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Títol I 
 

DE LA DISCIPLINA ESPORTIVA 
 

DISPOSICIONS GENERALS 
 
 
Art. 1.0 – ÀMBIT D'APLICACIÓ. 
 
L'àmbit de la disciplina federativa s'entén a les infraccions de les regles de la competició i de les 
normes generals esportives, tipificades en el  Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual 
s'aprova el Text únic de la Llei de l'esport , en les normes estatutàries o reglamentaries de la 
pròpia FCM, dels clubs esportius i altres entitats que l'integren i que participen en competicions o 
activitats d'àmbits autonòmic. O d'àmbit  intracomunitari en aquelles competicions regulades o 
aprovades per la Federació Catalana pels esportistes amb llicencia  catalana  
 
Concretament s’estén a les infraccions comeses amb ocasió o com a conseqüència de la pràctica 
del motociclisme esportiu, així com a les conductes contraries a la disciplina, a la bona conducta 
esportiva o a les normes que el regulen.  
 
 
Art. 1.1 – CONCEPTE D'INFRACCIONS. 
 
Son infraccions a les regles de la competició, les accions u omissions que, durant el decurs 
d'aquella, vulneren, impedeixen o pertorben el seu normal desenvolupament. 
Son infraccions a les normes generals esportives, les demés accions u omissions que siguin 
contraries al disposat en dites normes. 
 
No serà sancionada cap infracció que no hagi estat establerta abans de haver-se comes.  
 
Art. 1.2 – INDEPENDÈNCIA. 
 
El regim disciplinari esportiu es independent de la responsabilitat civil o penal, així com del regim 
derivat de les relacions laborals, que es regiran per la legislació que en cada cas li pertoqui. 
 
Art. 1.3 – POTESTAT DISCIPLINARI. 
 

1. La potestat disciplinaria atribueix als seus titulars, la facultat d'investigar, enjudiciar i, en el 
seu cas, sancionar o corregir a les persones o entitats sotmeses a la disciplina esportiva o 
associativa de la FCM segons les seves respectives competències.  
Les persones o entitats sotmeses a aquesta potestat disciplinaria son; els clubs i 
associacions esportives i els seus directius, tècnics i esportistes, tutors dels esportistes 
menors d'edat, els oficials, els components de la mateixa estructura orgànica  de la FCM i, 
en general, totes aquelles persones físiques o jurídiques que desenvolupen la seva 
activitat federada en l’àmbit autonòmic de Catalunya o extracomunitari amb competència 
de la FCM. Específicament s'inclou com a persones sotmeses a la potestat disciplinaria de 
la Federació a aquelles persones que, sense tindre llicència de tutor, tenen relació de 
parentiu , amistat o de representació jurídica o de facto  d'un  pilot menor d'edat participant 
en proba esportiva de l’àmbit competencial de la FCM i això amb independència de les 
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possibles responsabilitats de la persona que ostenti la llicència de tutor. 
 

2. La potestat disciplinaria esportiva correspon a: 
 

a) Durant el desenvolupament d'una prova o competició aquesta potestat serà exercida pel 
Jurat, Director de Cursa,  Oficials o  Àrbitres. 

b) En Primera Instancia al Comitè de Competició i Disciplina Esportiva i en  Segona Instancia  
           al Tribunal d’Apel·lació de la FCM; les resolucions adoptades per aquest últim, poden ser 
           recorregudes davant el Tribunal Català de l’Esport. 

c) Als clubs esportius, als seus socis o associats, esportistes i directius o administradors. Els 
seus acords seran, en tot cas, recurribles, davant els òrgans disciplinaris de la FCM. 

d) A la FCM sobre totes les persones que formen part de la seva estructura orgànica, sobre 
els clubs esportius i els seus esportistes, tècnics i directius, sobre els jutges i arbitres i, en 
general, sobre totes aquelles persones o entitats que estan federades, desenvolupen 
l'activitat esportiva corresponent al àmbit de Catalunya. 

e) El Tribunal Català de l’Esport, sobre les mateixes persones i entitats que la FCM, sobre 
aquesta mateixa i els seus directius i, en general, sobre el conjunt de l'organització 
esportiva i de les persones integrades en ella. 

 
Art. 1.4 – CONFLICTES DE COMPETÈNCIA. 
 
Els conflictes positius o negatius que sobre la tramitació o resolució dels assumptes, es susciten, 
entre els òrgans disciplinaris de l'organització esportiva d’àmbit territorial, seran resoltes pel 
Tribunal Català de l’Esport.  
 

TÍTOL II 
 

CIRCUMSTANCIES QUE EXIMEIXEN, ATENUEN O AGREUGEN LA 
RESPONSABILITAT DISCIPLINARIA ESPORTIVA. 

 
 
Art. 2.0 – CAUSES D'EXTINCIÓ DE LA RESPONSABILITAT DISCIPLINARIA ESPORTIVA. 
 
Son causa d'extinció de la responsabilitat disciplinaria esportiva en tot cas. 
 

a) La mort de l'inculpat. 
b) La dissolució del Club, Federació o entitat esportiva sancionada. 
c) El compliment de la sanció imposada. 
d) La prescripció de les infraccions o de les sancions imposades. 
e) L’aixecament de la sanció.  
f) La pèrdua de la condició de l'esportista federat o del membre de l'associació esportiva de 

qui es tracti. Quan la pèrdua d'aquesta condició sigui voluntària, aquest supòsit d'extinció 
tindrà efectes merament suspensius, si qui estigues subjecte al procediment disciplinari en 
tràmit, o hagués estat sancionat, recuperi en qualsevol modalitat esportiva i dins d'un 
termini de tres anys la condició sota la qual quedava vinculat a la disciplina esportiva, en 
aquest cas el temps de suspensió de la responsabilitat disciplinaria esportiva no es 
computarà a efectes de la prescripció de les infraccions ni de les sancions. Això sense 
perjudici de les responsabilitats de les persones que, sense estar federades estan incloses 
en l’àmbit de la competència disciplinaria de la Federació Catalana de Motociclisme, 
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d'acord a allò disposat a l’article 1.3-1 del present Reglament 
 
 
Art. 2.1 – CIRCUMSTANCIES ATENUANTS DE LA RESPONSABILITAT DISCIPLINARIA 
ESPORTIVA. 
 
Son circumstancies atenuants de la responsabilitat disciplinaria esportiva: 
 

a) El Penediment espontani. 
b) Haver-se procedit immediatament a la infracció una provocació suficient. 
c) No haver estat sancionat amb anterioritat en el decurs de la vida esportiva. 

 
 
Art. 2.2 – CIRCUMSTANCIES AGREUJANTS DE LA RESPONSABILITAT DISCIPLINARIA 
ESPORTIVA. 
 
Es considera com circumstancia agreujant de la responsabilitat disciplinaria esportiva: 
 

a) La reincidència. Existirà reincidència quan l'autor hagués estat sancionat amb 
anterioritat per qualsevol infracció a la disciplina esportiva de igual o major gravetat, o 
per dues infraccions o mes d'inferior gravetat de la que en aquest suposat es tracti. La 
reincidència s'entendrà produïda en el decurs d'un any, comptant a partir del moment 
en que s'hagi comes la infracció. 
 

b) La reiteració. Hi ha reiteració quan l’autor d’una infracció ha estat sancionat en el curs 

de la mateixa temporada per un fet que tingui assenyalada una sanció igual o més 

elevada, o per més d’un que tingui assenyalada una sanció inferior. 

c) El perjudici econòmic ocasionat 

d) El preu. Concorre aquesta circumstancia quan l’autor hagi estat mogut a la seva 

comissió per mitjà de pagament d’un preu, en diners ,rendes, fruïts, o en accions de 

qualsevol mena,  amb una altra persona o entitat. 

En els casos en què concorri aquesta circumstancia, la persona o persones amb qui 

s’hagués pactat l’acord o de que s’hagués rebut el preu seran també enjudiciades com 

a coautors de la infracció que s’hagi comès. 

 
Art. 2.3 – DETERMINACIÓ DE LA SANCIÓ. 
 
Per la determinació de la sanció que resulti aplicable, els òrgans disciplinaris podran valorar les 
circumstancies que concorren en la infracció, tals com les circumstancies de la mateixa, la 
naturalesa dels fets o la concurrència en l'inculpat de singulars responsabilitats en ordre esportiu. 
La possible sanció a imposar quan així s'acordi, tindrà que ser graduada atenent a la apreciació 
de circumstancies atenuants o agreujant. 
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TÍTOL III 

 
INFRACCIONS I SANCIONS. 

 
 
Art. 3.0 – CLASSIFICACIÓ DE LES INFRACCIONS PER LA SEVA GRAVETAT. 
 
