de falta moi grave do
artigo 56, serán sancionados con clausúraa do recinto deportivo de xogo por un período de ata
tres meses. Igualmente poderáselle impoñer unha multa de ata 150,25 €.
Cando as faltas cometidas por espectadores resultasen debidamente probadas como
cometidas por seguidores do equipo visitante, as sancións recolleitas no presente artigo,
poderanlles ser de aplicación a este último.
Clausúraa do recinto deportivo de xogo poderá ser substituída por decisión do Comité
Disciplinario competente, pola de celebrar o encontro ou encontros correspondentes, no seu
propio terreo de xogo, pero a porta pechada.
No caso de reincidencia será sancionado co previsto para falta moi grave.
Artigo 59
O incumprimento 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
Regulamentos da FGVb que motiven a suspensión do encontro, será sancionado con perda do
encontro para o equipo local.
Artigo 60
O club que na competición correspondente néguese a satisfacer o recibo arbitral que se
presente ao cobro, haberá de depositar o seu importe na FGVb, dentro dos cinco días naturais
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seguintes á finalización do encontro. En caso de non realizalo así, a FGVb poñerao en
coñecemento dos órganos disciplinarios federativos, que acordarán a suspensión dos
encontros sucesivos en que haxa de participar o club infractor, os cales daránselle por perdidos
ata que non efectuei aquel pago cun recargo adicional do 20 %, sobre a totalidade da súa
importe. Este pago deberá realizarse con polo menos catro días de antelación á data de
celebración do encontro cuxa suspensión evitar mediante aquel.
A reincidencia na falta de pago do recibo arbitral, motivará que os órganos disciplinarios
federativos poderán obrigar ao Club infractor a que deposite o importe total ou estimado e, sen
prexuízo de posterior liquidación, dos recibos arbitrais de todos os encontros restantes da
competición; caso de non facelo, será descualificado da mesma.
Artigo 61
A celebración de encontros amigables ou oficiais cuxa solicitude de autorización non fose
efectuada á FGVb, cando fose necesario regulamentariamente., ou tal autorización foille
denegada, será sancionada con multa de ata 300 €.
Artigo 62
A non comunicación de xeito inxustificada por parte dos clubs obrigados pola regulamentación
vivente, da data, horario e terreo de xogo para a celebración de encontros, nos prazos
previstos na normativa da FGVb, para o suposto de que a infracción trouxese como
consecuencia a non celebración do encontro, será sancionada coa perda do encontro.
Ademais, poderáselle impoñer unha multa de ata 60,10 €.

