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Reglament de Règim Intern del Club Rugby Cocodrils 

El present reglament té per objecte regular les relacions internes entre el Club Rugbi Cocodrils               

(en endavant CRC) i les seves persones associades i simpatitzants, establint unes pautes i              

criteris orientadors que delimitin el marc en el qual aquestes es puguin desenvolupar i créixer,               

de conformitat amb els Estatuts del Club i els valors del rugbi. Amb aquest propòsit, s’adopta                

el següent: 

REGLAMENT  

Aplicació 

1-El present Reglament és d’aplicació a les persones associades al CRC, mentre            

mantinguin la seva condició d’associades i fins que es procedeixi a la seva baixa per               

qualsevol motiu. També serà d’aplicació a qualsevol persona que participi, de           

qualsevol manera, en qualsevol activitat dirigida, programada o ordenada pel CRC,           

representant-lo o per compte del CRC.  

  

2-El present Reglament s’aplicarà en l’àmbit de les relacions entre el CRC i les              

persones associades i/o representants, o entre les mateixes persones associades          

internament, en la mesura que participin de les activitats pròpies del CRC. I no              

s’aplicarà quan les relacions amb el CRC tinguin altra naturalesa, (laboral, civil,            

mercantil), sense perjudici de les responsabilitats a deduir per les accions o omissions             

executades en tant que persona associada o representant. No obstant l’anterior, per            

expressa remissió en seu de contractació laboral, civil o mercantil, es podrà sotmetre             

a exprés compliment d’aquest reglament a qualsevol persona contractada pel CRC,           

encara que no disposi de la condició de persona associada.  

  

3-El present Reglament entra en vigor a partir de la seva aprovació per l’Assemblea              

General del Club, i només podrà ésser modificat per acord de la mateixa, a proposta               

de la Junta Directiva o per solicitud escrita signada per un 20% dels associats.  

Principis 
4-El present Reglament serà interpretat de manera ajustada als valors del Club, del             

rugbi i dels principis generals del dret. En l’exercici de la potestat sancionadora, i dels               

processos disciplinaris escaients es presumirà la no responsabilitat del pretès          

infractor/a, fins que aquesta sigui probada raonadament i el pretès infractor/a hagi            

tingut la oportunitat de presentar plec de descàrrecs i ser escoltat/da en la seva              

defensa.  

 Drets de les persones associades 

5-Els drets de les persones associades són els que es dedueixen de la Llei i dels                

Estatuts. A més, la persona associada té dret a participar en la vida del CRT de                

conformitat amb subjecció al present Reglament.  
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Obligacions de les persones associades i no associades que actuen en representació del CRC  

6-Les obligacions de les persones associades són les que es dedueixen de la Llei, dels               

Estatuts i del present Reglament. Qualsevol persona no associada que participi en una             

activitat programada, dirigida, o organitzada pel CRC representant, en qualsevol forma           

-jugador/a, entrenador/a, delegat/da, portaveu, etc.- al CRC accepta, per aquest sol           

fet, sotmetre’s al present reglament.  

Comportament adient a l’esperit del rugby  

7-El CRC promourà, en totes les seves activitats i accions, els valors del Club i del rugbi                 

i rebutjarà qualsevol actuació que els contradigui. En aquest sentit, el CRT no tolerarà              

les següents accions:  

a) L’execució de qualsevol acció o omissió susceptible d’ésser qualificada com a           

delicte de conformitat amb el Codi Penal vigent en cada moment. 

b) Malmetre, deliberadament i de manera voluntària, les instal·lacions i materials          

propietat del CRC o de les que en disposi.  

c) L’insult, l’agressió física, o intentar qualsevol d’aquestes accions a qualsevol          

persona que participi, de qualsevol tipus, espectador/a, jugador/a, àrbitre,         

etc.,  en una activitat del CRC, o en la que participi el CRC.  

d) El consum o la possessió de drogues il·lícites.  

e) El consum o la possessió de substàncies estimulants antireglamentàries amb la           

intenció d’augmentar el rendiment físic (dopatge).  

f) L’assetjament moral o sexual.  

8-Igualment, el CRC, vetllarà per tal que en l’exercici de les activitats que li són pròpies,                

els seus jugadors/es i oficials i representants contribueixin a millorar, cada cop més, el              

nom del CRC. En aquest sentit el CRC obliga a les persones que ocupin càrrecs               

directius, entrenadors/es, jugadors/es i representants:  

a) En la mesura que tinguin aquesta condició, són la imatge del CRC i             

demostraran el màxim respecte vers la història i el prestigi de l’entitat, sense             

perjudici del dret a la sana crítica.  

b) Seran puntuals als actes als que siguin convocats.  

c) Desenvoluparan les seves tasques de conformitat amb els seus millors i           

precisos coneixements, preparant les activitats i executant les seves funcions          

amb sacrifici, la diligència de la que siguin capaços, i la màxima eficàcia que els               

sigui possible, complint els terminis establerts, quan existeixin, de manera          

consensuada.  

d) Tractaran dignament a totes les persones, jugadors/es, socis/sòcies que, per          

qualsevol títol o condició, es trovin de manera permanent o temporal, sota la             

 

2 de 5 



Cocodrils Rugbi Club 
NIF: G67261735 

 
 

seva facultat organitzativa o disciplinària, procurant ajudar als menys         

capacitats per tal que assoleixin les fites pròpies dels més capacitats, fins que             

ambdós es confonguin.  

e) Se sotmetran als criteris tècnics i organitzatius de les persones designades pel            