 Les infraccions, atenent el supòsit regulat per la norma conculcada, es classifiquen en:  
 
a).- INFRACCIONS DE LES NORMES DE COMPETICIÓ: son aquelles accions u omissions que 
durant els transcurs d’una prova o competició de caire federatiu vulnerin les normes 
reglamentaries reguladores de la practica del motociclisme esportiu. 
 
b).- INFRACCIONS DE LA CONDUCTA ESPORTIVA: son les accions o omissions contraries al 
que disposen les normes generals o especifiques de disciplina i convivència esportives, siguin o 
no comeses durant el transcurs d’una prova o competició.  
 
c).- INFRACCIONS DE LES NORMES DE CONDUCTA ASSOCIATIVA: son aquelles accions o 
omissions que comporten l’incompliment de les prescripcions estatutàries o reglamentaries de la 
FCM, així com els incompliments de la Assemblea.  
 
 
Art. 3 Les infraccions esportives es classifiquen en MOLT GREUS, GREUS i LLEUS. 
 
 3.1 Son INFRACCIONS COMUNS MOLT GREUS a les normes de competició o la conducta 
esportiva: 
 
a).- Els abusos d’autoritat i usurpació.  
b).- Els trencaments de sancions imposades per falta greu o molt greu. El trencament s’apreciarà 
en tots els supòsits en que les sancions siguis executives. El mateix regim s’aplicarà quan es tracti 
del trencament de mesures cautelars.   
 
Son també autors d’aquesta falta els organitzadors i els oficials que permetin, sàpiguen-ho, la 
participació en uns prova d’una esportista o oficial que es trobi sota sanció de suspensió de la 
llicencia o d’inhabilitació per prendre-hi part. 
 
c).- Les actuacions dirigides a predeterminar per mitja de preu, intimidació o d’acord el resultat 
d’una prova o competició.  
 
d).-Les agressions, comportaments, actituds, gestos despectius o agressius, de federats o 
persones  físiques que formin part de l’escriptura orgànica de la FCM, sigui per dret propi o en 
qualitat de representat d’entitats, adreçats contra els oficials, directius, autoritats esportives, altres 
esportistes o el públic. S’entenen inclosos  dins el concepte d’autoritats esportives totes aquelles 
persones que federades o no, desenvolupin funcions de qualsevol mena dins l’organització i 
desenvolupament d’una prova o competició.  
 
e).- Els actes notoris i públics que atenent a la dignitat o decoro esportiu, quan revesteixen una 
especial gravetat. Igualment, es considerarà falta molt greu la reincidència en infraccions greus 
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per fets d’aquesta naturalesa en el curs de una mateixa temporada.  
 
f).- La manipulació o alteració, be sigui personal o a traves de persona interposada, dels vehicles, 
del material o equipament esportiu en contra a les regles tècniques de cada modalitat quan puguin 
alterar la seguretat de la prova o competició o posin en perill la integritat de les persones. 
 
g).- La reiteració, per mes de dues vegades de l’ús de combustibles no autoritzats, tant en 
entrenaments de classificació com en competicions, en el curs de una mateixa temporada.  
 
h).-  La participació indeguda i la incompareixença o retirada injustificada de les proves o 
competicions, així com la suplantació i/o substitució  d'un pilot per un altre, la no comunicació de la 
incompareixença en una competició en la que estigues inscrit i la no participació en una 
competició en la que estigues inscrit a participar, el mateix dia, en una altre competició sense el 
consentiment previ de l'organitzador de la primera o de la Federació competent. 
 
i).- La participació en competicions organitzades pels països que promoguin la discriminació racial 
o sobre els que recaiguin sancions esportives imposades per Organismes Internacionals o amb 
esportistes que representin els mateixos. 
La participació  o organització  en proves o competicions d’àmbit català que no hagin obtingut el 
preceptiu permís d’organització de la FCM o de les autoritats legalment competents o be no 
tinguin concertades les assegurances oportunes. 
 
j).- L’incompliment per part de qualsevol persona física o entitat que formi part de la FCM o de la 
seva estructura orgànica dels acords adoptats per l’assembla general o de les disposicions 
estatutàries o reglamentaries. Així com la inexecució de les resolucions del Tribunal Català de 
l’Esport. 
 
k).- Les declaracions públiques de directius, oficials, esportistes i de federats, així com les de 
qualsevol persona física que formi part de la FCM, sigui per dret propi o en qualitat de 
representant d’alguna entitat, que incitin a la violència. S'inclou aquí no tant sols els  representants 
dels pilots menors d'edat amb llicència de tutor, sinó qualsevol familiar, amic o representat de fet 
del pilot menor d'edat encara que no disposi de llicència federativa.  
 
l).- Les agressions a esportistes, sempre que es produeixin lesions corporals. 
 
m).- Les protestes, intimidacions, o coaccions col·lectives o tumultuàries que impedeixin la 
celebració d'una prova o competició, que obligui la seva suspensió. 
 
n).- Les protestes individuals, airades i ostensibles realitzades públicament contra càrrecs oficials, 
tècnics i demes autoritats esportives, entre les quals s’inclouen els membres dels òrgans 
jurisdiccionals de la FCM,  amb menyspreu de la seva autoritat. 
S’entén que hi ha desobediència manifesta si l’ordre, reiterada tres o mes vegades no es 
complida. 
 
o).- La violació de secrets en assumptes que es coneguin per raons del càrrec desenvolupat. 
 
p).- L'ús, administració, promoció, incitació, consum de substancies, o la utilització i aplicació de 
mètodes destinats a augmentar artificialment les capacitats físiques dels esportistes o a modificar 
els resultats de les competicions esportives, així com la negativa a sotmetre als controls exigits per 
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òrgans o persones competents, o qualsevol acció u omissió que impedeixi o pertorbi la correcta 
utilització dels esmentats controls. 
Les infraccions a aquest apartat s'entén referides a les condicions, requisits i demes 
circumstancies que, sobre aquest extrem es preveu en La Llei orgànica 7/2006, de 21 de 
novembre, de protecció de la salut i de lluita contra el dopatge en l'esport i demes concordants.   
 
q)- Qualsevol dany material ocasionat intencionadament. 
 
r).- Ser objecte en la mateixa temporada esportiva de 3 exclusions de proves o competicions 
independentment del rang, l’especialitat o la causa d’exclusió.  
 
s).- Qualsevol acció o omissió realitzada durant el transcurs d’una prova o competició, el qual 
sense causa justificada posi en perill la integritat física dels altres participants dels oficials actuants 
o del públic assistent. 
 
t).- Realitzar entrenaments de qualsevol classe o proves de motos de competició en vies publiques 
o obertes al transit en els dies i hores no indicats al respecte. 
 
u).- Les establertes en el Codi Esportiu Internacional com a infraccions a les normes que regeixen 
les competicions i la conducta esportiva.  
 
3.2  Són INFRACCIONS ESPECIFIQUES MOLT GREUS, les següents: 
 
1).- ESPECIFIQUES DE FEDERATIUS (DELS DIRECTIUS DE LA FCM I ELS SEUS ÒRGANS). 
 

a) L'incompliment dels acords de l'Assemblea General, així com els Reglaments Electorals i 
demés disposicions estatuàries o reglamentaries que revesteixin especial gravetat o tinguin 
especial transcendència. 

b) La no convocatòria en els terminis o condicions legals, de forma sistemàtica i reiterada dels 
òrgans col·legiats federatius. 

c) La incorrecta utilització del fons privats o de les subvencions, crèdits, avals i demés ajuts 
de l'Estat, dels seus Organismes Autonòmics o d'altre manera concedits amb càrrecs als 
Pressupostos Generals de l'estat. 

L'apreciació de la incorrecta utilització de fons públics, es regirà pels criteris que per l'ús d'ajuts i 
subvencions públiques es contemplen en la legislació especifica de l'Estat. Pel que respecta als 
fons privats, s'estarà al caràcter negligent o dolós de les conductes. 

d) El compromís de despesa de caràcter plurianual del pressupost de la FCM, sense 
l'autorització prevista en l'art. 29 del Real Decret 1.855/91 de 20 de desembre sobre 
Federacions Esportives Espanyoles o en la normativa que en cada moment reguli els 
esmentats suposats. 

e) L'organització d'activitats o competicions esportives oficials de caràcter internacional sense 
la reglamentaria autorització. 

f) La inexecució de les resolucions del Tribunal Català de l’Esport.  
 
 
 2) INFRACCIONS MOLT GREUS EN LA ACTUACIÓ I PARTICIPACIÓ EN SELECCIONS 
NACIONALS, REGIM DE LLICENCIES I PER NO EXPEDICIÓ INJUSTIFICADA DE LLICENCIES 
PER LA FCM. 
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2.1 Son infraccions molt greus, en l'actuació i participació en les seleccions nacionals. 
 

a) La manca d'assistència no justificada a les convocatòries de les seleccions esportives 
nacionals. 