Artigo 63
A non comparecencia dun ou varios xogadores dun club seleccionados para o Equipo
Autonómico ou Provincial, sen motivo de causa ou forza maior, si apréciase a responsabilidade
de devandito club, será sancionada coa suspensión por un ano do dereito do club a celebrar
encontros autonómicos intercelulares. Ademais, poderáselle impoñer a multa de ata 300 €.
Artigo 64
A falta de veracidade ou alteración dolosa nos datos reflectidos nas fichas ou licenzas, sempre
que se probase responsabilidade por parte do club, será sancionada con multa de ata 300 €.
Artigo 65
Os clubs que incumpran a obrigación regulamentaria de inscrición de equipos xuvenís perderán
o seu dereito a participar na competición na súa categoría e a percibir as subvencións que
outorga a FGVb. Si tales clubs, unha vez iniciadas as competicións, retiran os equipos xuvenís
ou estes non participan nas súas respectivas competicións, serán sancionados coa perda do
dereito a percibir as subvencións que outorga a FGVb e multa de ata 300 €, ademais de non
poder participar en Fases Finais ou de Ascenso en caso de clasificarse.
DAS INFRACCIONES LEVES
Artigo 66
Os incidentes de público que non teñan a consideración de graves ou moi graves, serán
sancionados con apercibimento ou clausura do terreo de xogo de ata dúas xornadas e multa de
ata 60,10 €.
Cando as faltas cometidas por espectadores resultasen debidamente probadas como
cometidas por seguidores do equipo visitante, as sancións recolleitas no presente artigo,
poderanlles ser de aplicación a este último.
Clausúraa do recinto deportivo de xogo poderá ser substituída por decisión do Comité
Disciplinario competente, pola de celebrar o encontro ou encontros correspondentes, no seu
propio terreo pero a porta pechada.
No caso de reincidencia será sancionado co previsto para a falta grave.
Artigo 67
Se no transcurso da tempada, prodúcese a baixa do adestrador nun equipo o club deberá
cubrir a praza nun prazo máximo de dúas semanas, salvo que a baixa sexa por enfermidade,
nese caso a Escola Galega de Adestradores, poderá autorizar a prolongación do prazo, previa
solicitude do club.
No caso de que o club non emende a anomalía sancionaráselle:
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1. Á 3ª xornada consecutiva sen ter tramitada a licenza correspondente, o club será sancionado con
multa de 30 €.
2. Nas sucesivas xornadas esta sanción será incrementada con 15 € por xornada en 2ª División e
con 12 € no resto de competicións.
A actuación indebida dun adestrador, xa sexa por non estar provisto da correspondente licenza
federativa para o equipo ou para a categoría da competición ou no seu caso autorización
provisional, ou por estar o adestrador suspendido, sancionarase con multa ao equipo implicado
de ata 60,10 € cando sexa por primeira vez e de ata 120 € en caso de reincidencia.
Artigo 68
A non presenza puntual dun equipo, que implique que o encontro non comece á hora
establecida, sempre que iso non determine a suspensión será sancionada con multa de ata
60,10 €.
Artigo 69
As denuncias inxustificadas sobre irregularidades nas instalacións do terreo de xogo
pertencente a outro club, serán sancionadas con multa de ata 60,10 €, e o club que as
efectuou virá obrigado a abonar os gastos orixinados a razón dos emolumentos autorizados
para o desprazamento de federativos.
Artigo 70
Non adoptar todas as medidas de prevención necesarias para evitar as alteracións da orde
antes, durante e despois do encontro e, en especial, non requirir a asistencia da Forza Pública
de ser necesario, será sancionado con multa de ata 60,10 € e apercibimento de pechadura do
campo.
Artigo 71
Sancionaranse con multa de ata 60,10 €:
a) O incumprimento das disposicións referentes a dispoñibilidade dos terreos de xogo e condicións
e elementos técnicos necesarios nos mesmos, segundo as Regras de Xogo e regulamentos da
FGVb, cando non motive a suspensión do encontro, así como o incumprimento no que respecta a
vestiarios para árbitros e equipos visitantes.
b) A falta de designación do Delegado de Equipo.
c) A falta de designa
d) O incumprimento das disposicións referentes a uniformidade de xogadores.
e) A falta de presenza do Delegado de campo, si fose necesario.
Artigo 72
A non comunicación por parte dos clubs obrigados pola regulamentación vivente, da data,
horario e terreo de xogo para a celebración de encontros, nos prazos previstos na normativa da
FGVb, para o suposto de que a infracción non conllevara a suspensión do encontro, será
sancionada con multa de ata 60,10 € incrementándose en 6 € por cada día que exceda do
máximo establecido para iso.
Artigo 73
Os clubs que de acordo á regulamentación vivente tivesen a obrigación de comunicar os
resultados e non o fixesen nos prazos previstos, serán sancionados:
A 1ª non comunicación 12 €
A 2ª non comunicación 24 €
A 3º non comunicación e ss. ................increméntanse en 12 € cada vez respecto de a
anterior.
Artigo 74
Outros incumprimentos das obrigacións que lles veñen impostas polos Estatutos federativos e
Regulamentos da FGVb. serán sancionados con multa de ata 60,10 €.
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Artigo 75
Todo club local que incumpra a regulamentación vivente respecto de as súas obrigacións en
canto aos balóns oficiais de xogo homologados pola FGVb, será sancionado con multa:
Primeira ocasión
Segunda ocasión
Terceira e posteriores

21 €
30 €
increméntase 12 € respecto da anterior.

