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I.  DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’EDUCACIÓ I CIÈNCIA
1833 REIAL DECRET 63/2008, de 25 de gener, pel qual es regula el procediment 

per a la imposició i la revisió de sancions disciplinàries en matèria de 
dopatge.

La Llei orgànica 7/2006, de 21 de novembre, de protecció de la salut i de lluita contra 
el dopatge en l’esport, ha introduït canvis rellevants en l’ordenació jurídica preexistent, la 
qual cosa recomana que les seves disposicions de desplegament abordin la regulació de 
la matèria de manera estructurada, substituint completament els textos anteriors en lloc de 
modificar-los parcialment, però sense reunir tot el desplegament reglamentari de la Llei 
orgànica en una sola disposició, sinó diversificant i especialitzant els textos per raó del 
contingut. En el present Reial decret s’aborda el desplegament reglamentari del procediment 
d’imposició i revisió de les sancions per dopatge, i se’n contrau l’àmbit material a les 
qüestions estrictament orgàniques i procedimentals, sense incorporar continguts d’ordre 
material, com la tipificació d’infraccions i sancions, que ja estan regulats amb prou precisió 
a la Llei orgànica de referència.

El procediment disciplinari es regula atenent els principis generals de la potestat 
administrativa sancionadora, però incorporant una consideració especial del criteri de 
celeritat o immediatesa per materialitzar el propòsit subjacent a la Llei orgànica d’agilitar al 
màxim la tramitació dels procediments i la revisió de les sancions per dopatge. El criteri de 
celeritat s’ha traduït a més en algunes determinacions concretes. Per exemple, el fet que 
la notificació de l’acord d’incoació del procediment disciplinari hagi d’anar acompanyada 
del plec de càrrecs, i que amb això es procedeixi a més a l’obertura d’un termini comú i 
improrrogable d’al·legacions i proposició de proves. Aquestes determinacions no suposen 
una minoració material de les garanties substantives de què gaudeixen els presumptes 
infractors, atès que el procediment disciplinari està associat a una fase prèvia de control, 
anàlisi i contraanàlisi de dopatge, suficientment extensa en el temps, i amb plenes garanties 
de participació de l’interessat, que serveix en termes generals per prevenir-lo de l’eventual 
procediment disciplinari ulterior i incitar-lo a preparar els seus mitjans de defensa. Així 
mateix, tant en una fase com en l’altra, la pròpiament disciplinària, s’estableix el màxim 
respecte a la confidencialitat de les dades dels esportistes.

El present Reial decret, atenent la seva funció normativa de complement executiu de 
la Llei orgànica 7/2006, també desplega el quadre de vies d’iniciació del procediment 
disciplinari, prenent en consideració la possibilitat que la incoació no només porti causa del 
resultat positiu d’una anàlisi o control, sinó també d’una altra sèrie d’infraccions tipificades 
per la Llei en relació amb els subjectes sotmesos a la disciplina esportiva.

Quant a les competències de la Comissió de Control i Seguiment de la Salut i el 
Dopatge, el present Reglament pretén articular de la forma més àgil possible la seva 
intervenció en els expedients disciplinaris, ja sigui quan assumeix la tramitació dels que no 
hagin estat resolts dins el termini escaient pels òrgans federatius de conformitat amb 
l’article 27.3 de la Llei orgànica 7/2006, ja sigui quan sol·licita la revisió de les decisions 
d’aquests últims davant la Secció Antidopatge del Comitè Espanyol de Disciplina Esportiva. 
Per tant, és objecte de regulació l’assumpció de la competència disciplinària per part de la 
Comissió, així com el procediment que aquesta ha de seguir per tramitar els expedients 
disciplinaris que assumeixi, sigui quina sigui la fase en què es trobin. La necessitat de 
regular el procediment disciplinari complet, per atendre l’exercici eventual d’aquesta 
competència de la Comissió que preveu la Llei orgànica 7/2006, permet disposar d’un 
règim d’aplicació supletòria als procediments tramitats pels òrgans competents de les 
federacions esportives quan no hagin dictat disposicions específiques en la matèria, i 
salvar així la llacuna que es podria presentar en el desplegament normatiu dels procediments 
que correspon a aquestes entitats.
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Pel que fa a la revisió de les resolucions dictades en el procediment disciplinari, el 
present Reglament articula la innovadora previsió de la Llei orgànica 7/2006 de regular un 
procediment especial substitutiu del recurs administratiu, la principal innovació de la qual 
resideix en l’atribució de la competència per resoldre l’assumpte a un òrgan arbitral de la 
Secció Antidopatge del Comitè Espanyol de Disciplina Esportiva. El present Reial decret 
regula, en primer terme, el mecanisme de designació dels membres d’aquest òrgan arbitral, 
atenent una vegada més el criteri de la celeritat. S’estableixen així mateix algunes previsions 
quant a la instrucció, orientades a conciliar la celeritat de la tramitació amb les garanties 
dels interessats.

També, i a fi de promoure que la tasca transcendental del Comitè Espanyol de Disciplina 
Esportiva sigui més eficaç, s’incrementa en dos el nombre dels seus membres, que passa 
de set a nou.

Finalment, conté previsions respecte del dopatge en animals, d’acord amb l’habilitació 
que conté la disposició addicional primera de la Llei orgànica 7/2006, i deixa vigent per a 
aquest àmbit el Reial decret 255/1996, de 16 de febrer, pel qual s’estableix el règim 
d’infraccions i sancions en matèria de dopatge, i amb una disposició transitòria en aquest 
sentit.

En l’expedient del present Reial decret hi ha emès informe l’Agència de Protecció de 
Dades.

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Educació i Ciència, amb l’aprovació prèvia 
de la ministra d’Administracions Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la 
deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 25 de gener de 2008,

D I S P O S O :

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Objecte.

L’objecte d’aquest Reial decret és regular el procediment per a la imposició i la revisió 
de sancions disciplinàries per dopatge, en desplegament de la Llei orgànica 7/2006, de 21 
de novembre, de protecció de la salut i de lluita contra el dopatge en l’esport.

Article 2. Àmbit d’aplicació.