A aquests efectes, la convocatòria s'entén referida tant als entrenaments com a la celebració 
efectiva de la prova o competició. 

b) El comportament inadequat i antiesportiu mentre s'estigui sotmès a la disciplina de la 
selecció nacional i sempre que el mateix pugi afectar la consideració de dita selecció, així 
com la desobediència manifesta a les ordres i directrius dels directius, tècnics i entrenadors 
en l'àmbit de la seva competència. 

 
2.2 Igualment es consideren infraccions molt greus, pel que respecta al regim de llicencies. 
 

a) La falsificació demostrada de les dades i circumstancies necessàries per obtenir una 
llicencia esportiva. 

b) L'actuació en una prova o competició sense haver tramitat la corresponent llicencia 
esportiva. 

c) La utilització pels clubs i entitats esportives d'esportistes que no compleixin els requisits 
generals del regim de llicencies. 

 
2.3 Tanmateix es infracció molt greu de la FCM. 
 

a) La no expedició injustificada d'una llicencia en el termini de quinze dies des de la 
sol·licitud, una vegada verificat el compliment dels requisits esportius establerts per la seva 
expedició, d'acord amb els Estatuts o Reglaments de conformitat amb el establert en l'art. 
7.1 del Real Decret 1.835/1.991 de 20 de desembre. 

 
3).- MOLT GREUS  ESPECIFIQUES DELS ORGANITZADORS: 
 
1.- L’impagament de premis o el lliurament de trofeus que s’haguessin establert, ofert o anunciat 
per a una prova. 
Es consideren autors d’aquesta falta disciplinaria l’entitat organitzadora i els membres del seu 
comitè organitzador.  
2.- La participació en una prova organitzada d’oficials, esportistes o concursants que no tinguin la 
llicencia corresponent. 
 
 
4).-MOLT GREUS ESPECIFIQUES DELS OFICIALS: 
 
La negligència i la ignorància inexcusable en el compliment de les seves funcions per part dels 
oficials actuants en una prova que resulta plasmada de resolucions expresses.  
 
 
Art. 3.3-  SON INFRACCIONS GREUS 
 
 A.-   DE CARACTER GENERAL A LES NORMES DE COMPETICIÓ O A LA CONDUCTA 
ESPORTIVA  ¡ 
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a).-  L’ incompliment d’ordres i instruccions emeses pels oficials, els directius i altres autoritats 

esportives, si el fet no té el caràcter de falta molt greu. S’entenen incloses dins del concepte 

d’autoritats esportives totes aquelles persones que, federades o no, desenvolupin funcions de 

qualsevol mena dins l’Organització i desenvolupament d’una prova o competició, i els membres 
dels òrgans jurisdiccionals de la FCM. 
 
b).- Els actes notoris o públics que atemptin contra la dignitat o el decor esportiu. 
 
c).- La manipulació i/o alteració; sigui personalment o per mitja de persona interposada, dels 
vehicles, del material o del equipament esportiu, en contra dels reglaments tècnics que regeixen el 
motociclisme esportiu, encara que nomes alterin o modifiquin i no millorin les prestacions dels 

vehicles o de qualsevol dels seus components. Es consideren autors d’aquesta falta els 

esportistes i els concursants que utilitzen vehicles manipulats i/o alterats, tant en entrenaments 
com en competicions.  
 
d).- La utilització de combustible no autoritzat, tant en entrenaments com en competicions. 
 
e).- Els insults, ofenses o execució d’actes que atemptin contra la integritat o la dignitat dels 
oficials, directius, autoritats esportives, altres esportistes o el públic, realitzats per persones 
físiques que formin part de la FCM o de la seva estructura orgànica, per dret propi o en 

representació d’entitats. S’entenen incloses dins el concepte d’autoritats esportives totes 

aquelles persones que, federades o no, desenvolupin funcions de qualsevol mena dins 

l’organització i desenvolupament d’una prova o competició, i els òrgans jurisdiccionals de la 

FCM. 
 
f).- Les protestes, intimidacions, coaccions o actituds passives, col·lectives o tumultuoses que 

alterin el normal desenvolupament d’una prova, competició o manifestació esportiva de 

qualsevol mena. 

 

g).- L’exercici d’activitats publiques o privades declarades incompatibles amb l’activitat o 

funció esportiva desenvolupada. 
 
h).- Qualsevol conducta objectivament considerada com greument atemptatòria pel motociclisme 
esportiu, sempre que no estigui inclosa en la qualificació de falta molt greu. 
 
i).- La mala fe en la conservació d’ instal·lacions esportives que hi produeixin trencament o 
deteriorament palpable. 
 
j).- Faltar a la veritat  en les declaracions que constin en documents oficials, així com manipular o 
alterar el seu contingut. 
 

k).- Realitzar publicitat de la classificació final d’un campionat, copa, trofeu o challenge de 

Catalunya, abans que hagi finalitzat l’ultima prova i la classificació final hagi estat confirmada per 

la FCM, i qualsevol omissió o addició en la publicitat, que pugui crear confusió en l’opinió publica 

sobre l’esdeveniment esportiu publicitat. 

 
l).- Pagar les inscripcions amb xecs, pagares o altres mitjans de pagament, que no siguin atesos. 
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m).- Les establertes en el Codi Esportiu Internacional com a infraccions a les normes que regeixen 
les competicions i la conducta esportiva. 
 
B.-  DE CARÀCTER GENERAL,  EN LA ACTUACIÓ I PARTICIPACIÓ EN SELECCIONS 
NACIONALS I APLICABLES A CÀRRECS OFICIALS. 
 

1. Son infraccions greus de caràcter general i aplicables a tots els estaments de la FCM, les 
següents: 

 
a) L'incompliment reiterat d'ordres e instruccions emanades dels òrgans esportius 

competents. En tals òrgans, estan compresos, els càrrecs oficials, tècnics, directius i 
demés autoritats esportives. 

b) Els actes notoris i públics que atenen a la dignitat i decoro esportius. 
c) L'exercici d'activitats públiques o privades declarades incompatibles amb l'activitat o funció 

esportiva desenvolupada. 
d) Els insults i ofenses a esportistes, càrrecs oficials, tècnics, dirigent i demés autoritats 

esportives. 
e) Las protestes, intimidacions o coaccions col·lectives o tumultuàries que alterin el normal 

desenvolupament de la prova o competició. 
f) El proferir paraules i executar actes atemptatoris contra la integritat o dignitat de les 

persones adscrites a la organització esportiva o contra el públic assistent a una prova o 
competició. 

g) El retard en la compareixença a una prova o competició esportiva que no origini la 
suspensió de la mateixa. 

h) Organitzar activitats, proves o competicions esportives amb la denominació d'oficials sense 
l'autorització corresponent, així com la participació en les mateixes. 

i) L'incompliment injustificat per part dels pilots classificats en els tres llocs de cada 
competició, de la obligació d'assistir al cerimonial d'entrega de premis.  

 
2.- .Son infraccions greus, en quan a l'actuació i participació en seleccions nacionals. 
 

a) El comportament incorrecte, en les competicions i concentracions dels equips nacionals, i 
especialment el suposi infracció del regim intern establert per la FCM per aquelles. 

 
b) La desobediència a les directius i ordres dels directius, tècnics i entrenadors en l'àmbit de 

la seva respectiva competència. 
 
 
Art. 3.4- Son INFRACCIONS ESPECIFIQUES GREUS, les següents: 
 
A) ESPECIFIQUES DELS FEDERATIUS: 
1.- La no convocatòria, en els terminis o condicions legals, dels òrgans col·legiats federatius. 

2.- L’incompliment de les regles d’administració i gestió del pressupost i patrimoni previstes en 

la normativa d’aplicació.  

 
B) ESPECIFIQUES DELS OFICIALS: 
1.- La negligència i la ignorància inexcusable en el compliment de les seves funcions per part dels 
oficials actuats en una prova, quan no sigui qualificada com a falta molt greu. 
2.- La no compareixença a les competicions o a les proves per a les quals hagi estat degudament 
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designat i /o l’absència injustificada durant el desenvolupament de les mateixes. 

3.- Les faltes de respecta i consideració amb la resta dels càrrecs oficials en les que no concorren 
     els requisits per ser considerades infraccions molt greus. 
4-  Reflectir en les Actes i demés documents oficials, dades que nos es corresponguin a la realitat i 
     sempre que no tinguin influencia directa en el desenvolupament de la competició. 
5.- Deixar de reflectir en les Actes i demés documents oficials, dates o circumstancies amb les 
     mateixes característiques de l'apartat anterior 
6- .En general, l'incompliment de les normes esportives per negligència o descuit. 
 