Si non fose posible disputar o encontro, este deberá repetirse con todos os gastos e
indemnizacións que fixe o Comité de Competición a cargo do club local.
Independentemente das sancións sinaladas anteriormente, os clubs virán obrigados a
satisfacer as indemnizacións correspondentes por danos causados a persoas investidas de
cargo federativo, a xogadores e elementos directivos do contrario, así como aos árbitros e
auxiliares e tamén aos vehículos que utilicen para o seu transporte aos hoteis onde se
hospeden, sempre que se produzan a consecuencia do partido.
Artigo 76
Os clubs son os directos responsables da boa orde e desenvolvemento dos partidos e do
comportamento dos seus xogadores, adestradores, delegados, acompañantes, directivos, e
demais persoas vinculadas aos mesmos. En consecuencia ademais das sancións económicas
previstas no presente Título para ditas persoas e das que será responsable subsidiario o club,
poderá impoñérselle unha multa da mesma contía á que se impuxo a devanditas persoas.
Artigo 77
A imposición de calquera das sancións previstas para os clubs, o será sen prexuízo de
decretar, o organismo competente, as indemnizacións que correspondan, a favor dos
prexudicados.
Artigo 78
Cando un encontro déase por finalizado por quedar só cinco xogadores nun dos equipos, o
Comité de Competición poderá ditaminar como resultado final o que sinale o marcador en
devandito momento, aplicando o Regulamento. da FIVB para determinar o resto da puntuación
ata a pechadura regulamentario do encontro.
Os equipos non poderán alegar ningunha causa para non celebrar un encontro ou demorar o
seu comezo cando sexan requiridos polo equipo arbitral para inicialo. A súa negativa a cumprir
a orde dos árbitros poderá ser considerada como incomparecencia.
Artigo 79
O equipo retirado ou descualificado da competición perderá toda a súa puntuación da fase da
competición na que se retire e non se terán en conta os resultados habidos nos seus encontros
disputados.
Este equipo cubriría automaticamente unha das prazas de descenso da súa División, sendo
sancionado economicamente de acordo á aplicación da normativa vivente. Tamén poderá ser
sancionado coa non participación na competición da que descende nas dúas seguintes
tempadas.
Artigo 80
De acordarse a repetición total ou parcial dun encontro verificarase, si é preciso, a porta
pechada ou en campo designado pola FGVb e todos os gastos correrán por conta do equipo
culpable, sen prexuízo das indemnizacións que procedan a tenor do disposto na normativa
vivente.
No caso de que a acta oficial dun encontro conteña algún erro material que a xuízo do Comité
de Competición inflúa decisivamente ou desvirtúe o seu resultado final, este poderá anular o
encontro na súa totalidade e dispoñer a súa nova celebración, sendo os gastos arbitrais por
conta da FGVb.

SECCIÓN V – DAS INFRACCIÓNS DOS DIRECTIVOS
Artigo 81
Consideraranse directivos aos efectos do presente Regulamento, aquelas persoas que na
FGVb e/ou clubs realizasen tarefas de dirección, ben de forma gratuíta ou remunerada ou
desempeñen calquera cargo deportivo encomendado polos seus superiores.

Ed. 2018

Estatuto Orgánico da Federación Galega de Voleibol

Pág. 45/54

Estatuto Orgánico da Federación Galega de
Voleibol
DAS INFRACCIÓNS MOI GRAVES
Artigo 82
Os directivos responsables da incomparecencia do seu equipo ou da súa retirada da
competición na que participen, serán sancionados coa inhabilitación por un prazo de dous a
catro anos.
Artigo 83
Cando realizasen feitos atentatorios moi graves á disciplina, á boa orde deportiva, ao respecto
debido ás autoridades ou ás normas que regulan o voleibol español, poderán ser sancionados
coa inhabilitación por un prazo de dous a catro anos.
Artigo 84
Todos os actos definidos no presente Regulamento. como faltas moi graves dos xogadores,
adestradores e demais elementos do voleibol que sexan cometidos polos directivos, serán
sancionados coa inhabilitación de dúas a catro anos para calquera actividade relacionada co
voleibol, así como as sancións económicas previstas en devanditos artigos.
DAS INFRACCIÓNS GRAVES
Artigo 85
Todos os actos definidos no presente Regulamento como falta grave dos xogadores,
adestradores e demais elementos do voleibol que sexan cometidos polos directivos, poderán
ser sancionados coa inhabilitación dun mes a dous anos.
Artigo 86
O incumprimento dos deberes propios do seu cargo castigarase coa inhabilitación dun mes a
un ano.
DAS INFRACCIÓNS LEVES
Artigo 87
Calquera outra falta prevista para os xogadores, adestradores ou auxiliares, cometida por
directivos que non estea tipificada como falta moi grave ou grave considerarase falta leve e
poderá ser sancionado con amoestación ou inhabilitación das súas funcións de ata un mes.

SECCIÓN VI – DA ALTERACIÓN DE RESULTADOS
Artigo 88
Con independencia das sancións que poidan corresponder, os órganos disciplinarios terán a
facultade de alterar o resultado de encontros, atendendo ás circunstancias do caso, en todos
aqueles en os que a infracción supoña unha grave alteración da orde do encontro ou
competición, decidindo si debe darse por terminado, que se xogue de maneira total ou que se
continúe. En caso de acordar a repetición do encontro deberá disputarse cos mesmos
xogadores que figuraban no acta, salvo excepcións previstas no presente Regulamento.