1. El present Reial decret s’aplica:

a) Als procediments d’imposició de sancions disciplinàries per dopatge que tramitin 
els òrgans competents de les federacions esportives espanyoles en el seu àmbit de 
competències.

b) Als procediments d’imposició de sancions disciplinàries per dopatge que tramiti la 
Comissió de Control i Seguiment de la Salut i el Dopatge en el seu àmbit de 
competències.

c) Als procediments de revisió en via administrativa de les sancions disciplinàries per 
dopatge.

2. Aquest Reial decret no és aplicable i s’han de regir pel procediment que preveu el 
Reial decret 1591/1992, de 23 de desembre, de disciplina esportiva:

a) Als procediments de declaració de compatibilitat de les sancions per dopatge amb 
l’ordenament jurídic espanyol a què es refereix l’article 22.2 de la Llei orgànica 7/2006.

b) Als procediments disciplinaris en matèria de dopatge tramitats en relació amb les 
persones dirigents de les entitats esportives de conformitat amb el que preveu l’article 27.4 
de la Llei orgànica 7/2006.

c) Als procediments disciplinaris per dopatge que tramiti i resolgui el Comitè Espanyol 
de Disciplina Esportiva a instància o requeriment del president del Consell Superior 
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d’Esports, d’acord amb el que disposen l’article 35.4 de la Llei orgànica 7/2006 i l’article 
84.1 de la Llei 10/1990, de 15 d’octubre, de l’esport.

Article 3. Principis dels procediments disciplinaris.

1. Únicament es poden imposar sancions disciplinàries amb la instrucció prèvia del 
procediment corresponent, i d’acord amb els tràmits i les garanties que estableix el present 
Reial decret.

2.  En la regulació i la tramitació dels procediments disciplinaris s’han d’atendre els 
principis del procediment sancionador que regulen el capítol II del títol IX de 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 
per a l’exercici de la potestat sancionadora, amb les especialitats que regula el present 
Reial decret.

3. Els procediments disciplinaris s’incoen i s’instrueixen d’ofici en tots els tràmits, 
amb una atenció especial al criteri de celeritat, procurant conciliar les garanties relatives a 
l’exercici de la potestat sancionadora amb la immediatesa que requereix la resolució dels 
expedients per dopatge, per evitar que es perjudiqui o es falsegi el desenvolupament 
normal de les competicions esportives.

4. En cas que els òrgans disciplinaris de les federacions esportives espanyoles 
competents per a la tramitació dels expedients disciplinaris per dopatge ho siguin per 
conèixer d’un altre tipus d’assumptes, aquells tenen caràcter preferent als efectes de 
tramitació.

5. El personal de les federacions esportives i de l’Administració pública que intervingui 
en els procediments de recollida de mostres i en els procediments disciplinaris han 
d’extremar la cura i les regles d’actuació per realitzar les seves funcions amb el màxim 
respecte a la confidencialitat de les dades dels esportistes i, en especial, el referit a la 
identitat de l’interessat.

CAPÍTOL II

Procediment disciplinari

Secció 1a DiSpoSicionS generalS

Article 4. Òrgan competent.

1. Els procediments disciplinaris en matèria de dopatge se substancien a la seu 
federativa davant l’òrgan disciplinari competent en matèria de dopatge que es designi en 
els seus estatuts o reglaments, i tots els integrants han de ser llicenciats en dret.

2. Quan la Comissió de Control i Seguiment de la Salut i el Dopatge assumeixi la 
competència per a la tramitació dels expedients per aplicació de l’article 27.3 de la Llei 
orgànica 7/2006, la Presidència de la Comissió ha de dictar un acord de nomenament 
d’instructor, que ha de ser llicenciat en dret i, en cas que s’estimi convenient, secretari, i 
tots ells han de mantenir la confidencialitat de les dades que coneguin per raó dels 
expedients que tramitin.

3. Als membres dels òrgans disciplinaris els són aplicables les causes d’abstenció 
que preveu l’article 28 de la Llei 30/1992. La recusació la poden plantejar els interessats 
en el termini de dos dies des de la notificació de l’acord d’incoació del procediment o, si 
s’escau, des de la notificació de l’acord a què es refereix l’apartat 1 de l’article 12 del 
present Reial decret la Comissió de Control i Seguiment de la Salut i el Dopatge, davant 
l’òrgan que va efectuar el nomenament del recusat, seguint els tràmits que preveu l’article 
29 de la Llei 30/1992, sense que la tramitació de l’incident suspengui la del procediment.

Article 5. Terminis del procediment i garanties del seu compliment.

1. El procediment disciplinari en matèria de dopatge ha de concloure en el termini 
màxim de sis mesos a comptar de l’adopció de l’acord d’incoació del procediment.
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2. Els expedients els han de resoldre i notificar els òrgans disciplinaris de les 
federacions en un termini màxim de dos mesos, a comptar de la comunicació fefaent del 
resultat definitiu pel laboratori a l’òrgan disciplinari. No obstant això i pel que fa a les 
circumstàncies concurrents en un expedient concret, la Comissió de Control i Seguiment 
de la Salut i el Dopatge pot prorrogar un mes aquest termini de resolució, sempre que 
l’òrgan disciplinari federatiu dirigeixi una petició raonada a la Comissió que tingui entrada 
en el registre d’aquesta almenys cinc dies naturals abans del venciment del termini.

3. Transcorregut el termini de què disposi l’òrgan disciplinari federatiu sense que 
l’expedient hagi estat resolt, sigui quin sigui el tràmit en què es trobi, la competència l’ha 
d’assumir la Comissió de Control i Seguiment de la Salut i el Dopatge, que ha de continuar 
els tràmits previstos fins a la finalització i resolució. La Comissió, excepcionalment, pot 
acordar l’ampliació del termini màxim de resolució que preveu l’apartat primer d’aquest 
article, de conformitat amb el que disposa l’apartat 6 de l’article 42 de la Llei 30/1992.

4. El procediment disciplinari en matèria de dopatge acaba mitjançant resolució o per 
caducitat. El venciment del termini establert a l’apartat primer d’aquest article sense que 
s’hagi notificat resolució expressa produeix la caducitat del procediment.