 
Art. 3.5- INFRACCIONS LLEUS DE CARÀCTER GENERAL 
 

1. Son infraccions lleus, de caràcter general, aplicables a tots els estaments de la FCM, les 
següents: 

 
a) Les observacions formulades als càrrecs oficials, tècnics, directius i demés autoritats 

esportives en l'exercici de les seves funcions de manera que signifiquin una lleugera 
incorrecció. 

b) La lleugera incorrecció amb el públic, companys o subordinats. 
c) L'adopció d'una actitud passiva en el compliment de les ordres e instruccions rebudes dels 

càrrecs oficials i autoritats esportives en l'exercici de les seves funcions. 
d) La deixadesa en la conservació i cura en els locals socials, instal·lacions esportives i altres 

mitjans materials. 
e) Els que, amb tal caràcter, es qualifiquen en els Reglaments Particulars de cada prova com 

infracció a les normes que regeixen les competicions i manifestacions motociclistes i la 
conducta esportiva a observar. 

 
2.- Son infraccions lleus, en l'actuació i participació en seleccions nacionals les següents: 
 

a) La lleugera incorrecció en el comportament en proves o períodes de concentració dels 
equips nacionals. 

b) La no utilització o utilització incorrecta del uniforme establert en el seu cas per la FCM. 
c) La desconsideració lleu amb els directius, entrenadors o esportistes en el àmbit de 

l'actuació com membre d'un equip nacional. 
 
3.- Son infraccions lleus, en relació al regim d'utilització de llicencies, les següents: 
 

a) La no presentació d'una llicencia comprovant-se posteriorment que estava tramitada. 
 

1. Son infraccions lleus, aplicables específicament als càrrecs oficials, les següents: 
 

a) Deixar de reflectir en l'Acta, dades o infraccions de caràcter lleu. 
 
 
Art. 3.6 – RELACIÓ DE SANCIONS SEGONS LA GRAVETAT DE LES INFRACCIONS. 
 

1.- PER INFRACCIONS MOLT GREUS. 
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a) Multa fins a 120.000,00 Euros. 
b) Pèrdua de punts a llocs en la classificació. 
c) Prohibició d'accés als llocs de desenvolupament de les proves o competicions per temps 

no superior a cinc anys. 
d) Inhabilitació a perpetuïtat. Tant sols podrà acordar-se, de manera excepcional, per la 

reincidència en infraccions de extraordinària gravetat. 
e) Privació definitiva de llicencia federativa. 
f) Privació definitiva dels drets d'associat. 
g) Suspensió o inhabilitació temporal, o suspensió dels drets d'associació, de dos a cinc anys. 

 
2.- PER INFRACCIONS GREUS. 

 
a) Suspensió o inhabilitació o privació de la llicencia federativa d'un mes a dos anys. 
b) Privació dels drets dels associats, d'un mes a dos anys. 
c) Multa fins a 60.000,00 Euros. 
d) Prohibició d'accés als llocs de desenvolupament de les proves o competicions per temps 

no superior a tres anys 
e) Pèrdua de punts o llocs en la classificació 

 
3.- PER INFRACCIONS LLEUS. 

 
a) Amonestació, privada o publica.  
b) Suspensió fins a un mes o d'una a tres competicions o proves. 
c) Multa fins a 30.000,00 Euros. 
d) Prohibició d'accés als llocs de desenvolupament de les proves o competicions per temps 

no superior a un any 
 

 
Art. 3.7–  REGLES COMUNS PER LA DETERMINACIÓ E IMPOSICIÓ DE SANCIONS. 
 

1. Únicament es podran imposar sancions personals, consistents en multa, en els casos en 
que els esportistes, tècnics i càrrecs oficials, perceben retribucions o premis en metàl·lic 
per la seva tasca o participació. 

2. Per una mateixa infracció, podran imposar multes, de manera simultània a qualsevol altre 
acció de diferent naturalesa, sempre que estiguin previstes per la categoria d'infracció de 
que es tracta i que, en el seu conjunt, resulten congruents amb la gravetat de la mateixa. 

3. En matèria de dopatge, les sancions de multa corresponents a directius, tècnics i auxiliars, 
metges, jutges i arbitres, quan perceben retribucions per la seva tasca, i per les infraccions 
tipificades en l'article 1.1 b, d i e del R.D. 255/96, seran sancionades amb multa de 301 
Euros a 6.010 Euros. 

4. La sanció de multa pot imposar-se de forma principal o accessòria, però en tot cas, el 
retard en el pagament de les multes, respecte el termini que es concedeixi per fer-ho, 
implicarà, mentre duri la suspensió cautelar pel mateix període, del sancionats morosos. 

5. A partir del mes de mora, l'impagament de multes tindre la consideració de trencament de 
la sanció  

6. En tot cas s'entendrà que el concursant és responsable subsidiari del pagament de les 
multes imposades els membres o representants , juridicament o de fet,  del seu equip,o 
persones relacionades amb el pilot, no nomès qui tingui llicència de tutor, sino a mes a mes 
daquest qualsevol altre vinculat, si aquest és menor d'edat i quedarà obligat en els 
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mateixos termes establerts en els dos punts anteriors  
7. En tot cas, les multes, enteses com sancions úniques, principals, subsidiàries  o 

accessòries d'altres, han d'imposar-se dins dels límits quantitatius vigents en cada moment 
i considerant especialment la situació econòmica del sancionat i la gravetat de la infracció  

8. La quantia de les  multes economiques  reflectides en el present Reglament seran 
actualitzades segons l'IPC o index de referència que el substitueixi anualment desde la 
entrada en vigor del present Reglament i seran publicades  en la web de la Federació 
 

 
Art. 3.8.- MESURES CAUTELARS  
  Són mesures cautelars que poden ser adoptades per a garantir els resultats d'un 
            procediment, les següents:  

.- Precinte de vehicles participants 

.- Precinte de peces extretes dels vehicles participants  
Les mesures cautelars poden ser acordades pels oficials competents actuants d'una prova 
 o pel comitè de competició i disciplina de la federació, prèvia audiència dels interessats  
Els Òrgans jurisdiccionals del la FCM poden adoptar qualsevol mesura cautelar que 
 considerin oportuna,mes enllà de les previstes aqui, sempre amb resolució motivada 
 

 
Art. 3.9– ALTERACIÓ DE RESULTATS. 
 
Independentment de les sancions que poguessin correspondre, els òrgans disciplinaris esportius 
de la FCM tindran la facultat de modificar la classificació de la prova o competició, per causa de 
predeterminació del seu resultat mitjançant preu, intimidació, simple acord i en general, en tots 
aquells casos en els que la infracció suposi una greu alteració del mateix. 
En competicions d'equip, en cas d'infracció en matèria de dopatge i independentment de la sanció 
que correspongui per la infracció, es procedirà a la desqualificació absoluta de l'equip en la 
competició en la que s’hagués detectat la mateixa. 
 
Art. 3.10 – PRESCRIPCIÓ D'INFRACCIÓ I SANCIONS. 
 
Les infraccions prescriuran: 
.- Als tres anys si fossin molt greus 
.- Als  dos anys  si fossin greus 
.- Al l'any  si fossin lleus. 
 
En tots els supòsits començarà a comptar el termini de prescripció el dia següent de la comissió 
d'infracció. 
El termini de prescripció s'interromprà per la iniciació del procediment sancionador, però si aquest 
es manté paralitzat durant tres  mesos  per causa no imputable a la persona o entitat subjecta a dit 
procediment, tornarà a corre el termini corresponent, interposant-se de nou la prescripció al re-
emprendre la tramitació de l'expedient. 
Les sancions prescriuran als tres anys si corresponen a infraccions molt greus, als dos anys  si 
corresponen a infraccions greus i a l'any  si corresponen a infraccions lleus. El termini per el 
còmput de la prescripció de les sancions començarà a comptar des del dia següent al que 
adquireix fermesa la resolució per la qual es va imposar la sanció o des de que es trenqui el seu 
compliment si aquest hagués començat. 
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Art. 3.11 – REGIM DE SUSPENSIÓ DE LES SANCIONS. 
 
A petició fonamentada i expressa del interessat, els òrgans disciplinaris esportius podran 
suspendre, raonablement, la execussió de les sancions imposades mitjançant el procediment 
ordinari, sense que la mera interposició de les reclamacions o recursos que contra les mateixes 
corresponguin, paralitzin o suspenguin la seva execució. 
Per les sancions imposades mitjançant el procediment extraordinari es podrà suspendre, 
potestativa-ment, la sanció a petició fonamentada de part. 
Per l'atorgament de la suspensió de la executivitat dels actes recorreguts es valorarà si el 
compliment de la sanció pot produir perjudicis de difícil o impossible reparació. 
 

