
 
 
 
 
 

 
 
 
 

TRIBUNAL D’APEL·LACIÓ  
DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’AUTOMOBILISME 

 
 
 

EXPEDIENT D’APEL·LACIÓ 01/2005 
 
 
Barcelona a xxxxxxxx, es reuneix el Tribunal d’Apel·lació de la Federació 
Catalana d’Automobilisme, format pels següents membres: Sr. xxxxxxxxxx, 
que actua en qualitat de President, el Sr. xxxxxxxxx en qualitat de vocal i el 
Sr. xxxxxxxxx en qualitat de Secretari-Instructor. 
 
Amb motiu de conèixer i resoldre el Recurs d’Apel·lació 1/2005 interposat 
pel Concursant xxxxxxx representada pel Sr. Xxxxxxx concursant amb 
llicència xxxx, contra decisió presa pel Col.legi de Comissaris Esportius de la 
2º mànega de la categoria Júnior del meeting dels Campionats, Copes, 
Challenges i Trofeus de Catalunya de Karting celebrat els dies 4 i 5  de juny 
de 2005 al Karting de Sallent. 
 
Havent estudiat l’expedient en el seu conjunt, i analitzades totes les 
manifestacions efectuades per les diferents parts en defensa de les seves 
postures, aquest Tribunal acorda establir els següents: 
 
 

FETS 
 
 
PRIMER.- Que el dia 4 i 5 de juny de 2005 es va celebrar al Circuit Karting 
de Sallent un meeting dels Campionats, Copes, Challenges i Trofeus de 
Catalunya de Karting, i entre ells, unes curses de la categoria Júnior en les 
que va participar el Concursant xxxxxxx representada legalment pel Sr. 
Xxxxxxxx amb Nº de llicència xxxxxxx amb el vehicle Nº 20 conduït pel 
xxxxxx amb Nº de Llicència xxxxxxx. 
 
SEGON.- Durant el procediment de sortida Rodant de la segona mànega de 
la categoria Júnior, abans d’acabar-se la volta “0” i d’iniciar-se la primera 
volta el vehicle nº 20 avança el vehicle nº 24 abans de creuar la linia de 
meta, lo que va ésser vista pel Jutge de fets de Sortides confeccionant el 
corresponent informe de lo succeït, fet que queda corroborat igualment per 



l’informe documental del servei de cronometratge de la prova, on hi consta 
el pas a pas de cada participant. 
 
TERCER.- Reunit el Col.legi de Comissaris Esportius de la prova, després 
del corresponent expedient sancionador, citació, compareixença i 
al.legacions del concursant i pilot interessat, va estimar que s’havia produït 
una infracció al article 19.8.1, c) del Reglament Esportiu dels Campionats, 
Copes, Trofeus i Challenges de Catalunya de Karting 2005 acordant 
sancionar-lo, tal com estableix el quadre resum de penalitzacions, a una 
penalització en el seu grau mínim de 10 segons. 
 
QUART.- Notificada aquesta decisió al concursant, aquest va manifestar la 
seva intenció d’apel.lar la mencionada decisió, presentant posteriorment un 
escrit d’apel.lació acompanyat d’una caució tal i com estableix el capítol XIII 
del CDI. 
 
Havent-se substanciat aquest expedient pels tràmits reglamentaris, aquest 
Tribunal entén que són aplicables els següents:   
 
 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
 

- I  - 
 

 
La qüestió debatuda té el seu origen en una decisió presa pel Col.legi de 
Comissaris Esportius en la 2ª mànega de la categoria Júnior del meeting 
dels Campionats, Copes, Challenges i Trofeus de Catalunya de Karting 
celebrat els dies 4 i 5 de juny de 2005 al Karting de Sallent, i que va 
consistir en l’aplicació al participant nº 20 d’una penalització de 10 segons, 
motivada perquè quan s’estava finalitzant la volta “0” el participant nº 20 
avança al vehicle nº 24 abans de creuar la linia de meta, per tant, infringint 
amb aquesta actuació l’art. 19.8.1,c) del Reglament Esportiu dels 
Campionats, Copes, Trofeus i Challenges de Catalunya de Karting 2005, que  
estableix: 
 
“...Així mateix està prohibit avançar o canviar de fila abans de creuar la linia 
de meta ...” 
 
Aquest fet resulta suficientment provat en l’expedient, tant per l’informe del 
jutge de fets com de les pròpies manifestacions de l’interessat en l’escrit 
d’apel.lació, on no nega mai aquest fet i únicament fa referència a 
l’existència o no de la línia groga i a l’acceleració del seu vehicle. 
 