CAPITULO III- DISCIPLINA DEPORTIVA NO ÁMBITO DO VOLEI PRAIA
Artigo 89
Ademais das infracciones previstas nos artígos anteriores e do establecido no Código de
Conduta recollido no Regulamento Técnico de Voley Praia, serán sancionables as seguintes
condutas do xogador de Volei Praia:
1. Non comparecencia: O xogador que sen xustificación suficiente e sen realizar o aviso previo
previsto no Regulamento Técnico ou na normativa específica da proba, non compareza a unha
proba na que se inscribiu, ou comparecido néguese a participar nela, será sancionado coa
suspensión dunha a tres das seguintes probas organizadas pola FGVb nas que pola súa categoría
e nivel puidese participar. A segunda non comparecencia nunha tempada supoñerá a suspensión
de ata en cinco probas, e a terceira vez a suspensión da licenza durante un ano. Ademais,
poderáselle impoñer unha multa, respectivamente, de ata 100 euros a primeira vez, de ata 500
euros a segunda e de ata 1.000 euros a terceira.
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2. Negativa a xogar: Un xogador que unha vez acreditado negásese a xogar un partido sen causa
xustificada, maliciosamente non se presentase a el, abandonase a pista durante un partido ou
abandonase a competición, será suspendido de ata as cinco seguintes probas organizadas pola
FGVb nas que pola súa categoría e nivel puidese participar. Ademais, poderáselle impoñer unha
multa de ata 1.000 euros. A segunda vez que cometa esta infracción na mesma tempada
suspenderáselle a licenza por un tempo dun a dous anos, ademais de aplicarlle a sanción
económica prevista.
3. Finximento de lesión: Un xogador que se retire dunha proba alegando lesión, enfermidade ou
impedimento físico ou psicolóxico de calquera tipo e participase noutra dentro dos tres días
seguintes á súa retirada sen obter o permiso expreso da FGVb, será sancionado coa suspensión
da súa licenza por un período de ata un ano. Ademais, poderáselle impoñer unha multa de ata
1.000 euros.
4. Xogo indolente: O xogador que non puxese os seus mellores esforzos nun partido ou mostrase
unha actitude no xogo apática, abúlica ou neglixente, manifestándose o seu desinterese pola
vitoria, será suspendido do torneo e de ata as seguintes tres probas organizadas pola FGVb nas
que pola súa categoría e nivel puidese participar. Ademais, poderáselle impoñer unha multa de
ata 1.000 euros. A segunda vez que cometa esta infracción na mesma tempada, ademais da
sanción económica antedicha, suspenderáselle a licenza por un tempo de seis meses a un ano.
Para a graduación das sancións terase en conta a evidencia para o público de tal actitude,
impoñéndose no seu grado máximo si o partido resultou grotesco.
5. Participación en probas non homologadas: O xogador que participe nunha proba non
homologada será sancionado coa suspensión de licenza de ata dous anos.
6. Participación nunha proba sen a correspondente licenza: O xogador que participase nunha proba
organizada pola FGVb sen a preceptiva licenza, non poderá inscribirse nunha proba organizada
pola FGVb durante un a seis meses a contar desde a obtención da licenza.
7. Acumulación de tarxetas: un xogador que reciba tres tarxetas amarelas ou dúas vermellas nun
mesmo torneo, será sancionado cunha multa de ata 100 euros. Por cada nova tarxeta amarela ou
vermella que se lle mostre a partir desa cantidade, impoñeránselle, respectivamente 100 ó 150
euros máis de sanción. Si no transcurso dun mesmo circuíto recibise unha cantidade total de
tarxetas amarelas superior a dúas por torneo ou de vermellas superior a unha, sancionaráselle con
ata 100 euros por cada unha das tarxetas que superen dita proporción.
8. Expulsión do set: sancionarase con multa de ata 150 euros.
9. Descualificación: a descualificación dun xogador por calquera causa supoñerá a súa suspensión
de ata nas tres probas seguintes organizadas pola FGVb na que pola súa categoría e nivel puidese
participar e/ou multa de ata 300 euros. Esta sanción só se aplicará si a infracción pola que se lle
descualifica non ten prevista outra maior.
10. Indumentaria: as fracciones ás normas que sobre indumentaria establece o Regulamento Técnico,
sancionaranse con 30 euros a primeira vez e 100 euros a segunda e sucesivas veces na mesma
proba. Se o xogador, unha vez advertido, non corrixe a falta e non se lle permitise disputar o
partido, aplicaráselle a sanción prevista no punto anterior.
Artigo 90
As fracciones establecidas nos puntos 1, 2, 3, 4 e 6 do artigo anterior, poderán levar
aparexadas a perda das dietas ou o abono de gastos que pola súa asistencia á proba puidesen
corresponderlle, así como a perda do dereito ao cobro dos premios e á percepción dos puntos
que lle corresponderon pola súa clasificación. O xogador sancionado conforme ao momento 3
tampouco poderá sumar no seu rango os puntos que puidese obter na outra proba na que
participa no caso de estar esta incluída no sistema.
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Artigo 91
Naquelas probas nas que existan premios en metálico, o Regulamento Técnico de Voley Praia
preverá sancións económicas porcentuais sobre os premios a percibir polos xogadores
sancionados ou sobre o total dos repartidos na proba, por fracciones ao Regulamento de Xogo,
ao Código de Conduta do Xogador de Volei Praia e ao resto das previsións do Regulamento
Técnico que lles afecten. Estas sancións serán accesorias ás que correspondesen segundo o
establecido nas fracciones descritas do presente Regulamento.
Artigo 92
A procedencia e graduación das sancións económicas establecidas neste título determinarase
en función do nivel deportivo da proba na que se produciu e no prexuízo producido na súa
organización.
Igualmente, na imposición das sancións aplicarase o principio de personalidade, determinando,
segundo as características da infracción, cando procede sancionar ao equipo en conxunto ou
soamente ao xogador infractor.

