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El Club de Rugby Carboners de Terrassa , té com a objectiu principal difondre i 
fomentar els valors del rugbi a través de les activitats que organitza o en les que 
participen qualsevol de les seves categories de joc. 
Si en algun moment es no es compleix el règim disciplinari o es perd la integritat,  
la passió, la solidaritat, la disciplina o el respecte, caldrà sancionar d’acord  amb el 
protocol disciplinari. 
 
A banda dels valors del rugbi, el Club de Rugby Carboners de Terrassa  (a partir 
d’ara  “Carboners”) serà sempre garant del dret a la igualtat de tracte i a la no 
discriminació per raó de religió, convicció, opinió, capacitat, discapacitat, edat, 
orígens ètnics o socials, gènere, orientació o identitat sexual, condició social o 
personal, llengua, nivell d’ingressos,  ascendència, lloc de naixement, nacionalitat 
o manca de nacionalitat,  malaltia física o mental o qualsevol altra condició o 
circumstància personal o social. 
Els Carboners es comprometen a treballar activament per a la inclusió social i de 
gènere i a fomentar la igualtat entre dones i homes. 
 
Totes les persones que integrin la disciplina dels Carboners de manera professional 
o amateur i les que hi col·laborin, es comprometen a conèixer, complir i fer complir 
el protocol que a continuació s’estableix , com a obligació ineludible.  
 
Qualsevol situació que mereixi el seu estudi disciplinari i no es trobi descrita en el 
present protocol, serà resolta per la junta directiva i proposada per a la seva 
inclusió en el reglament en assemblea del club. 
 
La vigència del present document s’iniciarà en el moment de la seva signatura i la 
seva durada serà indefinida. 
 
El protocol disciplinari dels Carboners estarà sempre present i actualitzat al web 
del club per a la seva consulta. 
 
 
OBJECTIU 
 
El present protocol disciplinari vol crear el conjunt de normes, objectius, funcions, 
criteris i metodologies de funcionament dels Carboners per garantir el correcte 
desenvolupament i la normal convivència en les seves instal·lacions amb els valors 
del rugbi com a garantia.  
 
 
Cal assegurar el projecte de club i el seu futur amb el manteniment i foment de les 
categories d’escola  i de competició, formant tots els/les esportistes que l’integren  
per ser exemplars. El projecte formatiu de cada temporada haurà de tenir en 
compte, com a mínim, les següents premisses: 
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- Tota persona vinculada al club mereix, per la seva condició, el respecte i la 

consideració deguda per part de totes aquelles persones incloses en 
l’organigrama  de gestió i esportiu dels Carboners o que tinguin qualsevol 
relació (contractual, professional o amateur) amb el mateix. Qui senti 
vulnerats els seus drets podrà recórrer a la junta directiva directament o a 
través de la jerarquia de gestió o tècnica establerta.  
 

- Qualsevol persona vinculada amb els Carboners tindrà dret a manifestar-se 
lliurement sobre qualsevol matèria, amb les úniques limitacions de les 
derivades de la llei vigent i el respecte als demés integrants del club. 

 
- Tota l’estructura  de gestió i esportiva del club haurà de ser garant i exemple 

de comportament, acatant el protocol disciplinari vigent. 
 

- L’entrenadora  o entrenador és la màxima autoritat en el terreny de joc 
mentre es juga o s’entrena i els/les esportistes estan esportivament 
sotmesos/es a ell/a, havent d’acatar  les seves ordres i mostrant sempre 
respecte i obediència.  
 

- Els fòrums, xarxes socials i canals de comunicació de Carboners només seran 
utilitzats per a la informació, gestió, coordinació, divulgació i promoció de 
les pràctiques esportives o esdeveniments de Carboners en totes les seves 
categories, mai sobrepassant els límits que marquen els valors del rugbi. 
Aquesta activitat serà vigilada i podrà ser vetada i sancionada per la junta 
directiva.  
 

 
 
 

PROTOCOL DISCIPLINARI 
 
L’àmbit  del protocol disciplinari s’estén a les infraccions comeses com a 
conseqüència del joc, entrenament, desplaçament, trobada o competició i a la 
conducta contraria a la disciplina i/o normes de caràcter esportiu, els quals 
s’estableixen  en el present document com a principis generals. 
L’incompliment  de les normes establertes en el reglament de règim disciplinari 
intern, per acció o omissió, es considera una falta que podrà ser objecte de sanció 
després de la prèvia instrucció del corresponent expedient.  
 
El compliment del règim disciplinari i l’aplicació  del protocol sancionador és 
independent de la responsabilitat civil o penal i del règim derivat de les relacions 
contractuals, que seran regides per la legislació que sigui procedent.  
 
Totes les persones incloses en l’organigrama de gestió i esportiu del club compliran 
i faran complir el protocol disciplinari i hauran d’informar  a la junta directiva de 
qualsevol incompliment per a l’aplicació  del mateix de forma directa o utilitzant 
els comandaments jeràrquics del club (l’entrenadora  o entrenador ha de ser 
l’enllaç  entre junta directiva i els/les esportistes a través dels/de les delegats/des, 
coordinador/a de categoria i director/a tècnic/a).  
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Totes les persones vinculades de qualsevol manera a Carboners,  s’hauran  de 
comprometre a: 
 

- Respectar l’equip  adversari, àrbitres i regles del joc allà on es representi a 
Carboners: dintre i fora del terreny de joc (propi o aliè) i tant en entrenaments 
com en trobades o partits amistosos o oficials.  
 

- Fer ús d’un vocabulari correcte i respectuós. 
 