 

- II – 
 

No obstant lo anterior, s’ha d’efectuar la consideració que segons l’art. 176 
del CEI és inadmissible qualsevol reclamació contra les decisions preses pels 



jutges d’arribada i pels jutges de fets en l’exercici de les seves funcions, 
indicades en l’art. 149 del CEI, que d’entre d’altres són: vigilar les sortides i 
aquests assenyalaran immediatament al Director de Cursa les sortides 
falses  i qui les ha produït. Per tant la penalització de 10 segons que s’aplica 
per una infracció de la normativa es basa en una decisió d’un jutge de 
sortida o de fets les decisions dels quals no poden ser objecte de 
reclamació.  
 
La penalització de 10 segons a afegir al temps obtingut, té una naturalesa 
eminentment esportiva. 
 
En el mateix sentit s’expressa l’art. 56 del Reglament de Règim Disciplinari 
de la FCA, que estipula “..que les decisions acordades amb caràcter 
immediat per part dels Oficials competents durant el desenvolupament 
d’una prova o competició, referides a les infraccions de les regles de la 
competició i de la conducta esportiva, són inapel.lables, excepte en els 
casos establerts en el CEI...” 
 
Igualment l’art. 138.2 del Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual 
s’aprova la Llei de l’Esport de Catalunya, estableix “...que les decisions 
acordades amb caràcter immediat pels jutges o els àrbitres durant el 
desenvolupament d’un joc, o un partit referides a les infraccions de les 
regles del joc i de la conducta esportiva són immediatament executives....” 
 
Aquesta actuació, per les seves característiques, penalització en funció d’un 
informe emès per un jutge de fets o sortides requereix d’una rapidesa en la 
seva execució, encara que això no és incompatible amb els principis 
generals del nostre dret positiu, ni amb la tramitació d’un expedient bàsic 
on en tot moment es respecten les directrius del procediment sancionador, 
especialment el coneixement dels fets per part de l’interessat i la possiblitat 
de fer al.legacions. 
 
Concretament en aquest cas a l’interessat se li va donar trasllat dels fets i 
va poder realitzar les al.legacions que va considerar pertinents, com ja s’ha 
senyalat. 
 
Aquesta condició d’irreclamable, no implica vulneració alguna norma del 
nostre sistema de dret com d’altra banda si ho seria el fet de la 
impossibilitat de conèixer els motius pels quals s’imposa una penalització i 
per tant poder defensar-se o realitzar les al.legacions que s’estimin 
oportunes, com ja va passar en aquest cas davant del Col.legi de 
Comissaris Esportius. 
 
Està bé que recordem en aquest cas que en la pràctica de l’esport 
existeixen casos en les que s’apliquen decisions, en les que la possibilitat de 
defensa és nul.la (lo que no ha passat en aquest cas) com són les targetes 
o expulsions en els esports d’equip o d’altres ...., sent aquestes 



penalitzacions inherents a les característiques del propi joc o competició i 
venen imposades per les normatives internacionals, sense que mai s’hagi 
qüestionat la seva validesa legal. 
 
Per tant aquest tribunal s’ha de decantar per refusar l’admissió de 
l’apel.lació presemtada, lo que impossibilita entrar en el coneixement dels 
fons de l’assumpte. 
 
En tant en quant el Col.legi de Comissaris Esportius no va assabentar al 
concursant que les decisions dels Jutges de fets o d’Arribades no eren 
susceptibles de reclamació, es retornarà integrament la caució prestada. 
 
En la seva virtut i en l’adequat ús de la seva competència i les seves 
facultats, aquest Tribunal d’Apel·lació de la Federació Catalana 
d’Automobilisme ha adoptat la següent: 
 
 

 
 

DECISIÓ 
 

 
TINDRE PER NO ADMESA L’APEL.LACIÓ FORMULADA PEL CONCURSANT 
XXXXX, REPRESENTAT PER XXXXX, CONTRA LA DECISIÓ DE PENALITZACIÓ 
APLICADA DE 10 SEGONS AL PARTICIPANT Nº 20, EN LA 2ª MÀNEGA DE LA 
CATEGORIA JÚNIOR DEL MEETING DELS CAMPIONATS, COPES, 
CHALLENGES I TROFEUS DE CATALUNYA DE KARTING CELEBRAT ELS DIES 
4 I 5 DE JUNY DE 2005 AL KARTING SALLENT AMB EL RETORN DE LA 
CAUCIÓ PRESTADA, SENSE IMPOSICIÓ DE COSTES. 
 
 
Barcelona, a XXXXXXXXXXXXX. 
 
 
 
 
 
 
XXXXXXXXXXXXXX 
President Tribunal d’Apel·lació FCA 
 
Les resolucions dictades pels Comitès d’Apel·lació de les Federacions Esportives Catalanes, en l’àmbit de 
llur competència revisora en matèria electoral, disciplinària esportiva i competitiva, es poden recórrer 
davant el Tribunal Català de l’Esport en el termini de 10 dies hàbils següents a la notificació de l’acord 
objecte de recurs (art. 138 del Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova la Llei de 
l’Esport de Catalunya). 
 
 


