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TÍTOL I
Capítol I: Disposicions Generals
Art. 1.- Objecte
1.- Queden subjectes a la disciplina federativa tots els clubs federats, esportistes,
entrenadors, directius de la
Reial Federació Espanyola Piragüisme i de les
federacions autonòmiques i territorials, així com els directius de clubs, delegats, àrbitres
i els seus auxiliars i altres persones vinculades a la Real Federació Espanyola de
Piragüisme, tant en les actuacions pròpies del seu càrrec, com en quantes unes altres
puguen tindre dins o fora del lloc de les competicions i que estiguen relacionades
amb el piragüisme, segons el que es disposa en les lleis vigents.
2.- El present règim disciplinari té caràcter personal, per la qual cosa afecta a totes les
accions o omissions realitzades pels subjectes a què es refereix el paràgraf anterior,
independentment del territori o país en què tinga lloc la falta.
Art. 2.- Abast.
1.- El règim disciplinari regulat en aquest reglament s'entén sense perjudici de la
responsabilitat civil o penal en què puguen incórrer els esportistes, directius,
entrenadors, àrbitres i afiliats a federacions o associacions esportives.
2.- Les normes generals del present Reglament han sigut redactades d'acord amb la
Llei 10/1990, de 15 d'octubre de l'Esport; el Reial decret 1591/1992, de 23 de
desembre, sobre disciplina esportiva; la Llei orgànica 7/2006, de 21 de novembre, de
protecció de la salut i lluita contra el dopatge; i el Reial decret 63/2008, de 25 de gener,
pel qual es regula el procediment per a la imposició i revisió de sancions disciplinàries
en matèria de dopatge, així com la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic
de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu comú, i el Reial decret
1389/1993, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el reglament del procediment per al
exercici de la potestat sancionadora.
3.- No podrà imposar-se cap sanció per infraccions no tipificades en l'Estatut Orgànic de
la Real Federació Espanyola i en el present Reglament, amb anterioritat a la comissió
de la falta corresponent.
No obstant això , si posteriors disposicions, modificatives de les anteriors, afavoriren
als declarats culpables o als presumptes responsables de la comissió d'una falta, les
mateixes tindran un efecte retroactiu.
Art. 3.- Àmbit d'Aplicació.
La Reial Federació Espanyola de Piragüisme exercirà la potestat disciplinària sobre
totes les persones que formen part de la seua estructura orgànica, sobre les persones
que formen part de les estructures federatives i dels seus esportistes i entrenadors i, en
general , sobre totes aquelles persones que, trobant-se federades, desenvolupen la
seua modalitat esportiva en l'àmbit estatal.

5

Art. 4.- Potestat Disciplinària.
1.- La potestat disciplinària que correspon a la Reial Federació Espanyola de
Piragüisme s'exercirà pel Comité Nacional de Competició i de Règim Disciplinari o,
en el seu cas pel Jutge Únic.
2.- El Comité Nacional de Competició i de Règim Disciplinari, estarà presidit per un
membre de la Junta Directiva designat pel President de la Real Federació Espanyola de
Piragüisme formant, a més, part del mateix un màxim de sis Vocals i un mínim de tres,
elegits pel
President de la
Real Federació Espanyola de Piragüisme, d'entre
persones que reunisquen coneixements jurídics oesportius.
3.- Per a la revisió de les sancions per dopatge es crea en el Comité Nacional de
Competició i de Règim Disciplinari la Secció Antidopatge, formada per tres membres
llicenciats en dret, elegint-se entre ells el seu president i secretari.
4- Els assumptes que es tramiten pel procediment ordinari seran resolts pel Jutge Únic
que haurà d'estar en possessió del Títol de Llicenciat en dret.
5.- Seran funcions del Comité Nacional de Competició i de Règim Disciplinari:
a) Instruir expedient sobre quantes infraccions els siguen comunicades.
b) Fallar els recursos que es presenten contra les decisions del Jutge Únic o dels
Comités de Competició de cada prova.
c) Elevar a la consideració de la Junta Directiva els informes precisos per a la
prevenció de situacions conflictives i cara a la seguretat del bon ordre federatiu.
d) Conéixer de les qüestions contencioses que no siguen de caràcter competicional i
que afecten les persones o entitats directament dependents de l'organització federativa
nacional, de les peticions o reclamacions d'aquelles i de les faltes que eventualment
cometen, alienes a tal ordre competicional, aplicant si escau, les sancions que
procedisquen.
e) Resoldre els expedients incoats.
f) I en general , quantes competències li marque la Llei o normes de desenvolupament.
6.- Els acords del Jutge Únic, o del Comité Nacional de Competició i de Règim
Disciplinari, hauran de notificar-se als interessats contenint el text íntegre i la designació
dels recursos que càpien contra ells.
Capítol II: De les infraccions disciplinàries
Art 5.-Classes d'infraccions.
Les infraccions de caràcter esportiu poden ser molt greus, greus i lleus.
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Art 6.- Infraccions molt greus.
1.- Es consideraran com a infraccions comunes molt greus a les regles del joc o
competició, o a les normes generals esportives:
a) Les agressions físiques a àrbitres,
autoritats esportives.

entrenadors, piragüistes, directius i altres

b) Les actuacions dirigides a predeterminar, mitjançant preu, intimidació o simples
acords el resultat d'una prova o competició.
c) Les protestes, intimidacions o coaccions, col·lectives o tumultuàries, que
impedisquen la celebració d'una competició o que obliguen a la seua suspensió.
d) La manifesta desobediència a les ordres i instruccions emanades d'àrbitres,
entrenadors, directius i altres autoritats esportives.
e) Les declaracions públiques de directius, entrenadors àrbitres i/o piragüistes que
inciten als seus equips o al públic a la violència.
f) Els actes de rebel·lia contra els acords de Federacions, Agrupacions i Clubs.
g) La manipulació, sostracció o alteració d'objectes, pales, cubrebañeras, piragües,
etc...
h) La falsificació de dades en la llicència de competició o documents necessaris per a la
seua expedició.
i) Els abusos d'autoritat i usurpació d'atribucions.
j) El trencament de sancions imposades.
2.- Són infraccions específiques molt greus dels Presidents i altres membres directius
de la Real Federació Espanyola de Piragüisme i altres federacions autonòmiques i
territorials, les següents:
a) L'incompliment dels acords de la Assemblea General, del Reglament Electoral, i
de l'Estatut de la Reial Federació Espanyola de Piragüisme..
b) La no convocatòria en els terminis o condicions legals, de manera sistemàtica i
reiterada, dels òrgans col·legiats federatius.
c) La incorrecta utilització dels fons privats o de les subvencions, crèdits, avals i altres
ajudes de l'Estat, dels seus Organismes Autònoms, o d'una altra manera concedits,
amb càrrec als Pressupostos Generals de l'Estat.
d) El compromís de despeses de caràcter pluriennal del pressupost de la Reial
Federació Espanyola de Piragüisme, sense la reglamentària autorització.
e) L'organització d'activitats o competicions esportives de caràcter internacional, sense
la reglamentària autorització.
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3.- Es considera infracció molt greu dels Clubs i les Federacions Autonòmiques o
territorials:
a) La no expedició injustificada d'una llicència, conforme a
el que es preveu en
l'art. 7.1 del Reial decret 1835/1991, de 20 de Desembre, sobre federacions
esportives espanyoles i disposicions de desenvolupament.
b) Acudir a les competicions internacionals sense el preceptiu permís de la Reial
Federació Espanyola de Piragüisme,.
Art. 7.- Infraccions Greus.
Són infraccions greus:
a) Els actes notoris i públics que atempten a la dignitat o decòrum esportius.
b) L'incompliment reiterat d'ordres i instruccions emanades dels òrgans competents.
c) L'exercici d'activitats públiques o privades declarades incompatibles amb l'activitat
o funció esportiva exercida.
d) Els insults i ofenses a piragüistes, jutges, àrbitres, entrenadors dirigents i altres
autoritats de la Real Federació Espanyola de Piragüisme.
e) El proferir paraules o executar actes atemptatoris contra la integritat i dignitat de
persones adscrites a la Real Federació Espanyola de Piragüisme, o contra el públic
assistent a una prova o competició.
f) Els actes que d'alguna forma impedisquen, dificulten o pertorben el normal
desenvolupament de les competicions.
g) Abandó injustificat d'un Campionat per part d'un Club.
h) No acudir com a palista seleccionat a l'equip nacional quan siga convocat per la
Real Federació Espanyola de Piragüisme,.
Art. 8.- Infraccions Lleus.
Es consideraran infraccions de caràcter lleu les següents:
a) Les observacions formulades als jutges, àrbitres, esportistes, entrenadors, directius
i altres autoritats esportives en l'exercici de les seues funcions de manera que
signifiquen una lleugera incorrecció.
b) L'adopció d'una actitud passiva en el compliment d'ordres o instruccions rebudes de
jutges, àrbitres i autoritats esportives en l'exercici de les seues funcions.
c) El descuit en la conservació i cura de locals socials, instal·lacions esportives i altres
mitjans materials.
d) No exhibir la llicència de competició en el moment previst pel reglament de cada
competició.
e) No abandonar el Camp de regates en el transcurs d'una competició a les ordres
donades en tal sentit, sempre que amb això no es generen perjudicis per a tercers..
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f) El dirigir-se a recollir
incorrecta o inadequada.

medalles i trofeus, per part

dels

premiats de manera

g) El no acudir els premiats al lliurament de Trofeus o medalles en el lloc i hora
assenyalats per la organització.