TÍTULO III – DOS PROCEDEMENTOS
CAPITULO I – CONSIDERACIÓNS XERAIS
Artigo 93
De conformidade co Título X do Estatuto Orgánico da FGVb, os órganos disciplinarios da
mesma, a quen corresponde exercer a potestade disciplinaria son o Comité de Competición e o
Comité de Apelación.
O Comité de Competición poderá estar composto por un Xuíz único e un secretario.
O Comité de Apelación poderá estar formado por un máximo de tres membros, dos cales polo
menos un deberá ser licenciado en Dereito.
Artigo 94
Só poderán impoñerse sancións disciplinarias en virtude de expediente instruído ao efecto con
arranxo aos procedementos regulados no presente Anexo e no Regulamento Disciplinario. Si
iniciado o procedemento o infractor recoñece a súa responsabilidade poderase resolver o
mesmo coa imposición da sanción que proceda.
As providencias e resolucións deberán ser motivadas nos casos previstos na lexislación estatal
sobre procedemento administrativo común e cando así o dispoña a normativa deportiva.
Artigo 95
As providencias ou resolucións recaídas en procedementos disciplinarios, que afecte aos
interesados nos mesmos, serán notificadas no prazo máis breve posible, co límite máximo de
dez días hábiles, de acordo co establecido na lexislación do procedemento administrativo
común.
Con independencia da notificación persoal, poderá acordarse a comunicación pública das
resolucións sancionadoras, respectando o dereito ao honor e a intimidade das persoas,
conforme á legalidade vivente. No entanto, as providencias e resolucións non producirán
efectos para os interesados ata o seu notificación persoal, salvo nos supostos previstos no
artigo seguinte ou na lexislación do procedemento administrativo común.

Artigo 96
As notificacións deberán conter o texto íntegro da resolución, coa indicación de si é ou non
definitiva, expresión das reclamacións ou recursos que procedan, órgano ante o que houbesen
de presentarse e prazo para interpoñelas.
Artigo 97
Si concorresen circunstancias excepcionais no curso da instrución dun expediente disciplinario
deportivo, os órganos competentes para resolver poderán acordar a ampliación dos prazos
previstos ata un máximo de tempo que non pase a metade, corrixida en exceso, daqueles.

