
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TRIBUNAL D’APEL·LACIÓ  

DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’AUTOMOBILISME 
 
 
 

EXPEDIENT D’APEL·LACIÓ 1/2011 
 

Barcelona, 26 d’abril de 2011, es reuneix el Tribunal d’Apel·lació de la Federació 
Catalana d’Automobilisme, format pels següents membres: Sr. xxxxxxxxx, que actua en 
qualitat de President, el Sr. xxxxxxx en qualitat de vocal i el Sr. xxxxxxxx en qualitat de 
Secretari – Instructor. 

 
Amb motiu de conèixer i resoldre el Recurs d’Apel·lació 1/2011 interposat pel 
Concursant xxxxxxxx, representat pel senyor xxxxxxx, amb número de llicència xxxxxx 
contra la decisió Nº 5 presa pel Col·legi de Comissaris Esportius del meeting dels 
Campionats, de Catalunya de Karting celebrat els dies 9 i 10 d’abril de 2011 al Circuit 
de Vic, mitjançant la qual es va sancionar el dia 10 d’abril de 2011 amb cinc segons de 
penal.lització en la segona cursa al participant nº xx de la categoria xxxx, Sr. xxxxxx, 
per una infracció de l’Art. 20.4.5 del Reglament Esportiu dels Campionats, Copes, 
Trofeus i Challenges de Catalunya de Kàrting, com a conseqüència d’un cop al vehicle 
nº xx de la mateixa categoria, que provocà que aquest últim perdés vàries posicions. 
 

Havent estudiat l’expedient en el seu conjunt, aquest Tribunal estableix els següents: 

 
ANTECEDENTS DE FET 

 
 

PRIMER: Els dies 9 i 10 d’abril de 2011 es va celebrar un meeting dels Campionats de 
Catalunya de Kàrting al Circuit de Vic on va participar, entre d’altres, el xxxxxx, amb el 
participant del kart nº xxx de la categoria xxxx, conduït pel pilot Sr. xxxxxx. 
 
 
SEGON: El dia 10 d’abril de 2011, en el transcurs de la segona cursa, segons informe 
emès per l’oficial del control nº 1 del circuit, el recurrent dorsal nº xx va col.lisionar 
amb el dorsal nº xx, provocant amb aquesta acció que aquest perdés dues posicions.  
 
 



 
 
TERCER: Vist l’informe de l’oficial de pista, el Col·legi de Comissaris Esportius va 
iniciar un expedient sancionador contra el Concursant i Participant del kart nº xx. Es va 
oferir tràmit d’audiència a l’interessat, al.legant en el mateix que “... en ningún 
momento hemos visto que el dorsal xx, integrante de mi equipo, ha dado por detrás al 
dorsal 5...” , succeint-se els fets, segons els seu parer, de forma contrària a com 
estableix l’informe de l’Oficial de pista. 
 
Acte seguit, el Col·legi de Comissaris Esportius va prendre la decisió número 5 de 
sancionar al Concursant i Participant nº xx amb cinc segons de penal.lització sobre el 
temps emprat en la cursa per haver quedat acreditat que havia comès una infracció 
prevista a l’art. 20.4.5 del Reglament Esportiu dels Campionats, Copes, Trofeus i 
Challenges de Catalunya de Kàrting.  
 
 
QUART:  Notificada aquesta decisió al concursant, aquest va manifestar, el mateix dia 
de la prova, la intenció d’apel·lar la mencionada decisió acompanyada de la 
corresponent caució, que es va realitzar mitjançant transferència bancària rebuda el 
passat 12 d’abril, complint així les formalitats previstes en el capítol XIII del Codi 
Esportiu Internacional. 
 
 
CINQUÈ:  Manifestada la intenció d’Apel·lar per part del concursant, aquest Tribunal 
no ha rebut cap escrit posterior en el sentit de formalitzar l’escrit d’Apel·lació, tal com 
estableix l’art. 182 del Codi Esportiu Internacional. 