La declaració de caducitat es pot dictar d’ofici o a instàncies de l’interessat, i ha 
d’ordenar l’arxivament de les actuacions.

5. L’òrgan disciplinari federatiu ha de comunicar a la Comissió de Control i Seguiment 
de la Salut i el Dopatge els acords d’incoació, als efectes de còmput i control per a l’exercici 
de la facultat reconeguda a l’apartat tercer del present article, així com de les resolucions 
que s’adoptin en els procediments disciplinaris en matèria de dopatge. Les que dicti sobre 
la mateixa qüestió el Comitè Espanyol de Disciplina Esportiva les ha de comunicar aquest 
a la Comissió de Control i Seguiment de la Salut i el Dopatge.

Article 6. Valoració de fets documentats.

1. En els procediments disciplinaris en matèria de dopatge, d’acord amb l’article 11.3 
de la Llei orgànica 7/2006, i en els termes que determina el precepte esmentat, tenen 
efecte les anàlisis realitzades pels laboratoris acreditats per l’Agència Mundial 
Antidopatge.

2. La negativa sense una causa justa a sotmetre’s als controls, una vegada 
documentada, constitueix prova suficient a l’efecte de reprimir la conducta de l’esportista, 
d’acord amb el que disposa l’article 6.4 de la Llei orgànica 7/2006. S’entén per causa justa 
la impossibilitat d’acudir al control per existència acreditada d’una lesió impeditiva, o quan 
la subjecció al control posi en risc greu la salut de l’esportista, circumstància que s’ha 
d’acreditar.

3. També constitueix una prova suficient als efectes que preveu el paràgraf anterior 
la negativa degudament documentada a proporcionar informació sobre les malalties de 
l’esportista, els tractaments mèdics a què estigui sotmès, abast i responsable del tractament, 
quan aquell hagi autoritzat la utilització d’aquestes dades, o la relativa a l’obtenció 
d’autoritzacions d’ús terapèutic a què fa referència l’article 13.4 de la Llei orgànica 7/2006, 
així com l’incompliment del que disposa l’article 37 de la mateixa Llei.

Secció 2a TramiTació Del proceDimenT DiSciplinari per parT De l’òrgan feDeraTiu compeTenT

Article 7. Incoació.

1. El procediment sancionador l’ha d’incoar d’ofici l’òrgan federatiu:

a) Quan rebi la comunicació del resultat analític advers definitiu d’una anàlisi per part 
d’un laboratori de control de dopatge, de conformitat amb el que disposa l’article 28.1 de la 
Llei orgànica 7/2006, després de dur a terme al mateix laboratori el conjunt de tràmits 
analítics que estiguin previstos per reglament en la fase de detecció.

b) Quan rebi la comunicació de les diligències prèvies tramitades per la Comissió de 
Control i Seguiment de la Salut i el Dopatge en el supòsit regulat per l’article 28.3 de la Llei 
orgànica 7/2006.
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c) Quan tingui coneixement per denúncia o li consti o rebi una comunicació dels 
òrgans i entitats competents, i en particular dels qui intervenen en matèria de controls 
antidopatge, de la presumpta realització de conductes que puguin ser constitutives 
d’infracció en matèria de dopatge.

2. La Presidència del Consell Superior d’Esports pot requerir a la Comissió de Control 
i Seguiment de la Salut i el Dopatge la realització de les diligències que preveu l’article 28.3 
de la Llei orgànica 7/2006, quan per qualsevol mitjà tingui indicis de comissió d’alguna de 
les infraccions establertes a l’article 14 de la mateixa Llei orgànica. Les diligències les pot 
realitzar d’ofici la Comissió de Control i Seguiment de la Salut i el Dopatge.

3.  L’òrgan federatiu ha de notificar la incoació de l’expedient disciplinari a l’interessat, 
a la Comissió de Control i Seguiment de la Salut i el Dopatge i, si s’escau, al laboratori on 
es va realitzar l’anàlisi; en aquest últim cas, sense revelar la identitat de l’esportista, i 
indicant la data de prescripció de la presumpta infracció, termini durant el qual s’han de 
conservar en tot cas les mostres i anàlisis realitzades.

Article 8. Instrucció.

La regulació del procediment disciplinari pels reglaments federatius ha de contenir les 
determinacions següents:

a) La notificació de l’acord d’incoació del procediment ha d’incloure la designació de 
l’instructor.

b) La notificació del plec de càrrecs ha de concedir a l’interessat el tràmit d’al·legacions 
i proposició de proves.

c) Els requisits i les formes per a l’adopció de mesures cautelars.
d) La tramitació dels expedients disciplinaris en matèria de dopatge ha de tenir el 

caràcter de preferent en relació amb la resta de procediments.
e) Separació i diferenciació entre l’òrgan instructor i el sancionador, de manera que 

els qui realitzin la primera funció no puguin participar en cap forma en la segona.
f) A l’escrit d’al·legacions s’hi han d’adjuntar necessàriament les proves que tingui 

l’interessat, i ha d’incloure la proposició de pràctica de les que consideri convenient al seu 
dret; el termini d’al·legacions i de proposició de proves és comú i improrrogable.

g) Un cop rebut l’escrit d’al·legacions, l’instructor ha de resoldre raonadament sobre 
l’admissió de les proves presentades i la pràctica de les noves que s’hagin proposat, o les 
que d’ofici consideri pertinents per proveir millor.

h) Les proves s’han de substanciar en el temps estrictament necessari per practicar-
les.

i) Únicament s’han de demanar els informes que siguin estrictament imprescindibles 
per dictar resolució, i el seu període de tramitació ha de ser comú al de la pràctica de 
proves.

j) Un cop practicades les proves i emesos els informes, l’instructor ha de redactar la 
proposta de resolució, que ha de notificar a l’interessat i li ha de concedir el tràmit 
d’audiència.

k) Un cop realitzat el tràmit d’audiència, o manifestada per l’interessat la seva intenció 
de no servir-se’n d’acord amb l’article 84.4 de la Llei 30/1992, s’ha de dictar resolució 
sense més tràmits.

Article 9. Resolució.

1. La resolució de l’òrgan competent posa fi al procediment disciplinari i decideix 
totes les qüestions plantejades pels interessats i les que es derivin del mateix expedient.