 
TÍTOL IV 

 
DELS PROCEDIMENTS DISCIPLINARIS 

 
 
Art. 4.0 – NECESSITAT D'EXPEDIENT DISCIPLINARI. 
 
Únicament es podrà imposar sancions disciplinaries, en virtut d'expedient instruït al efecte d'acord 
als procediments reguladors en el present Títol, independentment de les que es puguin imposar 
pel Jurat, Director de Competició o Àrbitre, durant el decurs de la mateixa. 
 
 
Art. 4.1 – LLIBRE-REGISTRE DE SANCIONS E INCOACIÓ DE PROCEDIMENTS. 
 
En la seu de la FCM es portarà en un registre destinat a tal efecte, l'anotació de les sancions que 
s'imposin en virtut dels expedients disciplinaris tramitats, igualment s'anotaran en l'esmentat Llibre 
Registre i de conformitat amb el establert en el article 39 3r del R.D.e 23 de desembre de 1992, 
sobre Disciplina Esportiva, la providència de incoar del procediment corresponent. 
Tal Llibre Registre constituirà la referencia per la possible apreciació de causes que modifiquin la 
responsabilitat i del còmput dels terminis d'infraccions i sancions. 
 
Art. 4.2 – CONDICIONS DELS PROCEDIMENTS. 
 
Son condicions generals i mínimes dels procediments disciplinaris els següents: 
 
Els càrrecs oficials exerceixen la potestat disciplinaria durant el desenvolupament de les 
competicions de forma immediata, tenint que preveure's en el Reglament Particular i establint-se 
en el present Reglament, un sistema posterior de reclamació contra les seves decisions. 
 
Les decisions del Jurat de Competició seran recurribles en alçada davant el Comitè de Disciplina i 
Apel·lació de la FCM en els terminis marcats en el present Reglament. No obstant el Comitè de 
Disciplina i Apel·lació podrà acordar la reducció i eliminació de terminis necessaris per poder 
adoptar la seva decisió amb la immediates precisa per mantenir el normal desenvolupament de la 
competició. 
 
En les proves o competicions esportives, que la seva naturalesa requereixi la intervenció 
immediata dels òrgans disciplinaris per garantir el normal desenvolupament de les mateixes, 
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tindran que preveure els sistemes procedimentals que permetin conjugar la actuació peremptòria 
d'aquells òrgans, com el tràmit d'audiència i el dret a reclamació dels interessats. 
 
Les actes subscrites pels càrrecs oficials de la competició, constituiran mitjà documental necessari 
en el conjunt de la prova de les infraccions a  les regles i normes esportives. 
 
Igual naturalesa tindran les ampliacions o aclariments a les mateixes subscrites per els propis 
càrrecs oficials, be d'ofici, be a sol·licitud dels òrgans disciplinaris. 
 
Els fets rellevants per el procediment i la seva resolució, podran acreditar-se per qualsevol mitjà 
de prova, podent els interessats proposar que es practiquin qualsevol prova o aportar directament 
quantes siguin d'interès per la correcte resolució de l'expedient. 
 
En la apreciació de les faltes referents a la disciplina esportiva, les declaracions dels càrrecs 
oficials, es presumeixen certes, llevat error material manifest que podrà acreditar-se per qualsevol 
mitjà admès a Dret. 
 
Qualsevol persona o entitat, que els drets e interessos legítims puguin veure's afectats per la 
substanciació d'un procediment disciplinari esportiu, podran personar-se en el mateix tenint, des 
de llavors i als efectes de notificació i de proposició i practica de la prova la consideració 
d'interessat. 
 
Art. 4.3 – CONCURRÈNCIA DE RESPONSABILITATS ESPORTIVES I PENALS. 
 
En els supostos en que els fets o conductes que constitueixin infracció podent revestir caràcter de 
delicte, els òrgans disciplinaris esportius competents tindran d'ofici, o a instancia del Instructor del 
expedient, comunicar tal circumstancia al Ministeri Fiscal. 
En tals casos l'òrgan disciplinari esportiu acordarà la suspensió del procediment, segons las 
circumstancies concurrents, fins que recaigui la corresponent resolució judicial. 
En cada supòsit concret, l'òrgan disciplinari valorarà les circumstancies que concorrin en el 
procediment a fi d'acordar motivadament, la suspensió o la continuació de l'expedient disciplinari 
esportiu fins la seva resolució e imposició de sancions si fos el cas. 
En el cas de que s’acordés la suspensió del procediment, podran adoptar-se mesures cautelars 
mitjançant providència notificada a totes les parts interessades. 
 
Art. 4.4 – EL PROCEDIMENT ORDINARI. PRINCIPIS INFORMADORS. 
 
El procediment ordinari, aplicable per imposició de sancions per infracció de les regles del joc o 
competició, es tindrà que assegurar el normal desenvolupament de la mateixa, així com garantir el 
tràmit d'audiència dels interessats i el dret a recurs, sent el Comitè de Competició l'encarregat de 
tramitar e imposar la corresponent sanció en el seu cas, mitjançant l'oportú expedient, sanció que 
tindrà caràcter executiu una vegada imposada, amb independència dels recursos que es puguin 
formular contra la mateixa. Tanmateix resoldrà sobre els recursos que es presentin contra les 
sancions Imposades pel Jurat de la Competició. 
En cap cas podrà prescindir-se del tràmit d'audiència al interessat, que es verificarà per escrit, en 
els cinc  dies hàbils immediatament següents a la notificació a l'organ disciplinari de la comissió 
del fet o en qualsevol altre forma que asseguri el compliment del mateix i el normal funcionament 
de la competició. Si l'interessat optes per formular al·legacions per escrit, aquestes es tindran que 
entregar a la Secretaria de la FCM, o trametre's a aquesta per fax o per qualsevol altre mitjà que 
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permeti tenir constància de la seva recepció en tal termini. 
A tals efectes el Jurat de la prova o competició on s'hagi comés la suposada infracció tindrà que 
trametre un cop finalitzada la mateixa i en tot cas, el dia següent hàbil a la Secretaria de la FCM, 
l'acta de la prova o competició amb indicació detallada de: 
 

a) L'acte voluntari realitzat durant el decurs de la competició contrari als reglaments vigents o 
a les ordres donades per un responsable oficial de la competició o qualsevol acció que 
perjudiqui als interessos de la competició, dels participants o de l'esport en general objecta 
de la suposada infracció. 

b) Classe de competició, dia, lloc, hora en la que s'ha produït la suposada infracció. 
c) Manifestacions de les persones intervinents, amb indicació de les dades personals, domicili 

i número de fax o adreça electrònica a efectes de notificació del suposat infractor. 
d) Notificació de que s'ha comunicat al suposat infractor, que disposa de cinc dies hàbils per 

formular al·legacions davant la Secretaria de la FCM o la possibilitat de trametre tals 
al·legacions via fax o per qualsevol altre mitjà que deixi constància de la seva recepció a la 
Secretaria de la FCM i signat pel suposat infractor. 

e) Article del reglament en vigor u ordre donada per un responsable oficial de la competició, 
vulnerats o acció realitzada. 

f) Imposició de la sanció imposada pel Jurat. 
 
 
El present procediment ordinari tindrà que adequar-se als principis expressats en el 
present Títol i ajustar-se, en el possible, al disposat per el procediment extraordinari. 
 
 
Art. 4.5 – EL PROCEDIMENT EXTRAORDINARI, PRINCIPIS INFORMADORS. 
 
El procediment extraordinari, que es tramitarà per les sancions corresponents a les infraccions a 
les normes esportives generals, s'ajustarà als principis i regles de la legislació general, i a lo 
establert en el present Reglament de Disciplina Esportiva de la FCM. 
 
 
Art. 4.6 – INICIACIÓ DEL PROCEDIMENT EXTRAORDINARI. 
 
El procediment s'iniciarà per providència de l'òrgan competent, d'ofici, a sol·licitud del interessat o 
a requeriment del Òrgans Directius de FCM o   del Consell Català de l’Esport.  
La incoació d'ofici es podrà produir per iniciativa del propi òrgan o en virtut de la denuncia 
motivada. 
A tal efecte, al tenir coneixement sobra una suposada infracció de les normes esportives, l'òrgan 
competent per incoar l'expedient podrà acordar la instrucció de la informació reservada abans de 
dictar la providència en que es decideixi la incoació del expedient o, en el seu cas, l'arxiu de les 
actuacions. 
 