Capítol III: Sanciones
Art. 9.- Tipus de sancions.
1.- Per raó de les infraccions a què es refereix aquest reglament, podran imposarseles següents sancions:
- prevenció.
- amonestació pública.
- suspensió i inhabilitació temporal. A aquest efecte, en Caiac-Polo, cada partites
considera una competició.
- privació temporal o definitiva dels drets d'associat.
- privació de la llicència federativa.
- inhabilitació a perpetuïtat.
- multa.
2.- A més de les previstes en els apartats anteriors, són sancions específiques de les
competicions esportives:
- desqualificació en la prova.
- pèrdua de punts o llocs en la classificació.
Art. 10.- Sancions per infraccions molt greus en l'àmbit de la competició. A la
comissió d'infraccions tipificades en l'art. 6.1 del present reglament,correspondran les
següents sancions:
- pèrdua de punts o llocs en la classificació.
- pèrdua o descens de categoria o divisió.
- suspensió de la llicència federativa de 2 a 5 anys amb privació dels drets
d'associat.
- inhabilitació per a ocupar càrrecs en l'organització esportiva de 2 a 5 anys.
- inhabilitació a perpetuïtat per a ocupar càrrecs en l'organització esportiva oprivació
de la llicència federativa.
Aquesta sanció només podrà acordar-se, de manera excepcional, per la reincidència
eninfraccions d'extraordinària gravetat.
- multa no inferior a 3.005,06 Euros ni superior a 30.050,61 Euros.
Art. 11.- Sancions per infraccions molt greus dels directius.
1.- A la comissió de les infraccions tipificades en l'art. 6.2 del present reglament,
correspondran les següents sancions:
- amonestació pública per la comissió de les faltes que es contemplen en l'art. 6.2 a),
en l'art. 6.2 c) quan la incorrecta utilització no excedisca de l'1% del total del
pressupost anual de l'ens de què es tracte, i en l'art. 6.2 e).
- inhabilitació temporal de 2 mesos a 1 any per la comissió d'alguna de les faltes
previstes en l'art. 6.2.
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-

Destitució del càrrec. Correspondrà aquesta sanció en els supòsits contemplats pels
art. 6.2 a) i 6.2 c), quan la incorrecta utilització excedisca de l'1% del total del
pressupost anual de l'ens de què es tracte i s'aprecie l'agreujant de reincidència,
i en el supòsit de l'art. 6.2.d) sense la reglamentària autorització.

2.- Per la comissió de la infracció prevista en l'art. 6.3 del present reglament, podrà
imposar-se una sanció pecuniària a la Federació Autonòmica de què es tracte, amb
independència del dret d'aquesta a repetir contra la persona o persones que pogueren
ser responsables directes de la infracció, els qui en el seu cas, podran ser sancionats
per incórrer en abús d'autoritat..
Les sancions a les Federacions Autonòmiques no podran ser inferiors a 3.005,06 Euros
ni superiors a 30.050,61 Euros.
Per a la determinació de la
pressupost de la entitat.

quantia de les

sancions es tindrà en compte

el

Art. 12.- Sancions per Infraccions Greus.
Per la comissió d'infraccions greus previstes en l'art. 7 del present reglament,
correspondran les següents sancions:
- amonestació pública.
- pèrdua de punts o llocs en la classificació.
- inhabilitació per a ocupar càrrecs, suspensió o privació de llicència d'1 mes a 2
anys o de quatre a deu partits o competicions, segons siga procedent.
- multa de 601,01 Euros a 3.005,06 Euros. Aquesta sanció només podrà
imposar-se a aquelles persones que reben una retribució per la seua labor.
Art. 13.- Sancions per Infraccions Lleus.
Per la comissió d'infraccions lleus previstes en l'art. 8 del present reglament,
correspondran les següents sancions:
- prevenció.
- multa de fins a 601,01 Euros.
- inhabilitació per a ocupar càrrecs o suspensió de fins a un mes o d'una a tres
competicions.
Art. 14.- Pèrdua de drets.
Les sancions d'inhabilitació, privació o suspensió temporal definitiva, porten implícita la
pèrdua de drets a subvenció o ajuda econòmica de qualsevol tipus que fóra atorgada
per la R.F.E.P.
Art. 15.- Regles comunes per a la determinació i imposició de sancions.
1.- Únicament podran imposar-se sancions personals consistents en multes, en aquells
casos en què els esportistes, entrenadors, jutges o àrbitres perceben retribucions per la
seua labor, i en les quanties que disposa el present reglament.
2.- Per a una mateixa infracció podran imposar-se multes de manera simultània a altres
sancions de naturalesa diferent en els supòsits que contempla el present reglament.
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Capítol IV: De l'extinció de la responsabilitat
Art. 16.- Causes d'extinció.
La responsabilitat disciplinària s'extingeix per:
a) el compliment de la sanció.
b) la prescripció de les faltes.
c) prescripció de les sancions.
d) la defunció de l'inculpat..
Art. 17.- Prescripció: Terminis i Còmputs.
1.- La responsabilitat per comissió d'infraccions prescriu als 3 anys per a les molt greus,
a l'any per a les greus i al mes per a les lleus.
2.- El termini de prescripció s'interromprà per la
iniciació del procediment
sancionador, però si aquest romanguera paralitzat durant un mes per causa no
imputable a la persona o entitat subjecta a aquest procediment, tornarà a córrer el
termini interrompent-se la prescripció de nou en reprendre's la tramitació de
l'expedient..
3.- Les sancions imposades pels diferents òrgans disciplinaris prescriuen als tres
anys, a l'any, o al mes segons es tracte d'infraccions molt greus, greus o lleus. El
termini de prescripció començarà a explicar-se des de l'endemà a aquell en què
adquirisca fermesa la resolució per la qual s'imposa la sanció o des que s'infringira el
seu compliment, si l'haguera començat.
Capítol V: Règim de suspensió de sancions
Art. 18.- Suspensió de sancions.
Les sancions imposades a través del corresponent expedient disciplinari seran
immediatament executives sense que les reclamacions i recursos que procedisquen
contra les mateixes paralitzen o suspenguen la seua execució.
No obstant això, a petició fundada i expressa dels interessats, els òrgans disciplinaris
podran suspendre raonadament l'execució
de les sancions imposades en el
procediment objecte del recurs.

Capítol VI: De les
Disciplinàries

circumstàncies atenuants i agreujants de les Infraccions

Art. 19.- Circumstàncies agreujants de les Infraccions Disciplinàries.
Es considerarà circumstància agreujant la reincidència que s'entendrà produïda en el
transcurs d'un any per a les infraccions lleus, de 2 anys per a les infraccions greus i de
3 anys per a les infraccions molt greus.
Art. 20.- Circumstàncies atenuants de les Infraccions Disciplinàries.
Seran considerades circumstàncies atenuants:
a) el penediment espontani i
b) la d'haver precedit a la comissió de la infracció provocació suficient.
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Art. 21.- Apreciació de circumstàncies modificatives de la responsabilitat
disciplinària esportiva.
1.- Definida la infracció com molt greu, greu o lleu, els òrgans disciplinaris podran, en
l'exercici de la seua funció, aplicar la sanció que estimen justa, atesa la naturalesa dels
fets, personalitat del responsable i concurrència d'atenuants o agreujants.
2.- Si d'un mateix fet es derivaren dos o més infraccions, se sancionarà la més greu en
grau màxim.
3.- Si de fets successius es derivaren
independentment.

dos o més infraccions se sancionaran
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TÍTOL II
Capítol I: Disposicions Generals
Art. 22.- Necessitat d'Expedient Disciplinari.
Per a la imposició de les sancions disciplinàries esportives, seran aplicable les normes
que es contenen en el present Títol.
Art. 23.- Concurrència de les responsabilitats esportives i penals.
Si en qualsevol moment del procediment, l'instructor aprecia que la presumpta infracció
revist els caràcters de delicte, estarà obligat a posar-ho en coneixement de l'òrgan
disciplinari esportiu que haguera ordenat la instrucció de l'expedient per al seu trasllat a
l'òrgan competent que corresponga. Això no serà obstacle per a la tramitació de
l'expedient disciplinari fins a la seua decisió i imposició de la sanció si aquesta
procedeix.
Capítol II: Procediment Ordinari
Art. 24.- Jutge Únic i inici del procediment ordinari.
1. Els assumptes que es tramiten pel procediment ordinari seran resolts pel Jutge Únic,
nomenat per a cada any pel Comité Nacional de Competició i de Règim Disciplinari.
Aquest Jutge Únic haurà de ser llicenciat en dret.
2. El Jutge Únic resoldrà, amb caràcter general, sobre les incidències ocorregudes amb
ocasió o per conseqüència de les competicions apreciant les proves segons el seu lleial
saber i entendre, i sancionant amb els correctius que estableix el present Reglament les
faltes que s'hagueren comés en la competició, en els seus preliminars, en l'intermedi o a
la seua terminació. Des d'aqueix moment es considerarà obert el procediment. Serà
preceptiu , en tot cas , el tràmit d'audiència a l'interessat.
3.- El procediment ordinari s'iniciarà bé en virtut de provisió dictada, d'ofici, pel Jutge
Únic, o bé a partir de la pròpia denúncia comunicada en la competicióde què es tracte
al subjecte expedientat, o, en el seu cas , al Delegat d'Equip .
La denúncia, degudament comunicada, tindrà, per tant i amb caràcter general, valor de
provisió iniciadora del procediment disciplinari ordinari.
La negativa a signar la corresponent denúncia arbitral determinarà que el tràmit de la
seua comunicació es tinga per efectuat, amb caràcter general, sempre que quede
constància, per la signatura acreditada de dos (2) testimonis, de l'intent de notificació
d'aquesta .
Per part seua, la signatura de la denúncia per part del subjecte expedientat, o per
qualsevol representant d'aquest, tan sols acredita la seua comunicació, no la
conformitat amb el contingut d'aquesta .