2. La resolució del procediment, a més de contenir els elements que preveu l’article 
89.3 de la Llei 30/1992, ha d’incloure:

a) La valoració de les proves practicades i la fixació dels fets.
b) L’existència o no de responsabilitat.
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3. Quan la resolució declari la responsabilitat ha de determinar la persona o persones 
responsables, la infracció o infraccions comeses i la sanció o sancions que s’imposin.

4. Quan hi concorrin motius de prescripció, caducitat o exoneració de responsabilitat, 
la resolució els ha de posar de manifest i acordar, si s’escau, l’arxivament d’actuacions.

Article 10. Comunicació de la resolució.

1. La resolució del procediment s’ha de notificar als expedientats, d’acord amb el que 
disposa la legislació del procediment administratiu comú.

2. La resolució del procediment s’ha de comunicar a la Comissió de Control i 
Seguiment de la Salut i el Dopatge, de conformitat amb el que estableix l’article 28.6 de la 
Llei orgànica 7/2006, d’acord amb el que disposa sobre les notificacions la legislació del 
procediment administratiu comú.

3. La resolució del procediment també s’ha de comunicar al sistema d’informació 
sobre protecció de la salut i contra el dopatge en l’esport regulat a l’article 45 de la Llei 
orgànica 7/2006, amb indicació, si s’escau, dels subjectes implicats, les substàncies 
detectades i la sanció imposada.

L’accés a aquestes dades queda limitat als supòsits expressament previstos en els 
apartats 4 i 5 de l’esmentat article 45.

Article 11. Efectes de les sancions.

1. Les resolucions sancionadores són immediatament executives, llevat que l’òrgan 
competent dicti acord de suspensió, prèvia adopció de les garanties necessàries per a 
l’assegurament adequat de l’eficàcia de la sanció.

2. No poden obtenir llicència federativa estatal o autonòmica homologada les 
persones que estiguin inhabilitades com a conseqüència de la imposició de sancions per 
dopatge, de conformitat amb el que disposen l’article 22.1 de la Llei orgànica 7/2006 i 
l’article 32.4 de la Llei 10/1990, de 15 d’octubre, de l’esport. Els termes d’aquesta 
inhabilitació respecte de les llicències que atorguin administracions esportives que no 
siguin l’Administració General de l’Estat han de ser els que s’estableixin en el conveni 
corresponent subscrit de conformitat amb l’article 32.4 de la Llei 10/1990.

Secció 3a TramiTació Del proceDimenT per parT De la comiSSió De conTrol i SeguimenT 
De la SaluT i el DopaTge

Article 12. Iniciació o continuació del procediment.

1. Transcorregut el termini que preveu l’apartat 2 de l’article 5 del present Reial decret 
sense que la Comissió de Control i Seguiment de la Salut i el Dopatge hagi rebut la 
comunicació de la resolució del procediment per l’òrgan disciplinari federatiu competent, el 
president de la Comissió ha d’assumir d’ofici la competència que preveu l’apartat 3 de 
l’article 27 de la Llei orgànica 7/2006, ha de dictar un acord a l’efecte i designar en unitat 
d’acte l’instructor i, si s’escau, el secretari del procediment.

Si l’òrgan federatiu ha resolt però no ha notificat en el termini de dos mesos i així ho 
comunica a la Comissió de Control i Seguiment de la Salut i el Dopatge, aquesta només 
s’ha d’encarregar de la notificació de la resolució en el termini màxim de sis mesos.

2. L’acord del president s’ha de notificar al presumpte infractor, a l’Agència Estatal 
Antidopatge i a l’òrgan disciplinari federatiu competent, el qual ha d’enviar immediatament 
l’expedient a la Comissió de Control i Seguiment de la Salut i el Dopatge.

3. El termini de resolució del procediment queda suspès en l’interval comprès entre 
el requeriment a l’òrgan disciplinari federatiu i la recepció de l’expedient per la Comissió de 
Control i Seguiment de la Salut i el Dopatge, sense perjudici de l’aplicació de les causes 
de suspensió que preveu l’apartat 5 de l’article 42 de la Llei 30/1992.

4. Un cop rebut l’expedient per la Comissió de Control i Seguiment de la Salut i el 
Dopatge, aquesta ha de verificar si hi ha en el procediment altres interessats diferents de 
l’infractor, cas en què els ha de notificar l’acord.
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Article 13. Instrucció.

1. Quan la Comissió de Control i Seguiment de la Salut i el Dopatge assumeixi la 
tramitació dels expedients per aplicació de l’article 27.3 de la Llei orgànica 7/2006, l’òrgan 
instructor pot acordar prosseguir la tramitació realitzada a la seu federativa o retrotreure 
les actuacions al moment procedimental oportú.

2. En particular, s’han de fer els tràmits que estableix la secció II del present capítol 
que l’òrgan disciplinari federatiu no hagi realitzat, d’acord amb els terminis següents:

a) La notificació de l’acord d’incoació del procediment amb inclusió del plec de càrrecs 
s’ha de fer en el termini de dos dies.

b) El termini comú per realitzar el tràmit d’al·legacions i aportar i proposar proves és 
de deu dies.

c) El termini de pràctica de proves és de deu dies, incloses les que proposi d’ofici 
l’instructor, i aquest termini es pot prorrogar per a supòsits excepcionals, sense que es 
pugui excedir el termini màxim de resolució de l’expedient.

d) El termini d’evacuació d’informes és de cinc dies i el seu període de tramitació és 
comú al de la pràctica de proves.

e) Un cop practicades les proves i emesos els informes, l’instructor ha de redactar i 
notificar la proposta de resolució en el termini de tres dies

f) El termini del tràmit d’audiència és de deu dies.
g) L’instructor ha d’elevar l’expedient i les al·legacions realitzades en ocasió del tràmit 

d’audiència com a molt tard l’endemà de rebre aquestes últimes.

Article 14. Resolució.

La resolució del procediment ha de complir els requisits establerts a l’article 10 del 
present Reial decret i s’ha de comunicar a l’Agència Estatal Antidopatge, de conformitat 
amb el que disposa l’article 28.6 de la Llei orgànica 7/2006.

