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COMITE DE COMPETICIO I DISCIPLINA DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE MOTOCICLISME
REUNITS a Barcelona a 10 març de 2017 s'ha decidit dictar la present

RESOLUCIÓ

ANTECEDENTS DE FETS:
PRIMER.- El present procediment és va incoar a partir de la reclamació presentada per un
Promotor de Promovelocitat arrel de la desqualificació per part dels Comissaris Tècnics de
motocicleta homolgada per la FCM però no adequada al Reglament Tècnic de la especialitat
durant el transcurs de la proba celebrada el dia 25 de febrer al Circuit d'Alcarras
SEGON- Aquest Comité ha comprovat la contradicció existent entre les caracteristiques del
gruix del disc de fre del darrera de la motocicleta, les quals van ser acceptades al ser
homologada la motocicleta pels pertinents serveis de la Federació, i el Reglament Tècnic, que
exigeix unes dimensions diferents a les que presenta el vehicle en questió.
Cal assenyalar que el reglament tècnic va ser aprovat amb posterioritat a la data
d'homologació de la motocicleta
TERCER.- Ens enfrontem amb la colusió de diferents drets, concretament el principi de
seguretat jurídica (el fabricant de la motocicleta veu aprovades les característiques tècniques
de la seva creació al ser homologada per la Federació i actua en conseqüència, fabricant i
comercialitzant la mateixa) i el principi de legalitat (el reglament tècnic aprovat amb
posterioritat exigeix característiques tècniques diferents que en part no cumpleix la
motocicleta homologada).
QUART.- El Comitè es veu abocat a una difícil ponderació entre ambdós principis, decidint
declarar legal la motocicleta homologada per la Federació pels seguents motius:
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1.- L’Homologació va ser aprovada amb anterioritat a l’aprovació del reglament tècnic, per la
qual cosa ha de prevaler la seguretat juridica que dóna aquest fet al sol.licitant de
l’homologació. En tot cas, el reglament tècnic hauria d'haver-se adequat, per la qual cosa,
entenem que el principi de seguretat juridica ha de prevaldre sobre el principi de legalitat ja
que el reglament hauria d'haver-se adequat a les homologacions efectuades amb anterioritat
a la seva aparició
2.- Ha quedat manifestament clar que no és posible tècnicament, o en cas de poder-se fer
inviable econòmicament- l'adaptació de la motocicleta homologada al reglament tècnic
aparegut amb posterioritat
3.- La discrepància tècnica dela motocicleta homologada envers el Reglament tècnic no implica
cap tipus d'aventatge prestacional o competitiu envers les motocicletes rivals
CINQUÈ.- Per tot l'exposat,el Comitè ha decidit estimar la reclamació presentada, requerint
que es deixi sense efecte la desqualificació de la motocicleta afectada, declarant-la a tots els
efectes legal i apta per concursar al Campionat de Promovelocitat 2017, amb tots els efectes
legals i esportius inherents a aquesta decisió
SISÈ.- El Comité vol expresament declarar totalment encertada l'actuació dels Comisaris Tècnis
actuants en aquesta verificació.
Els mateixos van aplicar correctament el Reglament Tècnic i en conformitat amb el mateix van
pendre la decisio encertada en aquell moment al no cumplir la motocicleta amb l'esmentat
Reglament
Les circunstàncies que han fet modificar aquesta decisió dels oficials s'han degut a motius que
ananven molt més enllá de l'àmbit d'actuacio d'aquests, els quals, volem insistir, van actuar
amb la deguda diligència i nomès podem agrair la seva tasca
SETÊ.- El Comitè igualment requereix a la Comisió Tècnica de laFederació a aprovar l'oportù
anex tècnic que reflecteixi aquesta decisió i modifiqui les caracteristiques tècniques dels futurs
Reglaments en aquest sentit.
Davant les consideracions anteriorment fetes , el Comité de Disciplina i Competició

C/ Enric Granados, 112 2n 1ª - 08008 Barcelona. Tel 93 415 11 84 Fax 93 237 14 77 CIF: Q5855002-A fcm@fcm.cat www.fcm.cat

DECIDEIX:
Estimar la Reclamació presentada pel Promotor arrel de la desqualifiacicó de motocicleta no
conforme al reglament tècnic de la categoria, en el meeting celebrat a Alcarràs el dia 25 de
febrer de 2017 tot i que va ser homologada per la Federació Catalana de Motociclisme,
requerint a que es procedeixi a requalificar a la mateixa amb tots els efectes legals i esportius
inherents, declarant legal les caracteristiques de la mateixa desde el mateix moment en que va
ser homologada
Requerir a la Comissió Tècnica de la Federació perque mitjançant anexe, es procedeixi a
modificar en els punts oportuns , i de manera inmediata el Reglament Tècnic de la categoria
Notifiquis personalment al reclamant, així com s'elevi aquesta resolució a la Comisió Tècnica
als efectes oportuns

Barcelona a 19 de gener de 2017

Joan Àngel ALPISTE LOPEZ
President Comite de Competició i Disciplina de la FCM
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