Art. 25.- Tràmit d'audiència i període probatori.
1.- A aquest efecte d'evacuar el tràmit d'audiència que preceptua l'article anterior, els
interessats podran formular, personalment o per escrit, davant el Jutge Únic, les
manifestacions que, en relació amb els fets reflectits en l'acta de la prova o denúncia,
considere convenients, així com aportar o proposar els mitjans de prova que estime
oportuns.
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2.- Tal dret haurà d'exercitar-se durant les 48 hores següents a la notificació de la
denúncia. Transcorregut aquest termini sense efectuar al·legacions s'entendrà caducat
el dret.
3.- En cas que per l'expedientat es propose la pràctica d'alguna prova de descàrrec, les
mateixes hauran de practicar-se en el termini de cinc (5) dies hàbils .
Per al supòsit que siga impossible la seua pràctica en tal període, el Jutge Únic
valorarà la possibilitat d'ampliar el seu termini, per període que no podrà excedir, no
obstant això , de tres (3) dies hàbils més.
4.- En qualsevol cas, el Jutge Únic disposarà de la facultat d'acordar, per provisió, la
suspensió cautelar de llicència federativa, des del propi inici del procediment disciplinari
ordinari, i durant la tramitació d'aquest, quan dels primers indicis es derive que
l'expedient disciplinari acabarà amb sanció efectiva.
D'acordar-se la suspensió cautelar de llicència federativa, el subjecte expedientat haurà
de fer lliurament de la mateixa a la Real Federació Espanyola de Piragüisme, per
qualsevol mitjà que permeta tindre constància d'aqueix lliurament, en el termini màxim i
improrrogable dels tres (3) dies hàbils següents al fet que li haguera sigut notificada la
suspensió cautelar. En cas contrari, s'entendrà suspesa la llicència federativa,
transcorregut l'esmentat termini.
Art. 26.- Proves
Són elements que el Jutge Únic tindrà en consideració per a resoldre:.
a) L'acta de la prova, com a document necessari i ineludible.
b) L'informe del delegat federatiu nomenat per a aqueixa prova.
c) Les al·legacions dels interessats al fet que l'article anterior es refereix..
d) Qualsevol altre testimoniatge, el valor probatori del qual s'apreciarà discrecionalment.
Art. 27.- Resolució
1.- Les sancions imposades pel Jutge Únic a través del corresponent expedient
disciplinari serà immediatament executives sense que les reclamacions i recursos que
procedisquen contra les mateixes paralitzen o suspenguen la seua execució.
2.- Els acords del la Jutge Únic, o del Comité Nacional de Competició i de Règim
Disciplinari, hauran de notificar-se als
interessats contenint el text íntegre i la
designació dels recursos que càpien contra ells.
3.- No obstant això, a petició fundada i expressa dels interessats, els òrgans
disciplinaris podran suspendre raonadament l'execució de les sancions imposades en
el procediment objecte del recurs.
4.- Les resolucions disciplinàries dictades pel Jutge Únic podran ser recurribles en el
termini de 5 dies hàbils davant el Comité Nacional de Competició i de Règim Disciplinari
de la Real Federació Espanyola de Piragüisme.
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Capítol III: Procediment Extraordinari
Art. 28.- Iniciació del procediment.
1.- El procediment s'iniciarà d'ofici, per acord del Comité Nacional de
Competició i Règim Disciplinari, bé per pròpia iniciativa o com a conseqüència d'ordre
superior, petició raonada d'altres òrgans o denúncia.
2.- A aquest efecte, en tindre coneixement sobre una suposada infracció de les normes
esportives, l'òrgan competent per a incoar l'expedient podrà acordar la instrucció d'una
informació reservada abans de dictar la provisió en què es decidisca la incoació de
l'expedient o, en el seu cas , l'arxivament de les actuacions.
3.- L'instructor que tramite l'expedient haurà de ser llicenciat en Dret.
4.- L'acord d'incoació de l'expedient, així com els nomenaments de l'instructor i
secretari en el seu cas, es notificaran al subjecte a expedient i als interessats.
El càrrec de Secretari podrà ser exercit pel propi Secretari de la Real Federació
Espanyola de Piragüisme, o bé per una altra persona, designada a aquest efecte pel
President d'aquesta. No caldrà simultanejar tal càrrec amb el de membre efectiu (amb
veu i vot), del Comité Nacional de Competició i de Règim Disciplinari.
Art. 29.- Abstenció i recusació.
1.- A l'instructor i secretari li seran aplicable les normes relatives a abstenció i recusació
que a continuació s'estableixen:.
29.1.1.- L'autoritat en qui se de alguna de les circumstàncies assenyalades en el
paràgraf següent, s'abstindrà d'intervindre en el procediment i comunicarà al seu
superior immediat, qui resoldrà el pertinent.
29.1.2.- Són motius d'abstenció els següents:
a) Tindre interés personal en l'assumpte o ser administrador de societat o entitat
interessada, o en un altre semblant la resolució del qual poguera influir en la d'aquell,
o qüestió litigiosa pendent amb algun interessat.
b) Parentiu de consanguinitat dins del quart grau o afinitat dins del segon, amb
qualsevol dels interessats, amb els administradors d'entitats o societats interessades i
també amb els assessors, representants legals o mandataris que intervinguen el
procediment.
c) Amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones esmentades en
l'apartat anterior.
d) Haver tingut intervenció com a perit o com a testimoni en el procediment de què es
tracte..
e) Tindre relació de servei amb persona natural o jurídica interessada directament en
l'assumpte..
f) Els membres que estigueren afiliats a una Associació, Col·legi o Comité implicat en
un cas tractat pel Comité Nacional de Competició i de Règim Disciplinari.
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29.1.3.- L'actuació d'aquells en què concórreguen motius d'abstenció, no implicarà
necessàriament la invalidesa dels actes en què hagen intervingut.
29.1.4.- Els òrgans superiors podran ordenar a les persones en els qui se de alguna
de les circumstàncies assenyalades que s'abstinguen de tota intervenció en
l'expedient..
29.1.5.- La no abstenció en el casos en què procedisca donarà lloc a responsabilitat..
29.1.6.- La recusació podran exercir-la els interessats per escrit, en el qual
s'expressarà la causa o causes en què es funda, en el termini de 3 dies hàbils a
comptar del següent al qual tinguen coneixement de la corresponent provisió de
nomenament davant el Comité Nacional de Competició i de Règim Disciplinari.
29.1.7.- El Comité Nacional de Competició i de Règim Disciplinari dictarà la resolució
acordada per al supòsit del punt 29.1.7. en el termini de 3 dies hàbils .
2.- la recusació suspendrà el curs de l'expedient..
3.- Les qüestions incidentals que se susciten en el procediment, fins i tot les que es
refereixen a la nul·litat d'actuacions, no suspendran el curs de l'expedient, excepte la
recusació.
Art. 30.- Impuls d'ofici.
1.- L'instructor ordenarà la pràctica de quantes diligències conduïsquen al millor
esclariment dels fets sol·licitant, en el seu cas, els informes que es consideren
necessaris per a acordar o resoldre, concretant l'extrem o extrems sobre els quals
sol·licite dictamen.
2.- Els fets rellevants per a la decisió del procediment podran acreditar-se per qualsevol
mitjà de prova una vegada obert el corresponent període pel instructor i durant un
termini no superior a 15 dies hàbils, ni inferior a 5, comunicant als interessats amb
antelació suficient el lloc, dia i hora de la celebració de les quals hagueren sigut
admeses.
En casos excepcionals i degudament motivats l'instructor podrà acordar l'ampliació del
període probatori per un període màxim similar a l'inicialment previst, de 15 dies
hàbils.
3.- Així mateix, els interessats podran proposar que es practique qualsevol altra prova o
aportar directament quant siga d'interés per a l'adequada i correcta resolució de
l'expedient disciplinari.
4.- Les actes subscrites pels
àrbitres de les
regates constituiran el document
necessari per a la prova de l'existència de presumptes vulneracions als presents
Reglaments, sense perjudici del que es disposa en els dos paràgrafs anteriors.
5.- Contra la denegació expressa o tàcita de la proposta a què es refereix l'apartat.
30.3 d'aquest article, els interessats podran plantejar reclamació en el termini dels 5
dies hàbils següents, davant el propi instructor. Aquest haurà de pronunciar-se en un
termini improrrogable de 5 dies hàbils sobre l'admissió o rebuig de la prova proposada.
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Art. 31.- Acumulació d'expedients.
Els òrgans disciplinaris competents podran acordar l'acumulació de dues o més
expedients, sempre que en aquests es donen circumstàncies d'identitat o analogia
suficient que pogueren considerar-se d'alguna manera complementàries. La provisió
d'acumulació serà comunicada als interessats en el procediment.
Art. 32-. Plec de càrrecs i proposta de resolució.
1.- Després que, en el seu cas, s'hagen practicat les proves o resoltes les reclamacions
sobre aquestes , l'instructor en un termini no superior a un mes, comptat a partir de
la iniciació del procediment, formularà un plec de càrrecs en què es reflectiran els
fets imputats, les circumstàncies concurrents i les corresponents infraccions que
pogueren constituir motiu de sanció. En aquest plec, l'instructor presentarà una
proposta de resolució que serà notificada als interessats perquè, en l'improrrogable
termini de 10 dies hàbils, manifesten quantes al·legacions consideren convenients en
defensa dels seus drets o interessos.
2.- Transcorregut aquest termini, l'instructor en el termini de 15 dies hàbils, elevarà
l'expedient, al costat de les al·legacions dels interessats, a l'òrgan competent per a
resoldre, mantenint la proposta formulada en el plec de càrrecs o, en el seu cas
reformant-la motivadament a la vista d'aquelles al·legacions.
Art. 33.- Resolució.
1.- La resolució de l'òrgan competent posa fi a l'expedient extraordinari i haurà de
dictar-se en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar a partir del següent a
l'elevació de l'expedient pel instructor.
2.- La resolució posa fi al procediment disciplinari. Així mateix la defunció de l'inculpat
durant la substanciació de l'expedient acabarà el procediment, llevat que s'inste la
seua continuació per part interessada.
3.- La tramitació de tot el procediment disciplinari extraordinari, des del seu inici fins a la
seua resolució definitiva, en primera instància, no haurà de prolongar-se més enllà dels
sis mesos.
Capítol V: De les notificacions, resolucions i recursos
Art. 34.- Contingut de les notificacions, mitjà, comunicació pública i efectede la
notificació.
1.- Les resolucions del Comité Nacional de Competició i de Règim Disciplinari, que
hauran de ser motivades amb succinta referència de fets i fonaments de dret, es
notificaran als interessats, amb la indicació dels recursos que contra aquestes
procedisquen, òrgans davant els quals hagueren de presentar-se i termini per a
interposar-los..
2.- Les notificacions es realitzaran mitjançant ofici, carta, telegrama o qualsevol altre
mitjà que permeta tindre constància de la recepció de la data i de la identitat de l'acte
notificat i es dirigiran en tot cas al domicili de l'interessat o al lloc destinat per aquest
per a les notificacions, en el termini més breu possible, amb el límit màxim de 10 dies
hàbils , a l'adopció de l'acord de què es tracte.
3.- Quan la transcendència de les infraccions ho permeta, podrà acordar-se, a més la
comunicació pública, a través de la Real Federació Espanyola de Piragüisme de les
resolucions sancionadores, respectant en tot cas , el dret a l'honor i la intimitat de les
persones conforme a la legalitat vigent.
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Art. 35.- Terminis dels recursos i òrgans davant els quals imposar-los.
1.- Les resolucions dictades pels Clubs o Agrupacions Esportives seran recurribles en
