
   

Expedient núm. 3/15 

 
 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 

I.- Aquest Comitè de Competició i Disciplina de la FCEH va rebre una 

informació referent al Trofeu CAEI Slopestyle – Freestyle - Snowboard / 
Campionats de Catalunya – Copa de España celebrat a Baqueira Beret el 
passat 14 de març de 2015 que en el “TD Competition  Timmin” es descrivien 
els següents fets: 
 

“10h12’ - Llega a la salida el corredor “Oscar Mauredo”, sin dorsal, el 
Juez de Salida le comenta que sin dorsal no puede realizar 
entrenamiento ni la competición, dice que llega tarde y que recogerá el 
dorsal en la oficina de competición, se le autoriza que haga la inspección 
y que se presente a la oficina de carrera para recoger el dorsal, por 
emisora se comunica la salida de un corredor sin dorsal = (Rider en pista 
sin dorsal) 
10h30’ – El competidor “Oscar Mauredo” se presenta en la salida y 
confirman que tiene el dorsal 58. 
(..) 
12h35’ – El competidor dorsal 58 “Oscar Mauredo” toma la salida en 
penúltima posición después del dorsal 52 y antes del dorsal 15. 
(..) 
13h21’’ – El competidor dorsal 58 “Oscar Mauredo” toma la salida a 
continuación del dorsal 1 y antes del dorsal 4. 
 

 El Jutge de Sortida era el Sr. Marc Gómez, el Tabulador el Sr. Carles 
Pons, i el Delegat Tècnic el Sr. Josep Maria Puig. 

 
El corredor de freeski Sr. Oscar Maurelos va quedar en primera posició 

de la categoria Absolut Masculí de Freeski. 
 

Igualment a aquest Comitè de Competició i Disciplina de la FCEH es va 
rebre informació del CAEI, club organitzador, de la que resulta que el  corredor 
de freeski Sr. Oscar Maurelos havia fet la inscripció però no havia fet efectiu el 
seu pagament, ni tampoc el de la llicència de dia. 

 
 

II.- Per resolució del Jutge Únic d’aquest Comitè de Competició i 

Disciplina de la FCEH de 8 de març de 2013, s’acordà 

 
 
 
 



   

a) Incoar procediment sancionador ordinari previst als arts. 62 i ss. dels 
Estatuts de la FCEH,  al corredor de freeski Sr. Óscar Maurelos. 

   

b) Unir a l’expedient el “Report of the Technical Delegate, el “TD 
Competition Timmin” i els resultats del Trofeu CAEI Slopestyle – 
Freestyle - Snowboard / Campionats de Catalunya – Copa d’España 
celebrat a Baqueira Beret el passat 14 de març de 2015. 

 

c) Unir a l’expedient informe del club organitzador CAEI 
 

d) Nomenar instructor i secretari de l’expedient, respectivament, al Sr. 
Enrique Martí Bernat i a la Sra. Diana Larrahora. 
 

e) Notificar la resolució al Sr. Oscar Maurelos, amb la menció expressa 
de que disposava, segons l’art. 63.2 d) dels Estatuts de la FCEH, 
d’un termini de sis dies hàbils, a partir de la notificació, per efectuar 
quantes al·legacions, i proposar les proves, que considerés 
convenients en defensa dels seus interessos. 

 
 

III.- Després de diversos intents fallits de notificació per correu 

electrònic i en el domicili que constava als arxius, per diligència de 8 de març 
de 2015 s’acordà notificar l’acord d’incoació mitjançant la seva publicació, 
durant el període de sis dies hàbils per efectuar al·legacions i proposar proves, 
a la web federativa (www.fceh.cat). 

 
Obtinguda, amb posterioritat, una nova adreça de correu electrònic 

(maurelos@icloud.com), es reproduí l’intent de notificació al que respongué 
l’expedientat en data 4 de juny de 2015 al·legant, bàsicament, que no va tenir 
en cap moment la intenció de córrer sense dorsal o llicència, i que va complir 
en tot moment les indicacions que se li varen fer. 

 
 

IV.- Ni per el Sr. Óscar Maurelos, ni per ningú més, es demanà 

l’obertura del procediment a prova. 

 
 
V.- En data 12 de juny de 2015, l’Instructor del present expedient, el 

Sr. Enrique Martí Bernat, en base als fets i els fonaments de dret que en la 
resolució consten, acordà formular el següent plec de càrrecs: 

 
 
 
 
 

http://www.fceh.cat/
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I. “Els fets descrits segons el criteri d’aquest instructor suposen 
una infracció molt greu de l’art. 68 i) dels Estatuts de la FCEH. 

 

II. Es autor el corredor Sr. Oscar Maurelos. 
 

III. Procedeix imposar, en atenció a la naturalesa i conseqüències 
del fet, i en aplicació dels arts. 72.1 d) i 77 dels Estatuts de la 

FCEH, la suspensió o inhabilitació temporal per un  període 
d’un any a comptar des de la celebració del Trofeu CAEI 

Slopestyle – Freestyle - Snowboard / Campionats de Catalunya 
– Copa de España  a Baqueira Beret el passat 14 de març de 
2015. 