CAPÍTOL III

Revisió de les sancions per dopatge

Article 15. Naturalesa.

La revisió de les sancions per dopatge regulada en aquest capítol constitueix un 
procediment especial substitutiu del recurs administratiu, en els termes que disposa l’article 
107.2 de la Llei 30/1992.

Secció 1a la Secció anTiDopaTge Del comiTè eSpanyol De DiSciplina eSporTiva

Article 16. Determinació i adscripció de l’òrgan revisor.

Per a la revisió de les sancions per dopatge imposades pels òrgans competents en 
matèria de disciplina esportiva inclosos en l’àmbit d’aplicació del present Reial decret, es 
crea una Secció Antidopatge adscrita al Comitè Espanyol de Disciplina Esportiva.

Article 17. Composició de la Secció Antidopatge.

1. La Secció Antidopatge del Comitè Espanyol de Disciplina Esportiva està composta 
per tres membres del Comitè Espanyol de Disciplina Esportiva que són designats per 
acord del mateix Comitè o per sorteig, i n’han d’elegir entre ells el president. Actua com a 
secretari el que ho sigui del Comitè Espanyol de Disciplina Esportiva.

2. La funció essencial d’aquesta Secció és l’ordenació administrativa dels 
procediments, la fixació de l’òrgan arbitral en cada cas i, en general, el suport específic en 
el pla administratiu per a l’ordenació i realització dels tràmits necessaris per al bon 
funcionament d’aquest recurs especial.

3. La composició de l’òrgan arbitral en cada cas l’ha de realitzar la Secció Antidopatge 
designant el membre del Comitè Espanyol de Disciplina Esportiva a qui correspon participar 
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en el procediment respectiu. Aquest nomenament no pot recaure en el president del Comitè 
Espanyol de Disciplina Esportiva.

Els altres dos membres de l’òrgan arbitral són designats de la manera següent:

a) Quan el procediment de revisió l’iniciï la persona sancionada, l’òrgan arbitral ha 
d’estar compost per dos altres membres designats, respectivament, per l’interessat i per 
acord entre aquest i el membre del Comitè Espanyol de Disciplina Esportiva.

b) Quan la Comissió de Control i Seguiment de la Salut i el Dopatge o l’Agència 
Estatal Antidopatge formulin una sol·licitud de revisió de la resolució adoptada per l’òrgan 
disciplinari corresponent, l’òrgan arbitral ha de ser integrat per un membre designat pel 
sol·licitant de la revisió i un altre per la persona sancionada; si no compareix aquest últim, 
el tercer membre de l’òrgan arbitral ha de ser designat, de comú acord, entre el sol·licitant 
de la revisió i el membre del Comitè Espanyol de Disciplina Esportiva.

4. En els casos previstos a l’apartat anterior, quan no s’arribi a un acord per a la 
designació del tercer membre de l’òrgan arbitral i les parts convinguin a manifestar la 
impossibilitat d’aconseguir l’acord, el tercer membre ha de ser el president de l’esmentat 
Comitè, cas en què ha d’assumir la presidència de l’òrgan arbitral.

Article 18. Llista de membres designables.

1. Les persones susceptibles de ser designades membres de l’òrgan arbitral de la 
Secció Antidopatge del Comitè Espanyol de disciplina són trenta-nou i han de ser 
llicenciades en dret.

2. Tots els membres del Comitè Espanyol de Disciplina Esportiva són membres nats 
de la llista de membres designables. La designació de la resta de membres correspon a la 
Comissió Directiva del Consell Superior d’Esports:

a) Sis d’entre els proposats per les federacions esportives espanyoles.
b) Sis d’entre els proposats per les associacions d’esportistes professionals.
c) Sis d’entre els proposats per les comunitats autònomes.
d) Sis a proposta del president del Consell Superior d’Esports.
e) Sis a proposta de les lligues professionals.

3. La llista de membres designables, així com les seves modificacions, s’han de 
publicar en el «Butlletí Oficial de l’Estat» per resolució del president del Consell Superior 
d’Esports.

4. La durada del mandat dels membres designats és de quatre anys. La renovació es 
produeix parcialment cada dos anys.

5.  Als membres de l’òrgan arbitral de la Secció Antidopatge del Comitè Espanyol de 
Disciplina Esportiva els són aplicables les causes d’abstenció regulades a l’article 28 de la 
Llei 30/1992; la recusació pot ser apreciada d’ofici pel Comitè Espanyol de Disciplina 
Esportiva o la poden plantejar davant d’aquest els interessats en el termini de tres dies des 
de la notificació de l’acord de designació, seguint els tràmits que preveu l’article 29 de la 
mateixa Llei, sense que la tramitació de l’incident suspengui la del procediment.

Secció 2a proceDimenT De reviSió DavanT la Secció anTiDopaTge Del comiTè eSpanyol 
De DiSciplina eSporTiva

Article 19. Iniciació.

El procediment de revisió davant la Secció Antidopatge del Comitè Espanyol de 
Disciplina Esportiva s’inicia:

a) Per reclamació de la persona sancionada en el cas de sancions disciplinàries 
imposades en matèria de dopatge pels òrgans disciplinaris de les federacions esportives 
espanyoles, o per la Comissió de Control i Seguiment de la Salut i el Dopatge si aquesta 
ha assumit la tramitació del procediment disciplinari, quan aquella estimi que les decisions 
adoptades no s’ajusten a dret.
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b) A sol·licitud de l’Agència Estatal Antidopatge quan estimi que les decisions 
adoptades en matèria de dopatge per la Comissió de Control i Seguiment de la Salut i el 
Dopatge no s’ajusten a dret de conformitat amb el que preveu l’article 4.2 de la Llei orgànica 
7/2006.

c) A sol·licitud de la Comissió de Control i Seguiment de la Salut i el Dopatge, quan 
estimi que les decisions adoptades en matèria de dopatge pels òrgans disciplinaris de les 
federacions esportives espanyoles no s’ajusten a dret, de conformitat amb el que preveu 
l’article 3.2.2.f) de la Llei orgànica 7/2006.

Article 20. Termini de presentació de l’escrit d’iniciació.