 

Havent-se substanciat aquest expedient pels tràmits reglamentaris, aquest Tribunal 
entén que son aplicables els següents:   

 
 

FONAMENTS DE DRET 
 

 
PRIMER.- Aquest expedient té el seu origen en la Decisió nº 5 presa pel Col·legi de 
Comissaris Esportius del meeting del Campionat de Catalunya de Karting celebrat els 
dies 9 i 10 d’abril de 2011 al Circuit de Vic i que va consistir en la imposició, al xxxxx i 
al seu pilot participant número xxx de la categoria xxx de la mencionada prova, una 
penalització de 5 segons sobre el temps aconseguit en la segona cursa del meeting per 
haver comès una infracció prevista a l’art. 20.4.5 del Reglament Esportiu dels 
Campionats, Copes, Trofeus i Challenges de Catalunya de Karting 2011, que estableix: 
 
“La realització per part d’un participant de maniobres com tocs, empentes o 
cops durant tota la prova (entrenaments, classificatòries i curses, incloses  
 
 
 
 
 



 
 
les voltes de formació i desacceleració), que ocasionin contactes o col.lisions 
respecte altres participants, seran sancionades pels Comissaris Esportius”. 
 
 
SEGON.- No obstant, aquest Tribunal no pot entrar a resoldre el present recurs, pel 
motiu que el concursant va manifestar la seva intenció d’apel·lar el mateix dia de la 
prova mitjançant escrit dirigit al Col·legi de Comissaris Esportius, però aquest 
Tribunal no ha rebut cap escrit d’Apel·lació en el termini de 2 dies posteriors 
a la presentació de la intenció d’apel·lar, termini de caducitat per exercitar 
aquest dret segons estableix l’art. 182 del Codi Esportiu Internacioal i per 
tant aquest Tribunal entén que el concursant ha abandonat l’apel·lació ja 
que no ha interposat en temps i forma l’apel·lació anunciada.  
 
 
TERCER.- Per tant, amb l’abandonament de l’acció per part del concursant que va 
manifestar la intenció d’apel.lar, aquest Tribunal confirma la decisió nº 5 del Col.legi de 
Comissaris Esportius, i per tant que la classificació provisional de la segona cursa es 
modifiqui en conseqüència i esdevingui classificació oficial final, sense efectuar especial 
pronunciament sobre les costes i despeses causades. 
 
 
QUART.- El concursant va dipositar la caució establerta en l’art. 183 del Codi Esportiu 
Internacional. Aquest mateix article estableix que haurà de retenir-se totalment la 
caució si l’apel·lació és abandonada després d’haver-se anunciat. 
 

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: 

 
 

 
RESOLUCIÓ 

 
 

 
PRIMER.-  TENIR PER NO PRESENTADA L’APEL·LACIÓ ANUNCIADA PEL SR. 
xxxxxx, REPRESENTANT DEL CONCURSANT xxxxx,  CONTRA LA DECISIÓ Nº 
5 PRESA PEL COL·LEGI DE COMISSARIS ESPORTIUS DE LA PROVA DELS 
CAMPIONATS DE CATALUNYA DE KARTING CELEBRAT ELS DIES 9 I 10 
D’ABRIL DE 2011,  AMB LA PÈRDUA DE LA CAUCIÓ PRESTADA. 
  
SEGON.-  CONFIRMACIÓ DE LA DECISIÓ Nº 5 PRESA PEL COL·LEGI DE 
COMISSARIS ESPORTIUS DE LA PROVA DELS CAMPIONATS DE CATALUNYA 
DE KARTING CELEBRAT ELS DIES 9 I 10 D’ABRIL DE 2011, PER LA QUE ES 
VA DECIDIR SANCIONAR AL PARTICIPANT Nº xx AMB UNA PENALITZACIÓ  
 
 
 
 



DE 5 SEGONS SOBRE EL TEMPS REALITZAT EN LA SEGONA CURSA, I COM A 
CONSEQÜÈNCIA MODIFCAR LA CLASSIFICACIÓ FINAL PROVISIONAL DE LA 
SEGONA CURSA PER A QUE ESDEVINGUI CLASSIFICACIÓ OFICIAL FINAL. 
 
TERCER.-  NO FER ESPECIAL PRONUNCIAMENT DE LES DESPESES 
ORIGINADES EN EL PRESENT PROCEDIMENT. 
 
 
Barcelona, a vint-i-sis d’abril de dos mil onze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
xxxxxxxxxx 
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). 
 
S’ha de tenir present que les decisions adoptades pel Tribunal d’Apel.lació de la Federació Catalana 
d’Automobilisme que comportin, entre d’altres, unes conseqüències econòmiques, seran d’execució 
independent a la pretensió principal, comportant el seu impagament les conseqüències previstes en el 
Codi Esportiu Internacional i normativa concordant. 

 
 
 
 
 