La provisió haurà de contenir: 
a).- La relació dels fets imputats. 
b).- El nomenament de l’instructor i de secretari, a càrrec dels quals correrà la tramitació de 
l'expedient. 
La instrucció de l'expedient ha d'encarregar-se un membre del comitè, o quan la complexitat del 
assumpte ho requereixi, a criteri del comitè, a una persona aliena, que haurà de ser, 
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necessàriament, llicenciada en dret. 
c).- El termini establert per la proposició i pràctica de la prova que s'estimi necessària, el qual no 
serà inferior a 15 dies hàbils ni superior a 20. 
 
La provisió  d’ incoació de l'expedient serà notificada a l’ expedientat de forma  fefaent i a aquelles 
persones que hi puguin considerar-se interessades o afectades.  
 
Les persones interessades o afectades per expedient, per tal de ser-hi part, han de comparèixer 
davant l’instructor en el termini de cinc dies hàbils a comptar de la notificació de l'inici de 
l'expedient o, si no han estat notificades, de la data en que van  conèixer de  la seva tramitació. En 
aquest últim supòsit, han de fer constar per escrit les causes en què es fonamenta la seva 
pretensió de ser part de l’ expedient. El comitè resoldrà sobre aquest pretensions en el termini de 
cinc  dies hàbils.  
 
La transcripció realitzada pels oficials competents en l'acte oficial d'una prova o  competició, en els 
seus annexes, de fets que puguin ser susceptibles de ser qualificats, infraccions a la conducta 
esportiva, gaudirà de la consideració de denuncia  per part els efectes impulsors de la incoació  
d'ofici d'un expedient ordinari, i  constituiran mitja documental necessari, en el punt de la prova, de 
les infraccions de les regles i normes esportives. I seguit també tindran aquesta naturalesa les 
ampliacions ho aclariments de les mateixes subscrites pels mateixos oficials, efectuades d'ofici ho 
ha sol·licitud dels òrgans corresponents.  
 
Les declaracions dels oficials actuants es presumeix en certes, i llevat proven contrari, la qual pot 
acreditar-se per qualsevol mitja admès en dret. 
 
 
Art. 4.7 – NOMENAMENT D'INSTRUCTOR I SECRETARI. 
 
La providència que inicií el expedient disciplinari esportiu, contindrà el nomenament de l'instructor, 
que tindrà que ser un Llicenciat en Dret, i en el seu càrrec gestionarà la tramitació del mateix, 
igualment en la mateixa providència, es nomenarà un Secretari, que assistirà al instructor en la 
tramitació del expedient. 
Aquesta providència s'inscriurà en el Llibre Registre establert en l'art. 4.1 del present Reglament. 
 
 
Art. 4.8 – ABSTENCIÓ I RECUSACIÓ. 
 
A l'instructor i al secretari els hi son d'aplicació les causes d'abstenció i recusació previstes en la 
Legislació de l'Estat per el procediment administratiu comú. 
El dret de recusació podrà exercir-se pels interessats en el termini de tres dies hàbils, a comptar 
des del següent al que tingui coneixement de la corresponent providència de nomenament, davant 
el mateix òrgan que la ha dictat, que tindrà que resoldre en un termini de tres dies. 
Contra la resolució adoptades no es donarà recurs, sense perjudici de la possibilitat d'al·legar la 
recusació al interposar el recurs administratiu o jurisdiccional, segons procedeixi, contra l'acte que 
posi fi al procediment. 
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Art. 4.9 – MESURES PROVISIONALS. 
 
Incoat el procediment i subjectes al principi de proporcionalitat, l'òrgan disciplinari competent per la 
seva incoació podrà adoptar les mesures provisionals que estimi oportunes per assegurar la 
eficàcia de la resolució que pogués recaure. 
La adopció de mesures provisionals, podrà produir-se en qualsevol moment del procediment, be 
sigui d'ofici, be per moció raonades de l'Instructor. L'acord d'adopció tindrà que ser degudament 
motivada. 
No es podrà dictar de mesures provisionals que puguin causar prejudicis irreparables. 
 
 
Art. 4.10 – IMPULS D'OFICI. 
 
L'instructor ordenarà la practica de quantes diligencies siguin adequades per la determinació i 
comprovació dels fets, així com per la fixació de la infracció susceptibles de sanció. 
 
 
Art. 4.11 – PROVA. 
 
Els fets rellevants pels procediments, podran acreditar-se per qualsevol mitjà de prova, una 
vegada que l'Instructor decideixi l'inici de la fase probatòria, la qual tindrà una durada no superior a 
quinze dies hàbils, ni inferior a cinc, comunicant als interessats amb suficient antelació, el lloc i 
moment de la practica de les proves. 
Els interessats, podran proposar, com a mínim amb 3 dies hàbils d’antelació  al inici de la fase 
probatòria, la pràctica de qualsevol prova o aportar directament las que resultin d'interès per la 
adequada i correcta resolució de l'expedient, sent a càrrec seu ,el cost que suposi la seva 
aportació i/o practica. . 
Contra la denegació expressa o tàcita de la prova proposada pels interessats, aquests podran 
plantejar reclamació en un termini de tres dies hàbils, davant l'òrgan competent per resoldre 
l'expedient, qui tindrà que pronunciar-se en el termini dels cinc dies següents. 
En cap cas la interposició de la reclamació paralitza la tramitació de l'expedient. 
 
 
Art. 4.12 – ACUMULACIÓ D'EXPEDIENTS. 
 
Els òrgans disciplinaris de la FCM, podran d'ofici o a sol·licitud de l'interessat, acordar l'acumulació 
d'expedients quan es produeixin les circumstancies d'Identitat o analogia raonable i suficient de 
caràcter subjectiu o objectiu, que fessin aconsellable la tramitació de l'expedient. 
La providència d'acumulació serà comunicada als interessats en el procediment. 
 
 
Art. 4.13 – ELEMENTS PER RESOLDRE. 
 
Son elements que seran tinguts en compte pel comitè de competició disciplina per resoldre: 

a) Les actes de la prova, si els fets judicats es produeixin en el transcurs d’una 
competició, com a document necessari. 

b) L'informe de l’inspector a de l'observador de la FCM, o del seu representant acreditat, 
si l'hagués. 

c) Les al·legacions dels interessats. 
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d) Qualsevol altre testimoni, el valor probatori del qual serà apreciat pel comitè. 
e) Qualsevol mitjà de reproducció audio-visual que permeti tenir un coneixement dels fets, 

el valor probatori del qual serà apreciat pel comitè.  
f) Qualsevol proba proposada i acceptada a tràmit 

 
Art. 4. 14 PLEC DE CÀRRECS I PROPOSTA DE RESOLUCIÓ. 
 
A la vista de les actuacions practicades i en un termini no superior a un mes, comptant a partir de 
l'inici del procediment, l'instructor proposarà el sobreseïment o formularà el corresponent plec de 
càrrecs contemplant en el mateix els fets imputats, les circumstancies concurrents i les suposades 
infraccions, així com les sancions que podrien ser d'aplicació. L'Instructor podrà, per causes 
justificades, sol·licitar la ampliació del termini referit al l’òrgan competent per resoldreu. 
En el plec de càrrecs l'instructor presentarà una proposta de resolució, que serà notificada als 
interessats per que en un termini de deu dies hàbils, manifesti quantes al·legacions consideri 
convenients en defensa dels seus drets o interessos. 
Tanmateix en el plec de càrrecs l'instructor tindrà que proposar el manteniment o aixecament de 
les mesures provisionals que en el seu cas s'hagin adoptat. 
Transcorregut el termini assenyalat en el paràgraf segon del present article, l'instructor, sense mes 
tràmit elevarà l'expedient al òrgan competent per resoldre, al que s'hi afegiran en el seu cas les 
al·legacions presentades. 
 
 
Art. 4.15- RESOLUCIÓ. 
 
Les provisions i resolucions del Comitè de Competició i Disciplina han de ser motivades, explicant 
els fets provats, fent referencia als Fonaments de dret, posant de manifest els recursos que es 
poden interposar i l’òrgan davant el qual correspon interposar-los i el termini.   
 
La resolució de l'òrgan competent posa fi a l'expedient disciplinari esportiu, i tindrà que dictar-se 
en el termini màxim de quince dies hàbils a comptar des de la següent al de la elevació de 
l'expedient per l'instructor. 
 
 

 
TÍTOL V 

 
DELS ÒRGANS DE JUSTÍCIA FEDERATIVA. 

 
El Comitè de Competició i de Disciplina de la FCM. 