De conformitat amb el que disposa l’article 29.1 de la Llei orgànica 7/2006, el termini 
de presentació de l’escrit d’iniciació del procediment de revisió és de quinze dies a partir 
de l’endemà de la recepció de la notificació o comunicació de la resolució objecte de 
revisió pels subjectes i òrgans legitimats per a la iniciació del procediment.

Article 21. Principis generals del procediment i termini de resolució i notificació.

1. El procediment de revisió de les resolucions disciplinàries dictades en matèria de 
dopatge s’ha de tramitar en totes les seves fases d’acord amb els principis que estableix 
la Llei 30/1992.

2. La revisió té per objecte la determinació de si la resolució dictada pels òrgans 
disciplinaris s’ajusta a dret, o si dins dels termes que determina la Llei orgànica 7/2006 
n’escau una altra de diferent, o el sobreseïment del procediment.

3. Una vegada iniciat, el procediment s’ha d’impulsar d’ofici en tots els seus tràmits i 
d’acord amb el criteri de celeritat.

4. El termini màxim de resolució i notificació del procediment és d’un mes, a comptar 
de la data en què l’escrit d’iniciació tingui entrada en el Registre del Comitè Espanyol de 
Disciplina Esportiva. En cas que la revisió la sol·liciti la Comissió de Control i Seguiment de 
la Salut i el Dopatge o l’Agència Estatal Antidopatge, el termini d’un mes per resoldre es 
computa a partir de la conclusió del termini de cinc dies concedit al presumpte infractor per 
comparèixer i al·legar. Transcorregut l’esmentat termini sense resolució expressa, els 
interessats poden entendre desestimada la seva petició i confirmat l’acte objecte de revisió; 
aquest acte presumpte és susceptible d’impugnació en la via contenciosa administrativa.

Article 22. Requisits de l’escrit d’iniciació.

L’escrit d’iniciació, ja es tracti d’una reclamació presentada per subjecte passiu de la 
resolució objecte d’impugnació o d’una sol·licitud formulada pels legitimats per interposar-
la, ha d’incloure:

a) La identificació de la resolució objecte de revisió.
b) Els fets i fonaments de dret que en motiven la presentació, fent especial menció 

dels motius concrets d’incompatibilitat de la resolució objecte de revisió amb l’ordenament 
jurídic, amb menció expressa de les disposicions o precedents judicials en qüestió.

c) Les proves que tingui l’interessat, sense que es puguin aportar en un moment 
posterior del procediment les que estiguin a la seva disposició i no adjuntin a l’escrit 
d’iniciació.

d) La sol·licitud de la pràctica de les proves que s’estimin oportunes.
e) La petició concreta que es dirigeixi a la Secció Antidopatge del Comitè Espanyol 

de Disciplina Esportiva en relació amb la revisió de la resolució disciplinària objecte del 
procediment, ja sigui l’exoneració de responsabilitat, l’agreujament de la sanció o qualsevol 
altra que, segons el parer del promotor, sigui 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, el 
promotor acceptaria com a tercer membre de l’òrgan arbitral.

g) La resta de requisits establerts a l’article 110 de la Llei 30/1992.
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Article 23. Tràmits previs de la instrucció.

1. Un cop rebut l’escrit d’iniciació, la Secció Antidopatge del Comitè Espanyol de 
Disciplina Esportiva ha de reclamar l’expedient a l’òrgan disciplinari la decisió del qual és 
objecte de revisió, i aquest l’ha de remetre l’endemà de la notificació.

L’incompliment dels requeriments i dels terminis per atendre’ls pot donar lloc a la 
comissió de la infracció disciplinària que preveu l’article 76.4.a) de la Llei 10/1990, de 15 
d’octubre, de l’esport.

2. Quan es tracti d’una sol·licitud de revisió presentada per la Comissió de Control i 
Seguiment de la Salut i el Dopatge o per l’Agència Estatal Antidopatge, se n’ha de traslladar 
immediatament l’escrit als interessats que figurin en el procediment perquè, en el termini 
de cinc dies hàbils, hi formulin al·legacions mitjançant la presentació d’un document que 
reuneixi els requisits formals descrits a l’article anterior.

3. El tercer membre s’ha d’integrar de mutu acord entre el membre de l’òrgan arbitral 
designat pel Comitè Espanyol de Disciplina Esportiva i la persona sancionada.

4. En els casos en què escaigui designar el tercer membre de l’òrgan arbitral de mutu 
acord entre el reclamant o sol·licitant de la revisió i el membre prèviament designat pel 
Comitè Espanyol de Disciplina Esportiva, aquest últim ha de verificar el seu acord o la seva 
disconformitat amb la persona o persones proposades en aquest sentit pel reclamant o 
sol·licitant de la revisió; si està disconforme amb els proposats, s’entén que es dóna el 
supòsit d’impossibilitat manifesta de l’acord previst per la Llei i ho ha de notificar al president 
del Comitè Espanyol de Disciplina Esportiva, el qual a partir d’aquest moment ha d’assumir 
la presidència de la Secció.

Article 24. Suspensió de la resolució objecte de revisió.

1. No escau la suspensió de la resolució objecte de revisió llevat que l’òrgan arbitral 
n’observi la procedència, prèvia ponderació raonada del perjudici que causaria a l’interès 
públic o a tercers la suspensió i el benefici que suposaria l’execució immediata, pel fet de 
concórrer alguna de les circumstàncies següents:

a) Que l’execució pugui causar perjudicis d’impossible o difícil reparació.
b) Que la petició es fonamenti en alguna de les causes de nul·litat de ple dret que 

preveu l’article 62.1 de la Llei 30/1992.
c) Que a simple vista l’òrgan arbitral dedueixi la concurrència d’una aparença de bon 

dret en la fonamentació de la sol·licitud de revisió.

2. En cas que concorrin els motius assenyalats, la suspensió s’ha d’acordar mitjançant 
acte exprés i prèvia adopció de les garanties necessàries per a l’assegurament adequat de 
l’eficàcia de la resolució objecte d’impugnació.

Article 25. Activitat probatòria.