CAPITULO II – DO PROCEDEMENTO ABREVIADO
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Artigo 98
O procedemento abreviado, aplicable para a imposición de sancións por infracción das regras
do xogo ou da competición reguladas neste Anexo I e no Regulamento Disciplinario, respecto
dos cales requírese a intervención inmediata dos órganos disciplinarios para garantir o normal
desenvolvemento das competicións.
Iniciarase coa notificación do acta da probo o competición, que reflicta os feitos que poden dar
lugar a sanción. Para o caso de que os feitos non esten reflectidos no acta, senón mediante
anexo, o procedemento iniciase no momento no que teña entrada na correspondiente
federación o anexo da acta do partido ou documento no que queden refelctidos os feitos
obxecto de axuizamento.
Tamén se pode iniciar por instancia de parte interesada, sempre que a denunica se presente
nas dependencias da federación correspondente dentro do segundo día habil seguinte ao día
no que se realizase a proba ou competición
Ademais, designarase uhna persona instructora que exercerá as funcións de impulso na
ordenación do expediente e de secretrario, e serán aplicables as causas de abstención e
recusación reguladas na Lei 30/92. O dereito de recusación poderá exercerse polos
interesados no prazo de tres días hábiles, a contar desde o seguinte ao da notificación da
providencia de nomeamento, ante o mesmo órgano que a ditou, quen deberá resolver no termo
de tres días.
A recusación suscitarase por escrito no que se expresará a causa en que se funda.
Contra as resolucións adoptadas non se dará recurso, sen prexuízo da posibilidade de alegar a
recusación ao interpoñer o recurso administrativo ou xurisdicional, segundo proceda, contra o
acto que poña fin ao procedemento.
Artigo 99
Considerarase evacuado o trámite de audiencia aos interesados coa entrega do Acta do
encontro, anexos, denuncia, ou informes posteriores se os houbese, na que se reflictan
incidencias, ao interesados. Entregada esta, os interesados poderán formular as alegacións
que con relación aos extremos contidos no acta do encontro ou calquera outros referentes ao
mesmo, consideren convenientes, no prazo máximo de 2 días. Transcorrido devandito prazo
sen que iso produciuse, teráselle por decaído no seu dereito. Poderán propoñer ou achegar
tamén, se é o caso, as probas pertinentes. As probas deberán practicarse no prazo máximo de
2 días hábiles seguintes ao da súa admisión.
O prazo establecido no punto anterior poderá ser modificado si os partidos corresponden a un
torneo que se disputen días consecutivos ou baixo sistemas de xogo especiais, nese caso, o
Comité de Competición do que dependa a organización, establecerá o procedente mediante as
oportunas instrucións que deberán ser coñecidas polos equipos e árbitros antes de que se
celebren devanditos encontros.
Artigo 100
O órgano instrutor trasladaralle, no prazo máximo de dous días, que se contarán a partir da
presentación de alegacións ou da práctica da proba ou da súa denegación, ao Comité de
Competición a proposta de resolución, para que, dentro do día seguinte se dicte resolución.
Artigo 101
Nos fallos do Comité de Competición farase constar o feito constitutivo da falta, os preceptos
infrinxidos e os de aplicación e sanción acordada, así como os recursos que procedan, órganos
e prazos no que haberán de interpoñerse. Serán comunicados por escrito ás partes afectadas e
os que impliquen descualificación, suspensión ou inhabilitación serán anticipados aos clubs,
Federación e, no seu caso, Comité Técnico Galego de Árbitros, mediante correo electrónico.