el termini de 10 dies hàbils davant el Comité Nacional de Competició i de Règim
Disciplinari de la Real Federació Espanyola de Piragüisme..
2.- Les resolucions disciplinàries dictades pel Jutge Únic podran ser recurribles en el
termini de 5 dies hàbils davant el Comité Nacional de Competició i Règim Disciplinari
de la RFEP.
3.- Les resolucions disciplinàries dictades pel Comité Nacional de Competició i de
Règim Disciplinari de la
Reial Federació Espanyola de Piragüisme, podran ser
recorregudes en el termini màxim de 15 dies hàbils, davant el Comité Espanyol de
Disciplina Esportiva.
4.- Les resolucions dictades pels òrgans competents en matèria de disciplina esportiva
de les Comunitats Autònomes, podran ser objecte de recurs conforme al que es disposa
en les corresponents disposicions autonòmiques.
5.- Les resolucions disciplinàries dictades pel Comité Espanyol de Disciplina Esportiva
esgoten la via administrativa, i podran ser objecte de recurs en l'ordre jurisdiccional
contenciós-administratiu.
Art. 36.- Contingut de les reclamacions o recursos.
Els escrits en què es formalitzen reclamacions o recursos hauran de contindre:.
a) El nom i cognoms de la persona física o denominació social dels ens associatius
interessats, incloent en aquest últim cas el nom del seu representant legal.
b) En el seu cas , el nom i cognoms del representant de l'interessat, podent acreditar
la seua representació, a més de per mitjans legals procedents, a través de
compareixença davant la secretaria dels òrgans competents.
c) Les al·legacions que s'estimen oportunes, així com les propostes de prova que
oferisquen en relació amb aquelles, i els raonaments o preceptes en què creguen poder
basar les seues pretensions;
d) Les pretensions que es deduïsquen de tals al·legacions, raonaments i preceptes.
Art. 37.- Naturalesa de les resolucions i desistiment.
La resolució i el desistiment posaran fi als recursos en matèria disciplinària.
Art. 38.- Contingut de les resolucions que decidisquen sobre recursos.
1.- La resolució d'un recurs confirmarà, modificarà o revocarà l'acte impugnat. Quan
existint vici de forma no s'estime oportú decidir sobre el fons, s'ordenarà retrotraure
l'expedient al moment en què el vici va ser contret.
2.- Transcorreguts 15 dies hàbils des de la interposició d'un recurs sense que es
notifique la seua resolució, s'entendrà desestimat. La desestimació presumpta no
eximirà a l'òrgan disciplinari competent del deure de dictar una resolució expressa. 3.El termini per a formular el recurs que procedisca es comptarà des de la
notificacióquan haguera recaigut resolució expressa, o transcorreguts els 3 mesos des
de la interposició en el supòsit de desestimació presumpta.
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Art. 39.- Desistiment.
1.- Els interessats podran desistir de la seua petició en qualsevol moment del
procediment. Si el recurs haguera sigut interposat per 2 o més interessats, el
desistiment només afectarà els que l'hagueren formulat.
2.- El desistiment podrà fer-se oralment o per escrit. En el primer cas es formalitzarà
per compareixença de l'interessat davant l'òrgan competent qui, conjuntament amb
aquell, subscriurà l'oportuna diligència.
3.- El desistiment posarà fi al procediment, llevat que en el termini de 10 dies hàbils ,
comptats a partir de la corresponent notificació, els possibles tercers interessats, que
s'hagueren personat en el procediment, instaren la seua continuació. 4.- Si la qüestió
suscitada en el recurs comportara interés general o fóra convenient substanciar-la per a
la seua definició i esclariment, l'òrgan disciplinari competent podrà limitar els efectes del
desistiment a l'interessat i continuar el procediment.
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TÍTOL III.RÈGIM DISCIPLINARI EN MATÈRIA DE DOPATGE.
CAPÍTOL I
Disposicions específiques
Article 40.- Definició de dopatge.
A l'efecte de la seua aplicació, es considera dopatge en el piragüisme l'incompliment
o violació de les normes contingudes en la Llei orgànica 7/2006, de 21 de novembre, de
protecció de la salut i de lluita contra el dopatge en l'esport, i en les seues normes de
desenvolupament..
Article 41.- Àmbit d'aplicació..
L'àmbit d'aplicació de les disposicions contingudes en el present Reglament es
correspon amb l'establit en la citada Llei orgànica 7/2006, de 21 de novembre, de
protecció de la salut i de lluita contra el dopatge en l'esport; amb el Reial decret
63/2008, de 25 de gener, pel qual es regula el procediment per a la imposició i revisió
de sancions disciplinàries en matèria de dopatge; així com amb la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú; i el Reial decret 1398/1993, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el
reglament del procediment per a l'exercici de la potestat sancionadora.
Article 42.- De la obligació de sotmetre's als controls de dopatge..
1. Els piragüistes amb llicència per a participar en competicions oficials, d'àmbit estatal
estan obligats a sotmetre's, tant en competició com fora d'ella, als controls que
determinen tant la Comissió de Control i Seguiment de la Salut i el Dopatge del Consell
Superior d'Esports, com la Real Federació Espanyola de Piragüisme.
Tal obligació aconsegueix, així mateix, a els/les piragüistes que havent sigut suspesos
de la seua llicència esportiva per haver incorregut en una infracció de dopatge, es
troben complint la sanció; i, en tot cas, amb caràcter previ a la rehabilitació d'aquesta
llicència.
2. Per a la realització i màxima eficàcia dels controls antidopatge, els piragüistes,
entrenadors, directius i clubs, haurà de facilitar les dades que permeten la localització
habitual dels palistes, a fi que puguen dur-se a terme, materialment, aquests controls.
3. Els piragüistes, entrenadors, directius, clubs, metges i altre personal sanitari, hauran
d'indicar, en el moment en cas que es dugui a terme
els controls antidopatge, els
tractaments mèdics al fet que, en el seu cas, estiguen sotmesos els esportistes, els
responsables de tals tractaments i l'abast d'aquests, llevat que el piragüista negara
expressament l'autorització per a facilitar aquesta informació.
Article 43.- Dels criteris per a la imposició de les sancions.
1. Quan un piragüista incórrega per primera vegada en una de les infraccions previstes
en el present Títol, se li imposarà, aplicant el principi de proporcionalitat, les sancions
previstes en l'article corresponent apreciant les circumstàncies concurrents.
Per a l'apreciació d'aquestes circumstàncies concurrents, així com per a la graduació de
la sanció s'utilitzaran, en tot cas, els criteris establits en el Codi MundialAntidopatge.
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2. Addicionalment, i sense perjudici del que es disposa en l'article 55, la graduació de
les sancions es farà atenent el criteri de proporcionalitat i ponderant les circumstàncies
que concórreguen en cada cas, específicament les que es refereixen a l'existència
d'intencionalitat, coneixement, grau de responsabilitat en l'acompliment de funcions i
naturalesa i importància dels perjudicis causats, així com les altres que puguen servir
per a la modulació de la responsabilitat.
3. En cas d'una segona infracció molt greu, la sanció consistirà en la privació, amb
caràcter definitiu, de llicència federativa o habilitació equivalent, en la inhabilitació
definitiva per a l'acompliment de càrrecs federatius o privació de llicència federativa
amb caràcter definitiu i, en el seu cas, la imposició de la corresponent sanció pecuniària
en la seua quantia màxima.
Article 44.- De la imposició de sancions pecuniàries.
1. Les sancions personals de multa, en els casos de piragüistes, només podran
imposar-se quant aquests obtinguen ingressos que estiguen associats a l’activitat
esportiva desenvolupada.
2. En cas d'impagament de les multes imposades, aquestes seran executades de
manera forçosa, segons els termes establits en el Reial decret 939/2005, de 29 de juliol,
pel qual s'aprova el reglament general de recaptació.
Sense perjudici d'això, aquest impagament constituirà trencament de sanció a efectes
disciplinaris.
3. El producte de les multes constitueix un ingrés de dret públic que s'afecta el
compliment de les finalitats d'investigació que preveu la Llei orgànica 7/2006.
Article 45.- De les conseqüències accessòries de la infracció i alteració de
resultats.
1.- Amb independència de les sancions que puguen correspondre en virtut del que es
disposa en aquest Títol, els òrgans disciplinaris competents hauran de pronunciar-se
sobre la procedència d'alterar, en el seu cas, el resultat de la prova que es tracte, per a
això ponderaran les circumstàncies concurrents i, en tot cas , la participació decisiva
en aquest resultat dels qui hagen comés infraccions en matèria de dopatge tipificades
en el present Títol i la implicació de menors d'edat en les referides conductes.
2.- En les especialitats individuals de la modalitat de piragüisme, la comissió
d'infraccions previstes en la present secció implicarà la retirada de premis o
medalles, l'anul·lació dels resultats individuals i la desqualificació absoluta de
l'esportista en la prova o competició en qüestió, en els campionats dels quals forme
part o als quals estiga vinculada la prova o competició.
Els òrgans disciplinaris podran estendre aquestes mesures a les
proves,
competicions o campionats que s'hagueren celebrat amb posterioritat, en dates
adjacents o coincidint amb la presa de mostres a l'esportista o amb la comissió de la
infracció.
Article 46.- De l'eficàcia de les sancions i pèrdua de la capacitat per a obtindre
llicència esportiva.
1. La imposició de sancions relacionades amb el dopatge priva a l'infractor de la seua
llicència o, si no la tinguera, del dret a obtindre-la, tot això en qualsevol àmbit territorial i
en els termes previstos en l'article 32.4 de la Llei 10/1990, de 15 d'octubre, de l'Esport..
2. Els piragüistes que hagen sigut sancionats en matèria de dopatge hauran de
sotmetre's a un control previ per a l'obtenció d'una nova llicència o la represa de la
activitat esportiva.
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Article 47.- Responsabilitat del piragüista i el seu entorn.
1. Els piragüistes estan obligats a cuidar de la no ingestió ni recepció, per qualsevol
via, de substàncies prohibides i, per consegüent , són responsables, en qualsevol cas,
quan es detecte en el seu organisme la presència d'aquelles.
2. L'incompliment de l'obligació que preveu l'apartat anterior, donarà lloc a l'exigència
de responsabilitats i a la adopció de les mesures disciplinàries quecorresponguen.
3. Els piragüistes, entrenadors, dirigents i clubs, són responsables de l'incompliment
de les obligacions imposades en matèria de localització dels palistes
4. Els piragüistes, entrenadors, metges o personal sanitari, dirigents i clubs, són
responsables de l'incompliment de les disposicions que regulen l'obligació de facilitar
als òrgans competents informació sobre eventuals malalties del la palista, tractaments
mèdics al fet que poguera estar sotmés i abast d'aquests, quan haja sigut autoritzada la
utilització de tals dades; i respondran així mateix de l'incompliment o infracció dels
requisits establits per a l'obtenció de les autoritzacions d'ús terapèutic.
5. Els clubs que participen en competicions de les quals estan dins de l'àmbit del
present Títol, estan obligats a portar un llibre-registre en el que queda constància
fefaent dels productes que s'han dispensat o receptat als piragüistes, amb expressió del
metge/mèdica que haguera ordenat o autoritzat aquesta utilització, així com del període
i forma de prescripció..
6. L'obligació que estableix l'apartat precedent, aconseguirà la Real Federació
Espanyola de Piragüisme quan els palistes es troben sota la seua responsabilitat en el
marc de les seleccions nacionals.