1. No es rebran les proves que s’haurien pogut aportar en el procediment d’instància 
i no es van subministrar llavors, ni s’admetrà la pràctica de les que, havent-se pogut 
sol·licitar en l’esmentada via, no van ser proposades llavors per les parts. Les proves s’han 
de substanciar durant el període estrictament necessari per practicar-les.

2. Un cop instruït el procediment de revisió, quan s’hagin de prendre en consideració 
nous fets o proves no recollits en l’expedient originari, s’han de posar de manifest als 
interessats perquè, en el termini comú de deu dies, formulin les al·legacions que estimin 
procedents.

Article 26. Resolució.

1. La resolució pot suposar la confirmació de la sanció, la seva modificació, reducció 
o revocació, dins els termes sancionadors que es fixen a la Llei orgànica 7/2006.

2. La resolució ha de complir els requisits de forma que estableix l’article 10 del 
present Reial decret.
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3. La resolució del procediment s’ha de comunicar a la federació esportiva espanyola 
corresponent i al sistema d’informació sobre protecció de la salut i contra el dopatge en 
l’esport que regula l’article 45 de la Llei orgànica 7/2006, amb indicació, si s’escau, dels 
subjectes implicats, les substàncies detectades i la sanció imposada. També s’ha de 
comunicar a la Comissió de Control i Seguiment de la Salut i el Dopatge i a l’Agència 
Estatal Antidopatge.

L’accés a les dades que es comuniquin al sistema d’informació sobre protecció de la 
salut i contra el dopatge en l’esport queda limitat als supòsits expressament previstos en 
els apartats 4 i 5 de l’esmentat article 45.

4. La resolució del procediment s’ha de comunicar al laboratori on es va realitzar 
l’anàlisi, als efectes del còmput del termini de conservació de les mostres, indicant el 
termini de prescripció de la sanció.

5. La resolució del procediment exhaureix la via administrativa, en els termes que 
estableix la lletra b) de l’article 109 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i en contra seu 
únicament es pot interposar recurs contenciós administratiu.

6. Quan s’interposi recurs contenciós administratiu contra la decisió de l’òrgan arbitral 
del Comitè Espanyol de Disciplina Esportiva, aquest ho ha de comunicar al laboratori on 
es va realitzar l’anàlisi, als efectes del còmput del termini de conservació de les mostres.

Article 27. Despeses del procediment.

1. Les despeses del procediment les han de sufragar les parts que sol·licitin els 
tràmits respectius, i les despeses comunes s’han de sufragar a parts iguals entre tots els 
compareixents.

2. Els serveis que prestin els qui, sense ser membres del Comitè Espanyol de 
Disciplina Esportiva, integrin l’òrgan arbitral han de ser sufragats pels qui els hagin designat. 
La quantia d’aquests serveis no pot superar l’import màxim de les dietes per assistència 
que estiguin autoritzades per als vocals del Comitè Espanyol de Disciplina Esportiva.

3. Les despeses derivades de l’aplicació d’aquest Reial decret en matèria 
d’indemnització per raó del servei s’han d’atendre, quan corresponguin al Consell Superior 
d’Esports, amb les dotacions pressupostàries ordinàries del Consell, sense perjudici de la 
competència que correspon al Ministeri d’Economia i Hisenda per autoritzar aquestes 
indemnitzacions, segons el que disposa  l’article 28 del Reial decret 462/2002, de 24 de 
maig, sobre indemnitzacions per raó del servei.

4. A fi d’ordenar el que disposa aquest article, les despeses i els abonaments els ha 
de tramitar la Vicesecretaria del Comitè Espanyol de Disciplina Esportiva, que pot rebutjar 
els que no compleixin els límits fixats.

Disposició addicional primera. Règim supletori.

És aplicable supletòriament al que disposa el present Reial decret el Reial decret 
1389/1993, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament del procediment per a l’exercici 
de la potestat sancionadora.

Disposició addicional segona. Modificació del Reial decret 1591/1992, de 23 de desembre, 
sobre disciplina esportiva.

1. S’afegeix una nova lletra c) a l’article 59, amb el tenor literal següent:

«Al coneixement i la resolució de les sol·licituds de declaració de compatibilitat 
amb l’ordenament jurídic espanyol de les sancions per dopatge a què es refereix 
l’apartat 2 de l’article 22 de la Llei orgànica 7/2006, de 21 de novembre, de protecció 
de la salut i lluita contra el dopatge en l’esport.»

2. Es modifica l’apartat 1 de l’article 60, que passa a tenir la redacció següent:

«El Comitè Espanyol de Disciplina Esportiva està integrat per nou membres 
llicenciats en dret, d’entre els quals s’ha de designar un president i un vicepresident. 
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La designació de president i vicepresident es fa per elecció entre els mateixos 
membres.»

3. Es modifica l’article 61, que passa a tenir la redacció següent:

«Els membres del Comitè Espanyol de Disciplina Esportiva són designats per 
la Comissió Directiva del Consell Superior d’Esports conforme a les normes de 
procediment d’aquesta.»

Els membres són designats:

a) Quatre a proposta del president del Consell Superior d’Esports.
b) Tres d’entre els proposats per les federacions esportives espanyoles.
c) Dos d’entre els proposats per les comunitats autònomes.»

Disposició addicional tercera. Despeses d’aplicació.

Les despeses derivades de l’aplicació d’aquest Reial decret s’han d’atendre, quan 
corresponguin al Consell Superior d’Esports, amb les seves dotacions pressupostàries 
ordinàries.

Disposició addicional quarta. Declaració de compatibilitat de les sancions per dopatge 
amb l’ordenament jurídic espanyol.

1. Les persones a les quals hagin estat imposades sancions per dopatge per òrgans 
diferents dels previstos en el present Reial decret i en la Llei orgànica 7/2006 poden 
sol·licitar la seva declaració de conformitat amb l’ordenament jurídic espanyol, com disposa 
l’article 22.2 de la dita Llei orgànica.

A aquest efecte han de presentar la petició davant el Comitè Espanyol de Disciplina 
Esportiva, en la forma que preveu el Reial decret 1591/1992, de 23 de desembre, sobre 
disciplina esportiva. El termini per interposar-la es compta des del moment de la notificació 
de la resolució per l’òrgan disciplinari corresponent

2. En cas que es declari la sanció incompatible amb l’ordenament jurídic espanyol, la 
persona sancionada queda exempta de les conseqüències de les sancions per dopatge 
que estableix l’article 32.4 de la Llei 10/1990, de 15 d’octubre, de l’esport.