 
 
Art. 5.0 –El Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la FCM es l’òrgan jurisdiccional de 
primera instancia. Es un òrgan col·legial, constituït per quatre membres, un dels quals ha de ser 
necessàriament llicenciat en Dret, i han d’estar assistits per un secretari amb veu però sense vot, 
designats per la Junta Directiva de la FCM. Els seus membres han de nomenar, per majoria de 
vots, un President, i el seu mandat es de quatre(4) anys, renovables automàticament sinó hi ha 
manifestació en contrari de la Junta Directiva amb un mes d’antelació a la fi del seu mandat 

Al Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la FCM li correspon l’exercici en primera 
instancia de la potestat jurisdiccional competitiva i disciplinaria. Te la seva seu a Barcelona, essent 
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el seu domicili el de la FCM per a tota mena de notificacions.  
Amb caràcter extraordinari, quan així ho requereixi les circumstancies, el Comitè podrà 

reunir-se en qualsevol lloc de Catalunya. Serà preceptiu l’informe favorable del seu President.  
 
Art. 5.1- El Comitè es reunirà sempre que pel fet d’haver-se celebrat proves o competicions de la 
seva competència i per haver ocorregut incidències s’esdevingui necessari resoldre-les també i en 
tot cas quan el seu president el convoqui. 
 
Els acords presos pel Comitè són vàlids si hi son presents, la meitat mes un dels seus membres. 
El vot del president serà diriment. 
 
A les sessions del Comitè de Competició i Disciplina esportiva hi pot assistir un responsable 
esportiu de la FCM, el qual participarà amb veu però sense vot.  
 
El comitè pot requerir, quan per la naturalesa d’assumpte ho consideri convinent, la presencia de 
qualsevol persona o representant d’entitats integrades en l’estructura orgànica de la FCM, a fi de 
ser assessorat tècnicament, ara bé, els seus informes, dictàmens, assessoraments i/o opinions no 
son vinculants per al comitè.  
 
Art. 5.2- Sense perjudici de l’establert en l’article anterior, també exerceixen la potestat 
disciplinaria en primera instancia els Oficials durant el desenvolupament de proves o 
competicions, sobre els seus participants, amb subjecció a les regles establertes a les 
disposicions de cada modalitat esportiva o a les especifiques aprovades per la competició de que 
es tracti.  
 
Son Oficials, segons es establert en el Codi Esportiu Internacional: els directors de cursa, els 
comissaris esportius, els comissaris tècnics, el secretari de la prova, els cronometradors...etc.  

 
El Comitè d’Apel·lació 

 
Art. 5.3-  El Comitè d’Apel·lació és l’ òrgan jurisdiccional de rang superior i última instancia de de 
la FCM. Exerceix la seva potestat via revisoria en matèria de competició i disciplina i exerceix 
també funcions de consulta i assessorament. 
És un òrgan  col·legiat, format per tres membres, designats per la Junta Directiva de la FCM. El 
president ha de ser llicenciat en dret, i els seus membres han de nomenar, per majoria de vots, un 
Secretari. Si entre els seus membres hagués mes d’un llicenciat en dret, entre ells es nomenarà  
el president. El seu mandat és de quatre anys, renovables automàticament sinó hi ha manifestació 
en contrari de la Junta Directiva amb un mes d’antelació a la fi del seu mandat 
 
 
Art. 5.4- El Comitè d’Apel·lació té la seva seu a la ciutat de Barcelona, essent el seu domicili el de 
la FCM per tota mena de notificacions. 
Amb caràcter extraordinari, quan així ho requereixin les circumstancies, el Comitè d’Apel·lació  
podrà reunir-se en qualsevol lloc de Catalunya. En aquest cas serà preceptiu l’informe favorable 
del seu president. 
 
Art. 5.5- 1.El Comitè d’Apel·lació  es reunirà sempre que, pel fet d’haver-se  interposat un recurs, 
s’esdevingui  necessari resoldre’l. També, i en tot cas quan el seu president el convoqui. El 
Secretari estendrà una acta de cada reunió, que es transcriurà  en el llibre corresponent. 
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2.Els acords presos pel Comitè d’Apel·lació són vàlids si hi son presents dos dels seus membres, 
excepte en aquells casos en que s’exigeixi un quòrum qualificat. El vot del president serà  
diriment. 
 
3.El Comitè d’Apel·lació resol, per majoria de vots, els recursos interposats contra: 
 

a. Els acords del Comitè de Competició  i Disciplina Esportiva de la FCM. 
b. Els acords adoptats en matèria de competició i disciplina pels Oficials competents; i, 
també,  els acords definitius en matèria disciplinaria  esportiva adoptats pels òrgans 
competents dels clubs esportius afiliats o adherits. 
c. Les decisions dictades pels òrgans electorals de les esmentades entitats federades. 
 

4.El Comite d'Apel.lació  pot actuar, també, com a òrgans de consulta i assessorament, a petició 
de la Junta Directiva, en aquells assumptes relacionats  amb el motociclisme esportiu, sempre que 
no interfereixi la seva actuació.  
 
5.A les sessions del Comité d’Apel·lació  pot assistir un responsable esportiu de la FCM, el qual 
participarà amb veu però sense vot. 
 
6.El Comite d'Apel.lació  pot requerir, quan per la naturalesa d’un assumpte ho consideri 
convenient, la presencia de qualsevol persona o representant d’entitats integrades en l’estructura  
orgànica de la FCM, a fi de ser assessorat tècnicament. Els seus informes, dictàmens, 
assessorament o opinions d’ aquests assessors no son vinculats per al Tribunal. 
 

DISPOSICIONS COMUNS 
 
Art. 5.6- 1.El Comitè de Competició i Disciplina Esportiva i el Comite d’Apel·lació estan adscrits a 
la FCM i n’ exerceixen les seves funcions i competències amb total llibertat e independència. 
 
2.El Comitè de Competició i Disciplina i el Comite d’Apel·lació han de ser dotats per la FCM de 
tots els mitjans materials, tècnics i humans necessaris pel seu normal i correcte funcionament. 
 
3.Els membres dels òrgans jurisdiccionals de la FCM no  son remunerats, però poden percebre 
dietes per assistència a les seves reunions. 
 
Art. 5.7-  1. Els membres dels òrgans jurisdiccionals de la FCM cessaran en el seu mandat per 
qualsevol de les causes següents: 
a. Pel transcurs del seu mandat 
b. Per mort 
c. Per dimissió.  
d. Per cessament, d’acord amb l’epígraf següent. 
 
 
2.Els membres dels òrgans jurisdiccionals de la FCM poden ser suspesos o cessats en els seus 
càrrecs mitjançant expedient disciplinari, si incorren en infraccions greus o molt greus a la 
disciplina esportiva, o en alguna de les causes que impedeixin l’exercici de funcions federatives. 
 
El coneixement de l’expedient, quan afecti a un membre del Comitè de Competició  i Disciplina 
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correspon al Comitè d’Apel·lació, el qual, per resoldre, haurà d’estar compost per tots els seus 
membres, en sessió plenària. 
Si l’ expedient afecta a un membre del Comite  d’Apel·lació la decisió correspon al Tribunal Català 
de l’Esport, a proposta de la Junta Directiva de la FCM. 
 
3.Les vacants que puguin produir-se seran proveïdes de marea immediata per la Junta Directiva, 
finalitzant el seu mandat quant hauria finit el de la persona substituïda. 
 
 

TÍTOL VI 
 

DE LES NOTIFICACIONS, RESOLUCIONS I RECURSOS. 
 
 
Art. 6.0 – TERMINI, FORMA I LLOC DE LES NOTIFICACIONS. 
 
Tota providència o resolució que afecti als interessats en el procediment disciplinari esportiu 
regulat en el present Reglament, serà notificada a aquells en el termini mes breu possible, amb el 
límit màxim de deu dies hàbils. 
Les notificacions es realitzaran mitjançant ofici, carta, telegrama o per qualsevol altre mitjà, 
sempre que permeti assegurar i tenir constància de la  recepció, pels interessats, adreçant-se al 
seu domicili, personal o social, o al lloc expressament designat per aquells a efectes de 
notificacions. 
 
 
Art. 6.1 – PUBLICACIÓ DE SANCIONS. 
 
Amb independència de la notificació personal, podrà acordar-se la comunicació publica de les 
resolucions sancionadores, respectant el dret de l'honor i la intimitat de les persones, conforme a 
la legislació vigent relativa a la protecció de dades de caràcter personal. En particular podran ser 
publicades a la pàgina web de la Federació Catalana de Motociclisme amb la deguda reserva a 
les dades personals que s'hagin inclos a la mateixa 
No obstant les providències i resolucions no produiran efecte pels interessats fins la seva 
notificació personal, llevat en els suposats previstos en l'article següent. 
 
 
Art. 6.2 – CONTINGUT DE LES NOTIFICACIONS. 
 
Les notificacions tindran que indicar el text íntegre de la resolució amb la indicació de si es o no es 
definitiva, l'expressió  de les reclamacions o recursos que procedeixin, òrgan davant el que 
tindrien que presentar-se i termini per interposar-ho. 
 