CAPÍTOL II
De la tipificació de les infraccions
Article 48.- Infraccions molt greus.
Són infraccions molt greus:
a) L'incompliment de les obligacions a què fa referència el punt 1 de l'article anterior,
que done lloc a la detecció de la presència d'una substància prohibida, o dels seus
metabòlits o marcadors, en les mostres físiques d'un piragüista.
b) La utilització, ús o consum de substàncies o mètodes prohibits o no autoritzats.
c) La resistència o negativa, sense justa causa, a sotmetre's als controls de dopatge,
dins i fora de la competició, quan siguen exigits o requerits pels òrgans o persones
competents; així com l'obstrucció, no atenció, dilació indeguda, ocultació i altres
conductes que, per acció o omissió, impedisquen, pertorben o no permeten atendre els
requeriments formulats per òrgans o persones competents per a la
recollida de
mostres o per a la realització d'actuacions en els procediments de control i repressió
del dopatge.
d) L'incompliment reiterat de les obligacions a què fa referència l'apartat 3 de l'article
precedent, i dels requisits relatius a la localització i disponibilitat d'els/les piragüistes
per a la realització de controls fora de competició.
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e) L'incompliment de les obligacions relatives a la informació sobre tractaments mèdics
i obtenció d'autoritzacions per a l'ús terapèutic a què fa referència el punt 4 del precepte
que antecedeix, així com la vulneració del que es disposa en el seu apartat 5.
f) L'alteració, falsificació o manipulació de qualsevol element dels procediments de
control i de repressió del dopatge.
g) La possessió de substàncies o la utilització de mètodes prohibits o no autoritzats,
quan es manque d'un permís específic d'ús terapèutic o metge per a la seua
administració o dispensació, o quan el volum o quantitat de les substàncies, útils o
mètodes siga injustificadament elevat o desproporcionat per a la seua administració o
aplicació amb finalitats metges o terapèutics.
h) L'administració, dispensa, oferiment, facilitació o subministrament als piragüistes de
substàncies o la utilització de mètodes no reglamentaris o prohibits en la pràctica
esportiva.
i) La promoció, incitació, contribució, instigació o facilitació de les condicions per a la
utilització de substàncies o mètodes prohibits o no reglamentaris, o qualsevol altra
activitat que encoratge als esportistes al fet que utilitzen productes o realitzen
conductes no permeses per les normes de control de dopatge o que tinga per objecte
posar a la disposició de els palistes substancies o mètodes prohibits o no autoritzats
en l'esport..
j) La col·laboració o participació, per acció o omissió, en la posada en pràctica dels
mètodes no reglamentaris o en qualssevol altres conductes que vulneren la normativa
contra el dopatge.
Article 49.- Infraccions greus.
Són infraccions greus:
a) L'incompliment de les obligacions a què fa referència el punt 3 de l'article 47 i la
vulneració dels requisits relatius a la localització i disponibilitat dels palistes per a la
realització de controls fora de competició, llevat que es cometen de manera reiterada, i
en aquest cas es consideraran infraccions molt greus.
b) Les conductes descrites en les lletres a), b), e) i g) de l'article anterior, quan afecten,
versen o tinguen per objecte substancies o mètodes identificats en el corresponent
instrument jurídic com de menor gravetat, llevat que es cometen de manera reiterada, i
en aquest cas de consideraran infraccions molt greus.
c) La contractació, adjudicació, assignació o encàrrec de la realització material
d'activitats sanitàries a persones o entitats que manquen o tinguen suspesa la llicència
federativa o l'habilitació equivalent, quan aquest requisit resulte exigible per a la
realització de tals activitats; així com la realització material de les referides activitats
sense disposar de llicència federativa o habilitació equivalent o estant suspesa la que
s'haguera obtingut.
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CAPÍTOL III
De les sancions
Article 50.- Sancions a piragüistes.
1. Per la comissió de les infraccions molt greus previstes en les lletres a), b), c), d),
e), f), g) i j) de l'article 48, s'imposaran les sancions de suspensió o privació de llicència
federativa per un període de dos a quatre anys i, en el seu cas , multa de 3.001 a
12.000 €. Quan es cometen per segona vegada les referides conductes, la sanció
consistirà en la privació de llicència federativa amb caràcter definitiu i, en el seu cas, la
corresponent sanció pecuniària, d'acord amb el que es disposa en l'apartat tercer de
l'article 43 del present ordenament.
2. Per la comissió de les infraccions molt greus previstes en les lletres h) i i) de l'article
48, s'imposaran les sancions de suspensió o privació de llicència federativa per un
període de quatre a sis anys i, en el seu cas , multa de 3.001 a 12.000.
€. Quan es cometa una segona infracció, la sanció consistirà en la privació de llicència
federativa amb caràcter definitiu i, en el seu cas, la corresponent sanció pecuniària,
d'acord amb el que es disposa en l'apartat tercer de l'article 43.
3. Per la comissió de les infraccions greus previstes en l'article anterior, s'imposarà
la sanció de suspensió o privació de llicència federativa per un període de tres mesos a
dos anys i, en el seu cas, multa de 1.500 a 3.000 €. Quan s'incórrega per segona
vegada
en algun dels il·lícits abans referits, la conducta serà qualificada com a
infracció molt greu i donarà lloc a l'aplicació de les sancions de suspensió o privació de
llicència federativa per un període de dos a quatre anys i, en el seu cas , multa
de 3.001 a 12.000 €.
Si es cometera una tercera infracció, la sanció consistirà en la privació de llicència
federativa amb caràcter definitiu i, en el seu cas, la corresponent sanció pecuniària,
d'acord amb el que es disposa en l'apartat tercer de l'article 43.
Article 51.- Sancions a clubs.
1. Per la comissió de les infraccions molt greus previstes en l'article 48, s'imposaran
les sancions de multa de 6.001 a 24.000 € i, en el seu cas , pèrdua de punts o
llocs en la classificació o descens de categoria o divisió. Quan en les referides
conductes estiga involucrat un menor d'edat o, en els supòsits de reincidència, la
sanció pecuniària únicament podrà tindre caràcter accessori i se sancionarà amb multa
de 24.001 a 50.000 €.
2. Per la comissió de les infraccions greus contemplades en les lletres a), b) i c) de
l'article 49, s'imposarà la sanció de multa de 1.500 a 6.000 €. Quan s'incórrega per
segona vegada en algun dels il·lícits abans referits, la conducta serà qualificada com a
infracció molt greu i donarà lloc a la aplicació de les sancions de multa de 6.001 a
24.000 € i, en el seu cas, pèrdua de punts o llocs en la classificació o descens de
categoria o divisió. Si es cometera una tercera infracció, la sanció pecuniària
únicament podrà tindre caràcter accessori i se sancionarà amb multa de 24.001 a
50.000 €.
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Article 52.- Sancions a àrbitres, entrenadors, dirigents i altres persones, en
general , que exerceixen càrrec o funció en l'àmbit d'organització de les
competicions oficials.
1. Per la comissió de les infraccions molt greus previstes en les lletres b), c), d), e), f),
g) i j) de l'article 48 del present Títol, s'imposaran les sancions d'inhabilitació temporal
per a l'acompliment de càrrecs esportius o privació o suspensió de la llicència o de la
habilitació equivalent durant un període de dos a quatre anys i, en el seu cas , multa
de 3.001 a 12.000 €.
Quan en les referides conductes estiga involucrat un menor d'edat, o quan es cometen
per segona vegada, la sanció consistirà en la inhabilitació per a l'acompliment de
càrrecs esportius o privació o suspensió de la llicència o de la habilitació equivalent
amb caràcter definitiu i, en el seu cas, la corresponent sanció pecuniària d'acord amb el
que es disposa en l'apartat tercer de l'article 43.
2. Per la comissió de les infraccions molt greus previstes en les lletres h) i i) de l'article
48, s'imposaran les sancions d'inhabilitació per a l'acompliment de càrrecs esportius o
privació o suspensió de la llicència o de l'habilitació equivalent durant un període de
quatre a sis anys i, en el seu cas, multa de 3.001 a 12.000 €.
Quan en les referides conductes estiga involucrat un menor d'edat, o quan es cometen
per segona vegada, la sanció consistirà en la inhabilitació per a l'acompliment de
càrrecs esportius o privació o suspensió de la llicència o de la habilitació equivalent
amb caràcter definitiu i, en el seu cas, la corresponent sanció pecuniària d'acord amb el
que es disposa en l'apartat tercer de l'article 43.
3. Per la comissió de les infraccions greus contemplades en les lletres a), b) i c) del
repetit article 49, s'imposarà la sanció de suspensió o privació de llicència federativa
per un període de tres mesos a dos anys i, en el seu cas, multa de 1.500 a
3.000€. Quan s'incórrega per segona vegada en algun dels il·lícits abans referits, la
conducta serà qualificada com a infracció molt greu i donarà lloc a la aplicació de les
sancions d'inhabilitació per a l'acompliment de càrrecs esportius o privació o suspensió
de la llicència o de l’habilitació equivalent per un període de dos a quatre anys i, en
el seu cas, multa de 3.001 a 12.000 €.
Si es cometera una tercera infracció, la sanció consistirà en la inhabilitació per a
l'acompliment de càrrecs esportius o privació o suspensió de la llicència o de la
habilitació equivalent amb caràcter definitiu i, en el seu cas, la corresponent sanció
pecuniària, d'acord amb el que es disposa en l'apartat tercer de l'article 43.
4. Les persones físiques o jurídiques que duguen a terme conductes tipificades com a
infraccions en el present Títol sense disposar de llicència federativa o habilitació
equivalent, però prestant serveis o actuant per compte de la RFEP, no podran obtindre
llicència esportiva o habilitació equivalent, ni exercir els drets derivats de la llicència
esportiva, per un període igual a la duració de les sancions d'inhabilitació per al
acompliment de càrrecs esportius, privació de llicència o suspensió d'aquesta.
Article 53.- Sancions a metges i altre personal sanitari.
1. Els metges interessats i altre personal que realitzen funcions sanitàries sota llicència
esportiva o habilitació equivalent i que incórreguen en alguna de les conductes
previstes en les lletres c), e), f) g) i j) de l'article 48, seran sancionats amb privació o
suspensió d'aquestes llicència o habilitació durant un període de dos a quatre anys i
multa econòmica de 6.001 a 24.000 €.
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Quan en les referides conductes estiga involucrat un menor d'edat, o quan es cometen
per segona vegada, la sanció consistirà en la privació de la repetida llicència o
habilitació amb caràcter definitiu i, en el seu cas, la corresponent sanció pecuniària,
d'acord amb el que es disposa en l'apartat tercer de l'article 43.
2. Els metges i altre personal que realitzen funcions sanitàries sota llicència esportiva o
habilitació equivalent i que incórreguen en alguna de les conductes previstes en les
lletres h) i i) de l'article 48, seran sancionats amb privació o suspensió d'aquestes
llicència o habilitació durant un període de quatre a sis anys i multa econòmica de
3.001 a 12.000 €.
Quan en les referides conductes estiga involucrat un menor d'edat, o quan es cometen
per segona vegada, la sanció consistirà en la privació de les repetides llicència o
habilitació amb caràcter definitiu i, en el seu cas , la corresponent sanció pecuniària,
d'acord amb el que es disposa en l'apartat tercer de l'article 43.
3. Els metges i altre personal que realitzen funcions sanitàries sota llicència esportiva o
habilitació equivalent i que incórreguen les conductes tipificades com a infraccions
greus pel article 49, seran sancionats amb privació o suspensió d'aquestes llicència
o habilitació durant un període de tres mesos a dos anys i, en el seu cas , multa
econòmica de 1.500 a 3.000 €.
Quan s'incórrega per segona vegada
en algun dels
il·lícits abans referits, la
conducta serà qualificada com a infracció molt greu i donarà lloc a l'aplicació de les
sancions de suspensió o privació de les repetides llicència o habilitació per un període
de dos a quatre anys i, en el seu cas, multa de 3.001 a 12.000 €. Si es cometera una
tercera infracció, la suspensió de l'una o l'altra serà la de privació de la repetida llicència
o habilitació amb caràcter definitiu i, en el seu cas, s'imposarà
a més la
corresponent sanció pecuniària, d'acord amb el que es disposa en l'apartat tercer de
l'article 43.
4. Quan el personal que realitze funcions sanitàries incórrega en conductes tipificades
com a infraccions en el present Títol sense disposar de llicència federativa o habilitació
equivalent, però prestant serveis o actuant per compte de la RFEP o de persones o
entitats integrades dins de aquesta organització, no podrà obtindre llicència esportiva
o habilitació que faculte per a realitzar funcions sanitàries ni exercir els drets derivats
de la llicència esportiva, per un període equivalent a la duració de les sancions de
privació o suspensió de llicència esportiva o habilitació similar.
5. Sense perjudici del que es disposa en l'apartat anterior i de les responsabilitats que
procedisca exigir per les conductes tipificades en el present Títol, l'òrgan disciplinari
competent que haja actuat en el procediment, comunicarà als corresponents col·legis
professionals els actes realitzats pel personal que duga a terme funcions sanitàries,
això als efectes que preveu l'article 43 de la Llei orgànica 7/2006, de 21 de
novembre..
Article 54.- Causes d'extinció de la responsabilitat.
1. Són causes de la extinció total de la responsabilitat disciplinària el compliment
de la sanció i la prescripció de la infracció.
2. És causa de l'extinció parcial de la responsabilitat disciplinària la col·laboració en la
detecció, localització i posada a la disposició dels organismes competents de les
persones o els grups organitzats que subministren, faciliten o proporcionen l'ús de
substàncies o la utilització de mètodes prohibits per ser causants de dopatge..
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Els termes de tal extinció parcial es determinaran conforme a
en els articles 43 i 55 del present ordenament.