CRC per exercir les funcions corresponents. En aquest sentit es precisa que            

durant els entrenaments assenyalats pel CRC, des de l’arribada del jugador/a a            

les seves instal·lacions fins a la finalització de l’entrenament, correspon a           

l’entrenador/a, i en el seu defecte a qui el/la substitueixi, la competència per             

determinar la idoneïtat o no idoneïtat de qualsevol jugador per romandre a            

l’entrenament si el seu comportament no el percep ajustat a l’esperit del            

rugby, sense que la retirada d’un jugador/a a petició de l’entrenador/a           

s’entengui com una sanció, i sense que aquesta decisió admeti cap mena de             

recurs. Aquesta facultat s’estén als partits i encontres oficials o amistosos. En            

tot cas, se’n donarà compte al capità de l’equip.  

f) Utilitzaran només els documents oficials del CRC: fitxes d’alta de socis, dossiers            

de presentació, formularis, etc. així com la imatge corporativa establerta          

prèvia autorització. Ningú podrà modificar cap d’aquests documents que         

responen a criteris consensuats i d’imatge del CRC.  

g) Les relacions que es puguin establir de caràcter no esportiu amb tercers, tant             

amb mitjans de comunicació com amb entitats diverses han de ser notificades            

a les persones responsables de la comunicació o a la de relacions            

institucionals. Quant a les relacions de caràcter merament esportiu n’ha de ser            

coneixedor i les ha d’autoritzar el president del CRC.  

 Persones associades 

9-A més, les persones associades:  

a) Abonaran les quotes puntualment. El CRC promourà la solidaritat entre els           

socis/sòcies en supòsits de necessitat econòmica acreditada, la qual serà          

reconeguda per la Junta Directiva confidencialment.  

10-Obligació d’associació: totes les persones que col·laborin o participin de les           

activitats esportives del CRC han de tenir la condició d’associades en els termes             

següents:  

a) Els directius, entrenadors, coordinadors i col·laboradors fixos han de ser socis i            

estar al corrent dels pagaments.  

b) Els jugadors han de ser socis i estar al corrent dels pagaments. Als jugadors              

nous se'ls permet un forfait de tres entrenaments de prova sempre que s'hagi             

emplenat i lliurat al delegat el formulari establert.  

c) Per poder disputar un partit oficial s'ha tenir llicència federativa tramitada, ser            

soci i estar al corrent dels pagaments. Els jugadors han de competir en la              

categoria a la qual pertanyen per la seva edat i d’acord amb la seva llicència               
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federativa. Només poden jugar en una categoria superior quan les seves           

condicions físiques i tècniques ho permetin i, prèviament, s'hagi demanat el           

permís a la Federació Catalana de Rugbi. En cap cas poden jugar en una              

categoría inferior.  

Sancions per a les conductes no adients a l’esperit del rugbi 

11-L’execució de conductes que puguin ésser encabides dins dels articles del 7.a al             

7.f, ambdós inclosos, podrà ser sancionada des de la suspensió temporal de la             

condició de soci/sòcia i de la participació en totes les activitats del CRC, des de 2                

mesos, fins a la baixa definitiva del CRC.  

12-L’execució de conductes incompatibles amb el contingut dels articles del 8.a al 8.e,             

ambdós inclosos, podrà ser sancionada amb: amonestació escrita, imposició de          

tasques especials a favor del CRC, prèvia acceptació de l’interessat/da, o la suspensió             

temporal, total o parcial (de totes o només d’algunes activitats: per exemple; acudir             

als entrenaments, però no als partits), de la condició de soci/sòcia fins a dos mesos. 

Respecte al impagament de quotes del CRC 

13-El pagament de les quotes quan es girin, en temps i forma, és pressupòsit per               

participar en qualsevol activitat del CRC. Per raons d’equitat, la Junta Directiva podrà             

autoritzar que socis/sòcies sense estar al corrent de pagament participin en les            

activitats del CRC per un termini màxim de 12 mesos. Transcorregut aquest termini pel              

qual s’hagi conferit autorització sense que s’hagi procedit a regularitzar el deute, la             

baixa com a soci serà definitiva.  

Del mode d’exercici de la facultat sancionadora  

14-Les sancions que es puguin imposar, ho seran per la Junta Directiva del CRC, per               

acord de 3/5 parts dels seus membres presents o representats.  

15-S’acceptaran els recursos que procedeixin segons la legislació.  

16-El procediment sancionador serà iniciat per la Junta, d’ofici o a instància de part,              

persona associada o no, procedint de la següent manera:  

a) Un cop rebuda la notificació d’un fet que pugui ésser objecte d’actuació            

disciplinària, o acordat d’ofici per la JuntaDirectiva , es designarà un instructor            

d´entre els membres de la Junta.  

b) Es traslladarà plec de càrrecs a l’interessat/da i s’obrirà termini d’al·legacions           

per 10 dies.  

c) Es practicarà la prova que demani l’interessat/da, sempre que sigui pertinent,           

útil i necessària, i la que d’ofici s’entengui procedent per termini de 10 dies.              

Realitzada la prova, per termini de 5 dies més, s’elevarà a la consideració de la               

Junta proposta de resolució, arxivant sense més, o proposant una sanció.  
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d) La Junta escoltarà al capità de l’equip si un jugador/a fos objecte d’expedient             

disciplinari. Posteriorment, adoptarà la seva decisió en la propera reunió de           

Junta Directiva que se celebri.  

e) A proposta de l’instructor/a, per majoria de 4/5 parts dels membres de la             

Junta, presents o representats, es podrà decidir la suspensió cautelar de la            

condició de soci/sòcia del pretès infractor/a en qualsevol estadi del          

procediment. 

 

Aquest reglament s’ha aprovat en Assemblea General del Club en data de 20 de desembre de                

2018. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Marc Pérez Quintana Ermengol Alemany Font 
    (Secretari)    (President) 

 
 
 

Barcelona, 20 de desembre de 2018 
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