CAPITULO III – DO PROCEDEMENTO ORDINARIO
Artigo 102
O procedemento ordinario tramitarase para a imposición de sancións pola infracción das
normas deportivas xerais reguladas nos artigos 101 a 126 do Regulamento Disciplinario.
Artigo 103
O procedemento iniciarase por providencia do Comité de Competición de oficio, a solicitude do
interesado. A incoación de oficio poderase producir por iniciativa do propio órgano ou en virtude
de denuncia motivada.
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Artigo 104
Incoado o procedemento a providencia que inicie o expediente disciplinario conterá o
nomeamento de Instrutor, da autoridade competente para impoñer a sanción e a norma que lle
atribúa tal competencia, o prego de cargos, a identificación das persoas presuntamente
responsables, así como as posibles sanciones aplicables.
O acordo de iniciación notificaráselles ás persoas interesadas e concederáselles un prazo de
dez días para contestar os feitos e propoñer a práctica das probas que conveña á defensa dos
seus dereitos e intereses.
Artigo 105
Ao Instrutor seralle 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 días hábiles, a
contar desde o seguinte ao da notificación da providencia de nomeamento, ante o mesmo
órgano que a ditou, quen deberá resolver no termo de tres días.
A recusación suscitarase por escrito no que se expresará a causa en que se funda.
Contra as resolucións adoptadas non se dará recurso, sen prexuízo da posibilidade de alegar a
recusación ao interpoñer o recurso administrativo ou xurisdicional, segundo proceda, contra o
acto que poña fin ao procedemento.
Artigo 106
Iniciado o procedemento o Comité de Competición para a súa incoación poderá adoptar as
medidas provisionais que estime oportunas para asegurar a eficacia da resolución que puidese
recaer. A adopción de medidas provisionais poderá producirse en calquera momento do
procedemento, ben de oficio ben por moción razoada do Instrutor. O acordo de adopción
deberá ser debidamente motivado.
As medidas provisionais deberán suxeitarse ao principio de proporcionalidade e non poderán
causar prexuízos irreparables.
Contra a resolución na que se adopten medidas provisionais, poderá o interesado recorrer en
apelación na forma e prazo establecido Capitulo IV deste Anexo I.
Artigo 107
O Instrutor ordenará a práctica de cantas dilixencias sexan adecuadas para a determinación e
comprobación dos feitos, así como para a fixación das fracciones susceptibles de sanción.
Artigo 108
Os feitos relevantes para o procedemento poderán acreditarse por calquera medio de proba,
unha vez que o Instrutor decida a apertura da fase probatoria, a cal terá unha duración de dez
días hábiles, comunicando aos interesados con suficiente antelación o lugar e momento da
práctica das probas.
Os interesados poderán propoñer, en calquera momento anterior ao comezo da fase
probatoria, a práctica de calquera proba ou aportar 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
suscitar reclamación, no prazo de tres días hábiles, ante o órgano competente para resolver o
expediente, quen deberá pronunciarse no termo doutros tres días. En ningún caso, a
interposición da reclamación paralizará a tramitación do expediente.
Si o instrutor estima suficientemente probados os feitos que se investigan, non será precisa a
apertura de período probatorio.
Artigo 109
Os órganos disciplinarios competentes poderán, 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.
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Artigo 110
Contestado o prego de cargos ou concluída a fase probatoria, e á vista das actuacións
practicadas, o Instrutor propoñerá o sobresemento ou formulará o correspondente propostea de
resolución, comprendendo na mesma os feitos imputados, as circunstancias concorrentes e as
supostas infraccións, así como as sancións que puidesen ser de aplicación. O Instrutor poderá,
por causas xustificadas, solicitar a ampliación do prazo referido ao órgano competente para
resolver.
A proposta de resolución será notificada aos interesados para que, no prazo de dez días
hábiles, manifesten cantas alegacións consideran convenientes en defensa dos seus dereitos
ou intereses. Así mesmo, o Instrutor deberá propoñer o mantemento ou levantamento das
medidas provisionais que, no seu caso, adoptáronse.
Transcorrido o prazo sinalado no apartado anterior, o Instrutor, sen máis trámite, elevará o
expediente ao órgano competente para resolver, ao que se unirán, no seu caso, as alegacións
presentadas.
A resolución do Comité de Competición pon fin ao procedimiento común e ditarase no prazo
máximo de dez días hábiles.