els criteris continguts

Article 55.- Col·laboració en la detecció.
1. També podrà quedar exonerat/a parcialment de responsabilitat i, en el seu cas, no
serà sotmés a procediment sancionador el piragüista que denuncie davant les autoritats
competents als autors o cooperadors, persones físiques o jurídiques, o coopere i
col·labore proporcionant dades essencials o atestant, si escau, en el procediment
corresponent contra aquells.
Per a l'aplicació d'aquesta previsió la denúncia i, en el seu cas, les proves que
s'acompanyen, hauran de tindre entitat suficient per a permetre la incoació de
procediment sancionador o, si escau, la iniciació del corresponent procés judicial.
2. L'exoneració prevista en l'apartat anterior i l'extinció parcial de la responsabilitat
prevista en el punt 2 de l'article precedent, serà proporcionada als termes de la
denúncia i a la eficàcia d'aquesta per a la lluita contra el dopatge, corresponent
apreciar tot això a l'òrgan disciplinari que siga el competent.
3. Ponderant les circumstàncies concurrents en el cas, especialment l'absència
d'antecedents del palista, l'òrgan disciplinari podrà, en els supòsits d'exoneració i
extinció parcial de la
responsabilitat, suspendre l'execució de la sanció, sempre
que la mateixa constituïsca la primera sanció en matèria de dopatge; però la
suspensió acordada quedarà automàticament revocada si el piragüista fóra sotmés a un
procediment disciplinari posterior per la comissió d'una altra infracció sobre dopatge.
4. L'exoneració no podrà concedir-se abans de la
incoació del procediment
sancionador o, si escau, de la iniciació del corresponent procés judicial, que es derive
de la seua denúncia i requerirà sempre el preceptiu informe de la Comissió de Control i
Seguiment de la Salut i el Dopatge.
Article 56.- Prescripció de les infraccions i sancions.
1. Les infraccions molt greus prescriuran als tres anys i les greus als dos anys.
Les sancions imposades per faltes molt greus prescriuran als tres anys i les imposades
per faltes greus als dos anys.
2. El termini de prescripció de les infraccions començarà a explicar-se des del dia en
què la infracció s'haguera comés.
Interromprà la prescripció la iniciació, amb coneixement de l'interessat, del procediment
sancionador, reprenent-se el termini de prescripció si l'expedient estiguera paralitzat
més d'un mes per causa no imputable al presumpte responsable.
No obstant l'anterior, es mantindrà la interrupció de la prescripció en cas de suspensió
del procediment sancionador per causa legal, reprenent-se el seu còmput quan haja
transcorregut un mes des que puga reprendre's aquell.
3. El termini de prescripció de les
sancions començarà a explicar-se des del
endemà a aquell en què adquirisca fermesa la resolució per la qual es va imposar la
sanció.

