
EXPEDIENT  06/2007 
 
 
 
 
  
                          Barcelona, a xxx de xxxx de 2007. 
 
 
Reunit el Comitè de Competició i Disciplina de la Federació Catalana d’Automobilisme 
amb l’objecte de conèixer i resoldre l’Expedient núm. 06/2007 seguit contra el Sr. Xxxxxx, 
xxxxxx, concursant del nº xx, amb llicència xxxxxx de la prova de Kàrting xxxxx, 
celebrada a xxx el xxx de xxx enguany. 
 
En ús de les facultats que té concedides i li són pròpies estatutàriament atribuïdes, per 
unanimitat de tots els seus membres han decidit formular la següent RESOLUCIÓ que es 
basa en els següents,  
 
 

FETS 
 
 
UNIC.- A resultes d’un incident petit pel corredor nº xxxx, durant els entrenaments de la 
prova, incident del que va sortir il.lès, va envaïr la pista amb els entrenaments en marxa, 
posant en perill la seva integritat i la de la resta de competidors, i va impedir l’actuació del 
mtege del circuit i dels tècnics sanitaris, amb actituds agressives envers tots ells. 
 
  
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 RESOLT  
 
 
Atenent a la relació de parentiu de l’imputat amb el pilot accidentat, imposar al concursant 
Sr. Xxxxx la sanció, en  un grau mínim, de privació de llicència federativa per un temps 
d’un any. 
 
D’altre banda, tota vegada que l’imputat no ha estat mai sancionat amb anterioritat, en 
aplicació dels articles 28, 29 c) i 40 del Reglament de Règim Disciplinari de la FCA, deixar 
en suspens l’aplicació de la sanció, condicionada a que no incorri en cap altra infracció 
disciplinària durant l’esmentat termini d’un any de sanció. 
 
Contra aquesta decisió es pot interposar recurs d’apel.lació davant del Tribunal 
d’Apel.lació de la Federació Catalana d’Automobilisme en el termini de tres dies hàbils des 



de la notificació de la presente resolució en la forma que preveu el Reglament de Règim 
Disciplinari de la Federació Catalana d’Automobilisme. 
 
 
SECRETARI DEL COMITÈ DE COMPETICIÓ 
I DISCIPLINA DE LA FCA.      


