
Expedient 1/2014 
 
 
         
 
Barcelona, a xx de xxxxxxx de 2014. 
 
 
RESOLUCIÓ SANCIONADORA DEL COMITÈ DE COMPETICIÓ I 
DISCIPLINA DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’AUTOMOBILISME CONTRA 
EL SR. xxxxxxxxxxxxxxx, AMB NÚM. FEDERAT xxxxx-CAT: 
 
I.- Com sigui que: 
 
- En data xxx de xxxxxxx de 2014 es va incoar expedient sancionador en relació als fets 

ocorreguts en data xx de xxxxxxx de 2014 en la cursa de kàrting categoria aleví que 
va tenir lloc al circuit d’Osona consistents a unes suposades amenaces del mecànic de 
l’equip xxxxxxxxxxxxx, Sr. xxxxxxxxxxxxxxxxx, (vehicle xxx de la cursa) contra el 
Sr. David Fuentes Lara, Director de Competició. 

 
- Es va practicar prova testifical dels testimonis xxxxxxxxxxxxxxx i 

xxxxxxxxxxxxxxxxx, la qual s’ha portat a terme i s’ha incorporat a l’expedient i de la 
que es conclou que efectivament es va produir l’amenaça denunciada en els exactes 
termes i context que la denúncia exposava. 

 
- Es va notificar al denunciat Sr. xxxxxxxxxxxxxxxxx i a l’equip del que formava part 

en el moment dels fets, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, per tal que poguessin fer les 
al·legacions oportunes, presentant escrit d’al·legacions dins de termini el Sr. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, les quals, a grans trets exposen que es va enfadar pel que ell va 
considerar una decisió injusta del Director de Cursa i que les paraules que li va dirigir 
van ser “doncs això ho parlarem fora del kàrting”, sense que la seva voluntat fos que 
aquestes paraules poguessin constituir una amenaça. La pròpia al·legació del 
denunciat comporta un reconeixement implícit de l’amenaça, ja que si bé manifesta 
haver dit unes paraules diferents de les denunciades, el fet de dir-li al Director de 
Competició que “ho parlarem fora del kàrting”, no pot significar altra cosa que una 
amenaça, doncs fora del kàrting no és el lloc a on de cap manera sigui comú parlar 
dels temes competitius i esportius amb el Director d’una competició, sinó que, en el 
context del significat social de les expressions, aquestes paraules tenen una clara 
connotació de marcada amenaça. 

 
- Les al·legacions presentades no van desvirtuar la prova testifical practicada. 
- Es va elevar proposta de resolució sancionadora al Comitè de Competició i Disciplina, 

tot notificant-ho als interessats sense que hagin efectuat cap al·legació dins del termini 
previst. 

 



- El denunciat no ha aportat cap prova contraria a les testificals practicades. 
 

II.- El Comitè de Competició i Disciplina, reunit en data xx de xxxxxxx de 2014, i a la 
vista de l’expedient i reunit a l’efecte, ha adoptat la següent RESOLUCIÓ: 
 
II.1.- Vista la denúncia amb els seus documents, les proves practicades i les al·legacions 
presentades pel denunciat aquest Comitè considera provats els següents fets: 
 
- Que en data xx de xxxxx de 2014, en el transcurs de la cursa de kàrting categoria aleví 

que va tenir lloc al circuit d’Osona, el mecànic de l’equip xxxxxxxxxxxx, Sr. 
xxxxxxxxxxxxx (vehicle xxx de la cursa), en un moment posterior al visionat de la 
cursa per part del Director de Competició, va dirigir-se a aquest en to amenaçant tot 
dient-li: “Després ens veurem al carrer”. 

 
II.2.- Que d’acord a la normativa vigent aplicable aquest Comitè considera: 
 
- Que les paraules “després ens veurem al carrer” en el context del significat social més 

comú d’aquesta expressió, ha de ser considerada una amenaça i per tant constitueix 
una infracció de les contemplades en l’article 106.d) dels Estatuts de la F.C.A. 

 
- Que l’amenaça no va anar acompanyada de cap altre gest, ni reiteració, ni agressió ni 

contacte físic, sinó que es va limitar a la frase “després ens veurem al carrer”, per el 
que d’acord als precedents del Comitè de Competició i Disciplina la infracció s’ha de 
considerar lleu. 

 
- Que concorre en el present cas l’atenuant de manca d’antecedents del denunciat que 

preveu l’article 112.3) dels Estatuts de la F.C.A. 
 

I per tot això,  
 

- Aquest Comitè de Competició i Disciplina acorda imposar al Sr. 
xxxxxxxxxxxxxxxx, la sanció consistent a un mes de suspensió de la llicència 
federativa a comptar des de la data d’avui, dia xx de xxxxxxx de 2014, per una 
infracció lleu contemplada en l’article 106.d), amb l’atenuant prevista a l’article 
112.3) dels Estatuts d’aquesta Federació, fent-ne responsable subsidiari pel cas 
d’incompliment i d’acord als articles 110 (cont) i 109 del mateix text, al propi 
concursant xxxxxxxxxxxxxxx. 

 
Contra aquesta resolució sancionadora es podrà interposar Recurs davant el Tribunal 
d’Apel·lació en el termini de tres dies hàbils a comptar des de la recepció de la present 
resolució.   