27

Interromprà la prescripció la iniciació, amb coneixement de l'interessat, del procediment
d'execució, reiniciant-se el còmput del termini si aquell estiguera paralitzat durant més
d'un mes per causa no imputable a l'infractor. Així mateix, interromprà el termini de
prescripció la iniciació de procediment conduent a l'extinció de la sanció per
col·laboració, reprenent-se quan, acabat aquest sense concessió, haja transcorregut un
mes des de la seua resolució.
CAPÍTOL IV
Del procediment per a la imposició de sancions.
Article 57.- Competència en matèria de procediments disciplinaris per a la
repressió del dopatge.
1. La potestat disciplinària en matèria de dopatge correspon al Consell Superior
d'Esports i, per delegació, a la Real Federació Espanyola de Piragüisme..
2.- L'expedient s'iniciarà d'ofici per la secció antidopatge del Comité Nacional de
Competició i Règim Disciplinari, corresponent la seua instrucció a un dels seus
membres que no podrà participar en la resolució d'aquest .
3. Els expedients hauran de ser resolts en un termini màxim de dos mesos, a comptar
des de la comunicació fefaent del resultat definitiu pel Laboratori a l'òrgan disciplinari.
Transcorregut aquest terme sense que l'expedient haja sigut resolt, qualsevol que siga
el tràmit en el qual es trobe, la competència serà assumida per la Comissió de Control
i Seguiment de la Salut i el Dopatge, òrgan col·legiat adscrit al Consell Superior
d'Esports, que continuarà els tràmits previstos fins a la seua finalització i resolució.
No obstant l'anterior, i en raó a les circumstàncies concurrents en un expedient concret,
la referida Comissió de Control i Seguiment podrà prorrogar, per un termini màxim d'un
mes, el període al qual es refereix l'apartat anterior, sempre que medie petició expressa
anterior a la caducitat del termini.
4. La instrucció i resolució dels expedients disciplinaris que per incompliment de les
prescripcions establides en matèria de dopatge, afecten directius de la Real Federació
Espanyola de Piragüisme, correspondrà en única instància administrativa al Comité
Espanyol de Disciplina Esportiva.
Article 58.- Inici del procediment disciplinari.
1. Els procediments en matèria de dopatge, la tramitació del qual tindrà caràcter de
preferent, a fi de complir els terminis establits, se substanciaran en seu federativa, en
única instància, davant l'òrgan disciplinari competent.
Tals resolucions seran susceptibles de revisió en la forma que preveu el Capítol cinqué
del present Títol.
2. El procediment sancionador s'incoarà d'ofici per l'òrgan federatiu:
a) Quan reba la comunicació del resultat analític advers definitiu d'una anàlisi per part
d'un Laboratori de Control de Dopatge, després de la realització en el mateix del
conjunt de tràmits analítics que en fase de detecció es troben previstos
reglamentàriament.
b) Quan reba la comunicació de les diligències prèvies tramitades per la Comissió de
Control i Seguiment de la Salut i el Dopatge.
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c) Quan tinga coneixement per denúncia o li conste o reba comunicació dels òrgans i
entitats competents, i en particular dels qui intervenen en matèria de controls
antidopatge, de la presumpta realització de conductes que pogueren ser constitutives
d'infracció en matèria de dopatge..
3. La incoació de l'expedient disciplinari es notificarà a l'interessat, a la Comissió de
Control i Seguiment de la Salut i el Dopatge i, en el seu cas, al laboratori on es va
realitzar l'anàlisi; en aquest últim supòsit, sense revelar la identitat de l'esportista, i
indicant la data de prescripció de la presumpta infracció, termini durant el qual hauran
de conservar-se en tot cas les mostres i anàlisis realitzades. Una vegada complit el
termini de prescripció o quan haguera recaigut resolució ferma en el corresponent
procediment disciplinari o causa penal, els laboratoris de control del dopatge no
podran mantindre mostres vinculades a una persona identificable.
4.- La iniciació del procediment sancionador haurà de contindre, com a mínim , el
següent:
a) Identificació de la persona o persones presumptament responsables.
b) Els fets succintament exposats que motiven la incoació del procediment, la seua
possible qualificació i les sancions que pogueren correspondre, sense perjudici del que
resulte de la instrucció.
c) Instructor i, si escau, secretari del procediment, amb expressa indicació del règim de
recusació d'aquests..
d) Òrgan competent per a la resolució de l'expedient i norma que li atribuïsca tal
competència, indicant la possibilitat que el presumpte responsable puga reconéixer
voluntàriament la seua responsabilitat, amb els efectes previstos en l'article 8 del RD
1398/1993, de de 4 d'agost, pel qual s'aprova el reglament del procediment per al
exercici de la potestat sancionadora.
e) Mesures de caràcter provisional que s'hagen acordat per l'òrgan competent per a
iniciar el procediment sancionador, sense perjudici de les quals es puguen adoptar
durant aquest , de conformitat amb l'article 60.3 d'aquest Reglament.
f) Indicació del dret a formular al·legacions i a l'audiència en el procediment i dels
terminis per al seu exercici.
5.- L'acord d'iniciació es comunicarà a l'instructor, amb trasllat de quantes actuacions
existisquen sobre aquest tema, i es notificarà al denunciant, en el seu cas, i als
interessats, entenent en tot cas per tal a l'inculpat. En la notificació s'advertirà als
interessats que, de no efectuar al·legacions sobre el contingut de la iniciació del
procediment en el termini de quinze dies, la iniciació podrà ser considerada proposta
de resolució quan continga un pronunciament precís sobre la responsabilitat imputada,
amb els efectes previstos en els articles 60.2 i 61 d'aquest Reglament.
Article 59.- De la confidencialitat de les dades relatives al dopatge.
1. Els integrants dels òrgans disciplinaris que participen o coneguen, per raó del seu
càrrec, dades relatives al control de dopatge, hauran de guardar la confidencialitat i el
secret respecte de aquests .
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2. Les dades, informes o antecedents obtinguts en el desenvolupament de les seues
funcions només podran utilitzar-se per a les finalitats del control i, en el seu cas ,
per a la denúncia de fets que pogueren ser constitutius d'infracció administrativa o de
delicte.
3. Sense perjudici de les responsabilitats que procedisquen d'acord amb la legislació
específica, les infraccions a les quals es refereixen els dos apartats anteriors tindran la
consideració de molt greus, d'entre les previstes en l'article 76.2 de la Llei de l'Esport..
4. Les infraccions que puguen cometre's en aquesta matèria, seran determinades pel
Comité Espanyol de Disciplina Esportiva.
Article 60.- Instrucció del procediment disciplinari.
1.- El procediment disciplinari tindrà com a principis les següents disposicions:
a) La notificació de l'acord d'incoació del procediment inclourà la designació de
l'instructor..
b) La notificació del plec de càrrecs concedirà a l'interessat el tràmit d'al·legacions i
proposició de proves.
c) Els requisits i formes per a la adopció de mesures cautelars.
d) La tramitació dels expedients disciplinaris en matèria de dopatge tindrà el caràcter
preferent en relació amb la resta de procediments.
e) Sempre existirà separació i diferenciació entre l'òrgan instructor i el sancionador.
f) L'escrit d'al·legacions s'acompanyarà necessàriament de les proves que obren en
poder de l'interessat, i inclourà la proposició de pràctica de les quals estime
convenient al seu dret, sent comú i improrrogable el termini d'al·legacions i de
proposició de proves.
g) Rebut l'escrit d'al·legacions l'instructor resoldrà raonadament sobre l'admissió de les
proves presentades i la pràctica de les noves que s'hagueren proposat, o les que d'ofici
estime pertinents per a millor proveir.
h) Les proves se substanciaran en el temps estrictament precís per a la seua pràctica.
i) Únicament es recaptaran els informes que resulten estrictament imprescindibles per a
dictar resolució, i el seu període de tramitació serà comuna al de pràctica de proves..
j) Practicades les proves i emesos els informes l'instructor redactarà proposta de
resolució, que notificarà a l'interessat concedint-li tràmit d'audiència..
k) Realitzat el tràmit d'audiència, o manifestada per l'interessat la seua intenció de no
servir-se d'aquest , i una vegada elevat pel instructor l'expedient a l'òrgan competent,
aquest dictarà resolució sense més tràmits.
2. En particular, es realitzaran aquests tràmits conformement als següents terminis:
a) La notificació de l'acord d'incoació del procediment amb inclusió del plec de càrrecs
es realitzarà en el termini de dos dies.
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b) El termini comú per a realitzar el tràmit d'al·legacions i aportar i proposar proves serà
de deu dies.
c) El termini de pràctica de proves serà de deu dies, incloses les que es proposen d'ofici
per l'instructor, podent prorrogar-se aquest termini per a supòsits excepcionals, sense
que puga depassar-se el termini màxim de resolució de l'expedient.
d) El termini d'evacuació d'informes serà de cinc dies, i el seu període de tramitació
