
EXPEDIENT  1/08 
 
 
 
 
  
                          Barcelona, a xxx de xxxx de 2008. 
 
 
Reunit el Comitè de Competició i Disciplina de la Federació Catalana d’Automobilisme a 
datd d’avui, en exercici de les facultats que té concedides i que li són pròpies 
estutàriamente atribuïdes en els articles 6 i següents del Reglament de Règim Disciplinari, i 
per unanimitat de tots els seus membres han decidit formular la següent RESOLUCIÓ que 
es basa en els següents  
 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
 
UNIC.- Arran de la celebració els passats dies xx i xx de xxx de 2008 del xxxxxx, els 
Comissaris Esportius senyors xxxxxx, amb llicència xxxxx, xxxxxx amb llicència xxxxx i 
en xxxxxx, amb llicència xxxxx, varen dictar la decisió número xx, que ha sigut traslladada 
a aquest Comitè de Disciplina mitjançant la decisió número xxxx, per la que es comunicava 
l’exclusió de l’esmentada prova a xxxxxxxx, concursant del vehicle xxx, format pel pilot 
xxxxxxx, amb llicència xxxxxxxxxx i el seu copilot xxxxxxxxxx, amb llicència 
xxxxxxxxx, per una infracció tipificada en l’Article 15.1.3 del Reglament Esportiu, a 
l’haver rebut ajuda externa en una zona no prevista. Dita exclusió de la prova ha sigut 
acceptada pel concursant i no ha presentat recurs d’apel.lació contra la decisió dels 
Comissaris Esportius. 
 
 Als anteriors antecedents de fet li corresponen els següents 
 
 

FONAMENTS DE DRET 
 

ÚNIC.- L’article 15.1.3 del Reglament de Ral.lis, en relació amb l’Art. 15.1.2 de 
l’esmentat Reglament disposa expressament el que s’ha de considerar per assistència 
prohibida i la sanció que s’estableix pel cas que es doni l’esmentada circumstància. Per 
tant, i un cop vista la documentació rebuda sembla concloent que el vehicle amb dorsal nº 
xx va rebre ajuda física exterior per a poder iniciar el tram, motiu pel qual es dóna el 
supòsit d’infracció, i per tant, amb l’aplicació del Reglament suposa l’exclusió de la prova i 
la comunicació dels fets al Comitè de Competició i Disciplina de la FCA. 
 
No obstant, cal dir que com sia que el concursant va acceptar la sanció imposada pels 
Comissaris Esportius, i per tant, no s’ha presentat recurs a la decisió d’aquests, aquest 
Comitè opta únicament per a ésser informat i acceptar la decisió de sanció imposada pels 



Comissaris Esportius als efectes que corresponen, sense realitzar cap més pronunciament a 
l’efecte. 
 
Per tant, i en virtut de l’anterior, en adequat ús de la seva competència i facultats, aquest 
Comitè de Competició i Disciplina de la Federació Catalana d’Automobilisme ha acordat el 
següent 
 
 
     VEREDICTE  
 
 

1- Confirmar la decisió número xx presa pels Comissaris Esportius del Ral.li xxxx, 
celebrats els passats dies xxxxxx de xxxx de xxxx, que comportà l’exclusió de la 
prova del vehicle nº xxxx del concursant xxxxxxxxxx. 

2- Tenir per notificat a aquest Comitè de Competició de la sanció imposada pels 
Comissaris Esportius i que ha sigut acceptada pel concursant. 

3- Que s’arxivin les presents actuacions, sense fer especial pronunciament en les 
despeses generades. 

 
 
 
 
 
PRESIDENT DEL COMITÈ DE COMPETICIÓ 
I DISCIPLINA DE LA FCA.      