 

IV. Procedeix, igualment, desqualificar al corredor Oscar Maurelos 

del Trofeu CAEI Slopestyle – Freestyle - Snowboard / 
Campionats de Catalunya – Copa de España celebrat a 

Baqueira Beret el passat 14 de març de 2015, modificant a 
partir d’aquest fet, i sense altre canvi, les classificacions 
obtingudes.” 

 
VI.-  Es conferí trasllat al Sr. Óscar Maurelos, tant al correu electrònic 

des del que havía formulat manifestacions al expedient (maurelos@icloud.com) 
com mitjançant la seva publicació a la web federativa (www.fceh.cat), per tal 
que, en el termini de cinc dies hàbils a partir de la notificació, podés examinar 
l’expedient i presentar per escrit les al·legacions que considerés convenient en 
defensa dels seus interessos, sense que ho hagi fet, tot i haver transcorregut 
amb escreix el termini conferit. 

 

 
FETS ACREDITATS 

 
Tal com manifesta l’instructor de l’expedient, atesa la manca, més allà de 

les manifestacions del Sr. Maurelos, de prova contradictòria al que resulta del 
“TD Competition  Timmin”, i de l’informe del club organitzador CAEI, en 
aplicació de la presumpció de certesa de l’acta de l’art. 6.2 a) dels Estatuts 
FCEH, s’ha de concloure que resulta provat que: 
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Durant el Trofeu CAEI Slopestyle – Freestyle - Snowboard / Campionats 
de Catalunya – Copa de España celebrat a Baqueira Beret el passat 14 de 
març de 2015, el corredor Sr. Oscar Maurelos va arribar sense dorsal a la 
sortida i, davant el comentari del Jutge de Sortida que no podia continuar sense 
dit dorsal, va manifestar que el recolliria a l’oficina de competició per lo que, 
aprofitant-se de la bona fe del Jutge esmentat, va poder fer la inspecció. 

 
Al mateix temps, a la oficina cursa i mentre estaven tancant les 

inscripcions, es presentà una persona a nom del Sr. Maurelos sol·licitant que 
l’inscrivissin, i va aconseguir que se li assignés el núm. 58, sense rebre’l 
físicament i sense abonar els drets corresponents a la inscripció i a la llicència 
de dia. 

 
Aprofitant-se de nou d’aquesta situació i utilitzant el dorsal assignat de 

forma irregular, el Sr. Maurelos va poder prendre la sortida, sense abonar 
tampoc en posterioritat les despeses d’inscripció, ni les de llicència de dia, i 
quedant en primera posició de la categoria Absolut Masculí de Freeski 

 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
 
Primer i Únic.- Es ratifiquen, i es donen per reproduïts en la present 

resolució, la totalitat dels fonaments del plec de càrrecs dictat per l’instructor del 
procediment, el Sr. Enrique Martí Bernat, sobretot tenint en compte que no 
s’han formulat al·legacions front al mateix, podent-se inclús considerar que s’ha 
produït una acceptació tàcita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



   

PART DISPOSITIVA: 
 
El Jutge Únic del Comitè de Competició i Disciplina de la Federació 

Catalana d’Esports d’Hivern acorda: 
 
 

a) Condemnar al corredor Sr. Óscar Maurelos, per una infracció molt 
greu de l’art. 68 i) dels Estatuts de la FCEH, en relació amb els arts. 
72.1 d), i 77 dels esmentats Estatuts, a la sanció de suspensió o 
inhabilitació temporal per un  període d’un any a comptar des de la 
celebració Trofeu CAEI Slopestyle – Freestyle - Snowboard / 
Campionats de Catalunya – Copa de España a Baqueira Beret el 
passat 14 de març de 2015.   
 

b) Desqualificar al corredor Oscar Maurelos del Trofeu CAEI 
Slopestyle – Freestyle - Snowboard / Campionats de Catalunya – Copa 
de España celebrat a Baqueira Beret el passat 14 de març de 2015, 
modificant a partir d’aquest fet, i sense altre canvi, les classificacions 
obtingudes. 
 

c) Notificar la resolució al Sr. Oscar Maurelos al correu electrònic 
maurelos@icloud.com i mitjançant publicació a la web federativa 
(www.fceh.cat). 
 
 
D’acord amb el que preveu l’art. 78 dels Estatuts de la FCEH contra la 

present resolució dictada en primera instància per el Jutge Únic del Comitè de 
Competició i Disciplina pot interposar-se, en el termini màxim de tres dies hàbils 
des de la seva notificació, recurs davant del Comitè d’Apel·lació de la 
Federació Catalana d’Esports d’Hivern. 

 
 
Barcelona, a 26 de juny de 2015. 
 
 

 

 

 

 
Eudald Carol Farrerons   Diana Larrahona  

 Jutge Únic del CCD FCEH   Secretaria del CCD FCEH 
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