comuna al de pràctica de proves.
e) Practicades les proves i emesos els informes l'instructor redactarà i notificarà
proposta de resolució en el termini de tres dies.
f) El termini del tràmit d'audiència serà de deu dies.
g) L'instructor elevarà l'expedient i les al·legacions realitzades en ocasió del tràmit
d'audiència a tot tardar l'endemà de rebre aquestes últimes.
3.- Com a l'aplicació de possibles mesures cautelars, a les quals es fa referència
en la lletra c) del punt 1 d'aquest article, s'estarà al previngut en l'article 15 del RD
1398/1993, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el reglament del procediment per al exercici
de la
potestat sancionadora, així com el que es disposa en l'article 24 del RD
63/2008, de 25 de gener, pel qual es regula el procediment per a la imposició i revisió
de sancions disciplinàries en matèria de dopatge, en tant que la Secció Antidopatge
del CNCyRD de la RFEP podrà adoptar en qualsevol moment, mitjançant acord motivat,
les mesures de caràcter
provisional que resulten necessàries per a assegurar
l'eficàcia de la resolució que poguera recaure, la bona fi del procediment, evitar el
manteniment dels efectes de la infracció i les exigències dels interessos generals.
Quan així vinga exigit per raons d'urgència inajornable, l'òrgan competent per a iniciar
el procediment o l'òrgan instructor podran adoptar les mesures provisionals que
resulten necessàries.
Article 61.- Resolució.
1. La resolució de l'òrgan competent posa fi al procediment disciplinari decidint totes
les qüestions plantejades pels interessats i les que es deriven del propi expedient.
2. La resolució haurà de contindre:
a) La valoració de les proves practicades i la fixació dels fets.
b) L'existència o no de responsabilitat..
Si es declarara aquesta, es determinarà la persona o persones responsables, la
infraccióo infraccions comeses i la sanció o sancions que s'imposen..
c) La decisió motivada.
d) La revisió en via administrativa, sota fórmula arbitral, davant la Secció Antidopatge
del Comité Espanyol de Disciplina Esportiva, en el termini de 15 dies comptats des del
següent a la notificació.
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3. Si concorregueren motius de prescripció, caducitat o exoneració de responsabilitat,
la resolució els posarà de manifest i acordarà, si escau, l'arxivament de les
actuacions.
Article 62.- Notificació de les resolucions.
1. Les resolucions es notificaran als expedientats i es comunicaran a més a la Comissió
de Control i Seguiment de la Salut i el Dopatge i a la FIC.
2. Les resolucions es comunicaran així mateix al sistema d'informació sobre protecció
de la salut i contra el dopatge en l'esport, amb indicació, en el seu cas , de els
subjectes implicats, les substàncies detectades i la sanció imposada; quedant limitat
l'accés a aquestes dades als supòsits previstos en la Llei orgànica 7/2006.
Article 63.- Executivitat de les resolucions.
1. Les resolucions sancionadores seran immediatament executives, llevat que es dicte
acord de suspensió per l'òrgan competent, prèvia adopció de les garanties necessàries
per al adequat assegurament de la eficàcia de la sanció.
2. No podran obtindre llicència federativa estatal o autonòmica homologada aquelles
persones que es troben inhabilitades com a conseqüència de la imposició de sancions
per dopatge.
Article 64.- Imposició de sancions per la Federació Internacional de Canoa.
(FIC) i l'Associació Europea de Canoa (ECA).
Les sancions que per dopatge pogueren imposar els organismes disciplinaris de la
Federació Internacional de Canoa (FIC) o de la
Associació Europea de Canoa
(ECA) a piragüistes espanyols, o a les quals sent estrangers estiguen en possessió de
llicència federativa per a competir a Espanya, produiran la suspensió de la seua
llicència i la consegüent inhabilitació per a participar en competicions oficials
organitzades a Espanya, això en els termes i amb l'abast que preveu l'article 33 de la
Llei orgànica 7/2006, de 21 de novembre.
CAPÍTOL V
De la revisió de les sancions
Article 65.- De l'específic sistema de recurs en matèria de dopatge..
1. La revisió, en via administrativa, de les resolucions dictades pels
òrgans
disciplinaris de la Real Federació Espanyola de Piragüisme o per la Comissió de
Control i Seguiment de la Salut i el Dopatge, es durà a terme sota fórmula arbitral
davant una secció específica del Comité Espanyol de Disciplina Esportiva. El termini per
a sol·licitar la revisió serà de quinze dies, comptat des del següent a la notificació.
Transcorregut aquest termini, la resolució guanyarà fermesa.
2. L'escrit d'iniciació, ja es tracte d'una reclamació presentada per subjecte passiu de la
resolució objecte d'impugnació, o de sol·licitud formulada pels legitimats per a
interposar-la, inclourà:
a) La identificació de la resolució objecte de revisió.
b) Els fets i fonaments de dret que motiven la seua presentació, fent especial esment
dels concrets motius d'incompatibilitat de la resolució objecte de revisió amb
l'ordenament jurídic, amb esment exprés de les disposicions o precedents judicials en
qüestió.
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c) Les proves que obren en poder de l'interessat, sense que puguen aportar-se en un
moment posterior del procediment les que estigueren a la seua disposició i no
acompanyen a l'escrit d'iniciació.
d) La sol·licitud de la pràctica de les proves que s'estimen oportunes.
e) La concreta petició que es dirigisca a la Secció Antidopatge del Comité Espanyol de
Disciplina Esportiva en relació amb la revisió de la resolució disciplinària objecte del
procediment, ja siga l'exoneració de responsabilitat, l'agreujament de la sanció o
qualsevol altra que, segons el parer del promotor, resultara procedent.
f) La designació del membre de l'òrgan arbitral que correspon al promotor de la revisió,
així com la indicació de la persona o persones que, dins de
la llista disponible,
aquest promotor acceptaria com a tercer membre de l'òrgan arbitral.
3. L'òrgan arbitral estarà presidit per un membre del Comité Espanyol de Disciplina
Esportiva i compost per altres dos membres designats, respectivament, per presumpte
infractor i per acord entre el membre del Comité Espanyol de Disciplina Esportiva i
aquest últim. En el cas que no s'arribara a un acord, i tots dos convingueren a
manifestar la impossibilitat d'aquest, el tercer membre serà el president del citat Comité.
4. Quan la sol·licitud de revisió siga formulada per la Comissió de Control i Seguiment
de la Salut i el Dopatge o per l'Agència Estatal Antidopatge, es tindran en compte les
següents regles:
a) Serà part en el procediment el presumpte infractor i se li donarà trasllat de la
sol·licitud de revisió perquè , en el termini de cinc dies, formule al·legacions. Fins
que no transcórrega aquest temps, hi haja o no comparegut el presumpte infractor, no
començarà el còmput del termini per a resoldre..
b) La composició de la secció serà la següent: un membre nomenat pel presumpte
infractor, un altre per l'òrgan sol·licitant de la revisió i el tercer, que actuarà com a
president, serà un membre del Comité Espanyol de Disciplina Esportiva. Si no
compareguera el presumpte infractor, aquell membre serà designat, de comú acord,
entre el/la sol·licitant de la revisió i el membre del Comité Espanyol de Disciplina
Esportiva.
c) Quan hagen sol·licitat la revisió tant l'infractor com algun d'aquests òrgans, es
mantindrà la composició anterior i s'acumularan a l'efecte de la seua resolució en un
únic procediment.
5. La revisió administrativa especial, amb fórmula arbitral, tindrà per objecte la
determinació de si la resolució dictada pels òrgans disciplinaris s'ajusta a Dret, o si dins
dels termes que determina la invocada Llei, procedeix una altra diferent o el
sobreseïment del procediment.
6. La resolució pot suposar la confirmació de la sanció, la seua modificació, la seua
reducció o la seua revocació, i la mateixa haurà de dictar-se i notificar-se en el termini
màxim d'un mes.
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Disposició addicional primera.
Les referències i remissions normatives que es contenen en el present Reglament de
Disciplina, es refereixen a les actualment vigents i a les quals en el futur pogueren
substituir-les.
Disposició addicional segona.
A l'efecte de còmput dels terminis, s'estarà al que es disposa en el calendari oficial
de la Comunitat de Madrid, i la seua capital.
Disposició transitòria primera.
Els procediments disciplinaris que hagen sigut iniciats al temps de la entrada en vigor
de la present normativa, es regiran per l'anterior.
Disposició transitòria segona.
Quan no existisca organització federativa autonòmica, les competències disciplinàries
seran exercides per la Real Federació Espanyola de Piragüisme.
Disposició derogatòria única.
Queden derogats tots els preceptes de normes d'igual o inferior rang que s'oposenal
present Reglament de Disciplina.
Disposició final.- Entrada en vigor
El present Reglament entrarà en vigor l'endemà al de la notificació de la seua
aprovació per la Comissió Directiva del Consell Superior d'Esports.
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