CAPITULO IV – DOS RECURSOS E A SÚA RESOLUCIÓN
Artigo 111
As resolucións disciplinarias ditadas en primeira instancia e por calquera procedemento polo
Comité de Competición poderán ser recorridas polas persoas e entidades cuxos dereitos e
intereses resulte afectados por aquelas no prazo máximo de dez días hábiles, ante o Comité de
Apelación, de conformidade coas regras de competencia a que se refire o Título I do RD
1591/1992 de 23 de decembro, sobre disciplina deportiva. O prazo de interposición abrirase
desde a publicación da imposición da sanción accesoria ou complementaria, ou da principal, no
seu caso, e prolongarase ata que conclúa o previsto, contando a partir da notificación persoal
ao interesado.
O Comité de Apelación resolverá as cuestións da súa competencia, valorando as probas e
documentos, podendo acordar que se practiquen as dilixencias probatorias que se consideren
oportunas, antes de emitir o fallo.
Os acordos do Comité de Apelación da FGVb, deberán reunir os mesmos requisitos
establecidos para os adoptados polo Comité de Competición e notificaranse en iguais formas e
idéntico prazo que o mesmo determina.
Artigo 112
Todos os recursos que se formulen deberán conter:
Organismo ao que se dirixe
Nome e apelidos do interesado, e no seu caso, da persoa que o represente, así como o
domicilio que se sinale a efectos de notificacións. Si non se indicase este último, notificarase ao
domicilio do club que figura na súa folla de inscrición para a tempada.
Acto que se recorre e feitos que motiven a impugnación así como a relación de probas que se
acompañen con relación aos mesmos. Será inadmisible toda proba que veña a constituír unha
duplicidade da xa aportada en primeira instancia.
Os preceptos regulamentarios que o recuárente estimen que se haxan infrinxido, así como os
razoamentos xurídicos en que as partes fundamenten o seu dereito.
A petición, en que se concrete con toda claridade a solicitude que se formule.
Lugar, data e firma.
Si o recurso non contén os requisitos que sinala o artigo anterior, requirirase ao interesado para
que, nun prazo de dez días emende as faltas, con indicación de que si así non o fixese,
teráselle por desistido na súa petición, arquivándose sen máis trámite, sen necesidade de
resolver.
Artigo 113
Os interesados poderán esixir o correspondente recibo que acredite a data de presentación dos
recursos, solicitudes, comunicacións ou escritos que presenten os interesados ante os órganos
disciplinarios, admitíndose como tal unha copia na que figure a data de presentación en
devanditos órganos.
Artigo 114
A interposición de calquera recurso, excepto nos casos en que unha disposición estableza o
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contrario, non suspenderá a execución do acto impugnado, salvo que a autoridade xurisdicional
a quen competa resolvelo acórdea con carácter previo ao fallo, de oficio ou a petición do
interesado no mesmo escrito do recurso, no caso de que dita execución puidese causar
prexuízos de imposible ou difícil reparación.
Artigo 115
A resolución expresa dos recursos deberá producirse nun prazo non superior a trinta días. En
todo caso, e sen que iso supoña a exención do deber de ditar resolución expresa, transcorridos
trinta días hábiles sen que se dite e notifique a resolución do recurso interposto, enténdese que
este foi desestimado, quedando expedita a vía procedente.
Artigo 116
A resolución dun 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
recuárente.
Artigo 117
As resolucións ditadas polo Comité de Apelación da FGVb en materia deportiva de ámbito
autónomo, esgotarán a vía federativa e poderán ser recorridos, ante o Comité Galego de
Xustiza Deportiva no prazo máximo de un mes, contado a partir do día seguinte a aquel en que
teña lugar a notificación ou publicación ou desde o seguinte a aquel en que se produzca a súa
desestimación por silencio admininstrativo.

CAPITULO V – ESPECIALIDADES DO PROCEDEMENTO EN COMPETICIÓNS DE
VOLEY PRAIA
Artigo 118
As fracciones producidas durante os Campionatos e Torneos oficiais de volei praia serán
resoltas “in situ” polo Comité de Competición da Proba descrito no artigo 4º deste Regulamento
e se tramitará conforme ao procedemento descrito neste artigo.
Recibida a acta do partido en que conste a infracción, recibida denuncia ou de oficio polo
propio Comité de Competición da Proba, solicitarase a comparecencia do xogador ou equipo
inculpado. Tras informar dos feitos que se lle imputan, o xogador ou xogadores expoñerán
oralmente o seu defensa polo tempo suficiente para establecer a súa posición, podendo
presentar calquera elemento de proba. Ditas estaciones serán trasladadas a escrito, que será
asinado polo xogador ou xogadores. O Comité, acto seguido, deliberará sobre a sanción a
impoñer, que, coa debida motivación, comunicarase inmediatamente aos xogadores e, en todo
caso, antes do inicio do seu seguinte partido.
A resolución do Comité de Competición da Proba será inmediatamente executiva e só caberá
recurso ante o Comité de Apelación da FGVb. A decisión do Comité de Competición da Proba
na que se estableza a suspensión da proba dun equipo será inmediatamente executiva e non
se suspenderá en ningún caso.
As comunicacións e citacións aos xogadores durante as competicións intentaranse en persoa,
pero de non ser iso posible, expoñeranse no taboleiro oficial da proba.
A non comparecencia dos xogadores ou a negativa a asinar o escrito dos seus estaciones non
será óbice para que o Comité de Competición da Proba resolva o que estime pertinente.
A FGVb establecerá un sistema para dar publicidade a todas as comunicacións relevantes das
competicións organizadas pola FGVb. Nel incluiranse as decisións do Comité de Competición e
do Comité de Apelación para xeral coñecemento.
O Comité de Competición da Proba, pola súa banda, remitirá ao Comité de Apelación da FGVb
os expedientes disciplinarios tramitados conforme ao procedemento aquí descrito.
A FGVb poderá reter o pago de premios ou dietas aos xogadores incursos nun expediente
disciplinario pendente de resolución definitiva e ata o momento de ser esta firme. A cantidade
obxecto de retención non excederá do máximo da sanción económica que por todos os
conceptos correspondese á conduta axuizada.
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