3. El sol·licitant ha d’aportar els documents respecte dels quals fonamenti la revisió, 
així com les resolucions dictades. A fi d’aconseguir que es completi l’expedient, el Comitè 
Espanyol de Disciplina Esportiva pot requerir a les federacions esportives espanyoles que 
instin les federacions internacionals a les quals pertanyin a obtenir la documentació 
corresponent.

4. Aquests procediments tenen caràcter preferent i sumari, i els terminis previstos en 
el Reial decret 1591/1992 es redueixen a la meitat.

Disposició transitòria primera. Procediment aplicable per les federacions esportives 
mentre no adaptin els seus reglaments.

Mentre les federacions esportives espanyoles no adaptin els seus reglaments en 
matèria antidopatge a la Llei orgànica 7/2006 i a les seves disposicions de desplegament, 
inclòs el present Reial decret, han d’aplicar el procediment sancionador que regula la 
secció III del capítol II del present Reial decret.

Disposició transitòria segona. Òrgans competents per a la tramitació dels procediments 
disciplinaris.

1. Mentre les federacions esportives no adaptin els seus reglaments en matèria 
antidopatge a la Llei orgànica 7/2006 i a les seves disposicions de desplegament, en cas 
que no es reguli en les reglamentacions federatives vigents un òrgan específicament 
competent en matèria de dopatge, la competència correspon a l’òrgan disciplinari de 
primera o única instància. En les competicions professionals, és competent l’òrgan 
disciplinari els membres del qual siguin designats mitjançant acord entre la lliga i la 
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federació corresponent; si aquests designen membres de diversos òrgans, és competent 
el que actuï en primera instància.

2. Mentre no es nomenin els membres de la llista de persones elegibles per integrar 
l’òrgan arbitral del Comitè Espanyol de Disciplina Esportiva, la designació dels membres 
de l’esmentat òrgan ha de recaure necessàriament en els membres del Comitè Espanyol 
de Disciplina Esportiva, i en la resta s’ha de seguir el procediment de designació que 
regula el present Reial decret.

Disposició transitòria tercera. Designació de membres del Comitè Espanyol de Disciplina 
Esportiva i renovació de la llista de membres designables de l’òrgan arbitral.

1. En el termini de dos mesos des de l’entrada en vigor del present Reial decret, la 
Comissió Directiva del Consell Superior d’Esports ha de designar dos membres del Comitè 
Espanyol de Disciplina Esportiva, un a proposta del president del Consell Superior d’Esports 
i un altre a proposta de les federacions esportives espanyoles. Així mateix, i en el mateix 
termini, ha de designar la llista de membres designables de l’òrgan arbitral del Comitè 
Espanyol de Disciplina Esportiva d’acord amb el que preveu l’apartat 2 de l’article 18 del 
present Reial decret.

Els membres actuals del Comitè Espanyol de Disciplina Esportiva han de continuar 
exercint les seves funcions fins que se’n faci la renovació d’acord amb el que disposa el 
Reial decret 1591/1992, de 23 de desembre, sobre disciplina esportiva.

2. Transcorreguts dos anys des de la designació de la primera llista de membres 
designables de l’òrgan arbitral del Comitè Espanyol de Disciplina Esportiva d’acord amb el 
que preveu l’apartat 2 de l’article 18 del present Reial decret, han de cessar tres dels sis 
membres de cadascun dels cinc grups que estableix l’esmentat precepte, fet que s’ha de 
determinar per sorteig. A aquests efectes, i per a aquests membres, la durada del seu 
mandat queda reduïda a dos anys.

Després d’aquesta primera renovació, les successives s’han de produir cada dos anys 
i han de cessar els membres que en compleixin quatre de mandat.

Disposició transitòria quarta. Referències a l’Agència Estatal Antidopatge.

Fins a la creació de l’Agència Estatal Antidopatge, les referències que hi fa el present 
Reial decret s’han d’entendre realitzades a la Comissió de Control i Seguiment de la Salut 
i el Dopatge, d’acord amb el que disposa la disposició transitòria única del Reial decret 
811/2007, de 22 de juny.

Disposició transitòria cinquena. Règim de control i supervisió del dopatge en animals.

1. Sense perjudici del que indiquen la disposició addicional primera de la Llei orgànica 
7/2006 i la derogatòria única del present Reial decret, amb l’objectiu de fer efectiu el règim 
de control i supervisió, les federacions esportives espanyoles que siguin titulars de 
competicions en què participin animals han de disposar d’un reglament per a la presa i 
anàlisi de mostres biològiques que reguli els aspectes essencials d’aquests actes en 
competició i fora de competició, i la indicació dels professionals que han de realitzar les 
activitats esmentades, després de l’habilitació pel Consell Superior d’Esports.

2. Els jutges i comissaris de competició estan habilitats per sotmetre a control abans 
o després de la competició els animals que hi participin o hi hagin participat. Els reglaments 
federatius han de determinar els efectes sobre la competició i la coordinació amb els de 
caràcter disciplinari.

Disposició derogatòria única.

Queda derogat el Reial decret 255/1996, de 16 de febrer, pel qual s’estableix el règim 
d’infraccions i sancions en matèria de dopatge, a excepció del seu article 8, que seguirà 
vigent mentre no s’aprovin les disposicions de desplegament de la Llei orgànica 7/2006, de 
21 de novembre, de protecció de la salut i de lluita contra el dopatge en l’esport, en matèria 
de control del dopatge.
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No obstant això, l’esmentat Reial decret 255/1996 queda en vigor respecte de les 
infraccions i sancions relatives a l’administració o utilització de substàncies o pràctiques 
prohibides en animals destinats a la pràctica esportiva.

Disposició final única.

El present Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial 
de l’Estat».

Madrid, 25 de gener de 2008.

JUAN CARLOS R.

La ministra d’Educació i Ciència,
MERCEDES CABRERA CALVO-SOTELO