 
Art. 6.3 – TERMINIS DELS RECURSOS I ÒRGANS DAVANT EL QUE INTERPOSAR-LOS. 
 
Les resolucions dictades pel Comitè de Competició i Disciplina de la FCM, en matèria 
d'Imposició de sancions per infraccions a les regles del joc o competició imposades 
mitjançant el procediment ordinari podran ser recorregudes davant el Comite d'Apel·lació 
de la FCM en el termini de tres dies hàbils següents a la notificació de la resolució, 
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mitjançant escrit dirigit al mateix amb les indicacions contingudes en l'Article 6.9 del 
present Reglament. 
Les resolucions dictades pel Comite l d' Apelacio de la FCM, en matèria de disciplina esportiva 
d'àmbit autonòmic o  d'àmbit  intracomunitari en aquelles competicions regulades o aprobades per 
la Federació Catalana pels esportistes amb llicencia  catalana         i les dictades resolent els 
recursos interposats contra les resolucions dictades pel Comitè de Competició i Disciplina  de la 
FCM i que esgotin la via federativa, podrà ser recorregudes en el termini màxim de quinze dies 
hàbils davant el Tribunal  Català de l'Esport. 
Les resolucions dictades pel Tribunal Català de l’Esport, esgoten la via administrativa i 
s'executaran, en el seu cas, a traves de la FCM, que serà responsable del seu estricte i efectiu 
compliment. Les seves resolucions podran ser objecte de recurs davant l'ordre jurisdiccional 
contenciós–administratiu. 
 
 
Art. 6.4 – AMPLIACIÓ DE TERMINIS EN LA TRAMITACIÓ D'EXPEDIENTS. 
 
Si concorreguessin circumstancies excepcionals en el decurs de la instrucció d'un expedient 
disciplinari esportiu, els òrgans competents per resoldre, podran acordar l'ampliació dels terminis 
previstos, fins un màxim de temps que no sobrepassi la meitat, corregida per excés d'aquells. 
 
 
Art. 6.5 – OBLIGACIÓ DE RESOLDRE. 
 
Les peticions o reclamacions plantejades, davant els òrgans disciplinari esportius, tindran que 
resoldre's de manera expressa en un termini no superior a quinze dies. Transcorregut l'esmentat 
termini s'entendran desestimades. 
 
 
Art. 6.6 – TERMINIS PER RECURSOS I RECLAMACIONS. 
 
Els terminis per formular recursos o reclamacions, es comptarà a partir del següent dia hàbil al dia 
de la notificació de la resolució o providència, si aquestes fossin expresses. 
Si no ho fossin, el termini serà de quinze dies hàbils a comptar des del següent al que tindran que 
entendres desestimades les peticions, reclamacions o recursos. 
 
 
Art. 6.7 – CONTINGUT DE LES RESOLUCIONS QUE DECIDEIXIN SOBRE RECURSOS. 
 
La resolució d'un recurs confirmarà, revocarà o modificarà la decisió recorreguda, no podent-se en 
cas de modificació derivar-se major perjudici per l'interessat, quan aquest sigui l'únic recurrent. 
Si l'òrgan competent per resoldre, estimarà l'existència de vici formal, podrà ordenar la retroacció 
del procediment fins el moment en que es va produir la irregularitat, amb indicació expressa de la 
formula per resoldreu. 
 
 
Art. 6.8 – DESESTIMACIÓ PRESUMPTA DE RECURSOS. 
 
La resolució expressa dels recursos tindrà que produir-se en un termini no superior a trenta dies. 
En tot cas i sense que suposi l'exempció del deure de dictar resolució expressa, transcorreguts 
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trenta dies hàbils, sense que es dicti i notifiqui la resolució del recurs interposat, s'entén que 
aquest ha estat desestimat, quedant expedita la via procedent. 
 
 
Art. 6.9 – CONTINGUT DE LES RECLAMACIONS O RECURSOS. 
 
Els escrits en els quals es formalitzin reclamacions o recursos tindran que contemplar. 
 

a) El nom i cognoms de la persona física o denominació social de les entitats associatives, 
incloent-hi en aquest cas, el nom del representant legal. 

b) En el seu cas, el nom i cognoms del representant de l'interessat, podent acreditar la 
representació, a demés de pels mitjans legals procedents, a través de compareixença 
davant la Secretaria dels òrgans competents. 

c) Les al·legacions que s'estimin oportunes, així com les proposicions de proves que 
ofereixin, en relació amb aquelles i els seus raonaments i preceptes en que basen les 
seves pretensions. 

d) Les pretensions que es desprenguin de tals al·legacions, raonaments i preceptes. 
 
 
Art. 6.10 – PRESENTACIÓ D'ESCRITS. 
 
Els escrits que es refereix l'article anterior es presentaran en l'oficina de registre de l'òrgan 
competent per resoldre o en els llocs previstos en les disposicions reguladores del procediment 
administratiu general, acompanyant copia simple o fotocopia que, degudament segellada, servirà 
com document justificatiu de la interposició de la reclamació o recurs. 
Tanmateix s'enviarà copia de l'escrit a l'òrgan que va dictar la resolució recorreguda recavant-se 
l'expedient complet de recurs. 
Dit òrgan tindrà que remetre l'expedient, junt al informe sobre les pretensions del reclamant, 
l'òrgan competent per resoldre el recurs, en l'improrrogable termini de vuit dies hàbils. 
L'òrgan competent per resoldre, enviarà copia de l'escrit a tots els interessats en l'improrrogable 
termini de cinc dies hàbils, conforme a les regles establertes en el present Reglament, amb 
objecte de que aquest puguin presentar escrit d'al·legacions en el termini de cinc dies hàbils. 
 
 
Art. 6.11 – DESESTIMEN I RENUNCIA. 
 
Els interessats podran desistir de les seves pretensions en qualsevol fase del procediment, encara 
que el desestimen tant sols sortirà efecte respecte de qui li hagués formulat. 
El desestimen podrà formular-se be per escrit be oralment a través de compareixença del 
interessat davant de l'òrgan competent que, junt a aquell, subscriurà la corresponent diligencia. 
Si no hi haguessin altres interessats o aquest acceptessin desistir, l'òrgan disciplinari competent 
considerarà resolt el procediment en vies de recurs, llevat que aquest es tingues que substanciar 
per raons d'interès general. 
 
 
Art. 6.12 – RÈGIM LEGAL SUPLETORI. 
 
En tot el no previst en el present Reglament es tindrà en compte el establert en el Reial Decret 1591/92 
de 2 de desembre de 1.992, normes que ho desenvolupen, ho substitueixen o ho complementen.  
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DISPOSICIONS ADDICIONALS  
 
 
PRIMERA. 
 
En els suposats en que la reglamentació esportiva permeti que una mateixa persona sigui titular 
de mes d'una llicencia, les sancions de inhabilitació que es puguin imposar com titular de 
qualsevol d'elles implicarà la privacitat de tots els drets esportius en la totalitat de les seves 
relacions amb la FCM. 
 
 
SEGONA. 
 
Els errors tècnics dels arbitres, cronometradors, jutges o comissaris tècnics, seran resolts pel 
Col·legi Nacional de Càrrecs Oficials. 
 
 
TERCERA. 
 
Es crea un Registre de Sancions en el qual es farà constar: 
 

a) El nom (o raó social en cas de persones jurídiques), adreça i NIF del sancionat. 
b) La classe i el número de llicencia.  
c) La data de la resolució sancionadora. 
d) La sanció o sancions imposades.  

 
El límit  econòmic de les multes establertes en el present Reglament podran actualitzar-se de la 
mateixa manera en que s’actualitzen els límits en la normativa aplicable per acord de l’Assemblea 
General.  
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                                             DISPOSICIONS TRANSITÒRIES. 
 
 
PRIMERA. 
 
Els expedients disciplinaris esportius, que estiguin en tràmit en el moment d'entrada en vigència 
del present Reglament, continuaran tramitant-se conforme a les disposicions normatives vigents 
amb anterioritat, llevat pel que es refereix als efectes que poguessin ser mes favorables als 
interessats. 
 
 
SEGONA. 
 
En tant el Ministeri d'Educació i Ciència, amb participació de la Comissió Nacional Antidopatge, no 
aprovi la norma que concreti les peculiaritats disciplinaries en matèria de dopatge prevista en la 
Disposició Addicional Quinta, en relació amb la Disposició Final Primera, ambdues del RD 
1.591/92. del 23 de desembre, resultaran d'aplicació els quadres d'infraccions i sancions, així com 
els procediments de verificació previstos en els reglaments Disciplinaris i de Control de Dopatge 
de la FCM, d'acord amb els Convenis Internacionals que resultin d'aplicació. 
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DISPOSICIÓ FINAL 

 