- Ser puntual en l’assistència  a tots els actes on es sigui convocat pel club, 
complint les indicacions o recomanacions amb celeritat i  arribant a les 
instal·lacions amb suficient antelació per poder iniciar l’activitat esportiva a 
l’hora  prevista, evitant molestar si encara hi ha esportistes realitzant la seva 
activitat.  

 

- Justificar qualsevol absència, manca de puntualitat o abandonament abans 
d’hora  de tots els actes on es sigui convocat pel club. 

 

- Els/les esportistes hauran de practicar la seva activitat sense objectes (anells,  
pírcings, rellotges, polseres, etc.) que puguin lesionar altres esportistes. 

 

- Fer-se responsable de la cura i custòdia del material necessari per a l’activitat  
esportiva planificada.  

 

- No originar, provocar o prendre part d’enfrontaments,  discussions, baralles o 
disputes violentes amb la resta de l’equip,  rivals, àrbitres, auxiliars o d’altres  
persones presents als entrenaments o esdeveniments esportius o socials.  

 

- Lluir roba oficial del club sempre que sigui possible. 
 
 
 

FALTES 
 
FALTES LLEUS 
 
Si qualsevol de les faltes considerades lleus la comet una persona que formi part 
de l’organigrama  de gestió o esportiu del club, aquesta falta serà considerada greu. 
 
 

1) Actitud passiva o discordant en els entrenaments, trobades o competicions 
per part d’un/a  jugador/a. 

 
2) El retard, la negligència o el descuit en el compliment de les funcions com 

a jugador/a o membre de l’organigrama  de gestió i esportiu del club. 
 

3) Una (1) absència injustificada a un esdeveniment on s’ha estat convocat 
(entrenament, trobada, competició, etc.). 
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4) Tres faltes repetides de puntualitat dins un mateix mes sense causa 
justificada.  
 

5) Proferir ofenses a companys/es, rivals, àrbitres, auxiliars i d’altres persones 
relacionades amb un esdeveniment on es participa representant els 
Carboners, obtenint el perdó de la persona ofesa. 

 
6) Incompliment dels estatuts del club. 

 

7) Qualsevol falta anàloga que s’informi  a la junta directiva i s’estimi com a 
tal.  
 

 

 

 FALTES GREUS 
 
Si de la comissió de qualsevol falta considerada greu se’n mostra un penediment 
immediat, espontani i públic, aquesta falta podrà ser considerada lleu. 
 

 
 

1) Abandonar l'entrenament injustificadament i sense el consentiment de 

l'entrenador/a, delegat/da o coordinador/a. 

 
2) Proferir ofenses a companys/es, rivals, àrbitres, auxiliars i d’altres  persones 

relacionades amb un esdeveniment on es participa representant els 
Carboners.  

 
3) Originar, provocar o prendre part d’enfrontaments, discussions, baralles o 

disputes violentes amb la resta de l’equip,  rivals, àrbitres, auxiliars o 
d’altres persones autoritzades per estar al camp de joc. 
 

4) Sanció amb targeta per desconsideració a un/a adversari/a, àrbitres, 
auxiliars i d’altres  persones autoritzades per estar al camp de joc. 
 

5) Publicació a xarxes socials o canals de comunicació del club o aliens 
d’informació  falsa, indeguda o que malmeti la imatge de Carboners 
 

6) L'incompliment de les ordres que provenen dels integrants de l ’organigrama 
de gestió o esportiu, que pugui afectar a la tasca desenvolupada 
(entrenament, trobada, partit, esdeveniment, etc.) 
 

7) L'abús d'autoritat en l'exercici d’un càrrec al club. 
 

8) Manca de consideració envers el personal del club en l'exercici  de llurs 
funcions. 
 

9) Promoció d’hàbits  o conductes no saludables per a la salut o la pràctica de  
l’esport.  
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10) Esportista amb amonestacions reiterades per protestes als àrbitres, 
desconsideració o joc perillós. 
 

11) Conducta constitutiva de transgressió premeditada del reglament 
disciplinari que constitueixi una falta lleu. 
 

12) Haver estat sancionat de tres faltes lleus en el període d'una temporada. 
 

13) No compliment de la sanció derivada de la comissió d’una  falta lleu 
 

14) Qualsevol falta anàloga que s’informi  a la junta directiva i s’estimi  com a 
tal.  

 
 

 
FALTES MOLT GREUS 
 

1) Tota actuació que signifiqui discriminació per raó de religió, convicció, 
opinió, capacitat, discapacitat,  edat, orígens ètnics o socials, gènere, 
orientació o identitat sexual, condició social o personal,  llengua, nivell 
d’ingressos,  ascendència, lloc de naixement, nacionalitat o manca de 
nacionalitat,  malaltia física o mental o qualsevol altra condició o 
circumstància personal o social. 

 
2) L'adopció d'actituds o conductes manifestament il·legals que causin 

perjudici greu al club o als ciutadans.  
 

3) Ocultació de lesió o no sotmetiment al reconeixement mèdic pertinent quan 
el club ho consideri adient. 
 

4) Causar, per negligència greu o per mala fe, danys molt greus al patrimoni i  
béns del club adversari  o propi.  
 

5) Comissió d’hàbits  o conductes no saludables per a la salut o la pràctica de 
l’esport  dins l’àmbit  del club. 
 

6) Tolerància dels càrrecs del club respecte a la comissió de faltes molt greus 
o greus dels seus subordinats.  
 

7) L'incompliment del deure de compliment del codi civil o penal. 
 

8) Conducta constitutiva de transgressió premeditada del reglament 
disciplinari que constitueixi una falta greu. 
 

9) Haver estat sancionat de tres faltes greus en el període d'una temporada. 
 

10) No compliment de la sanció derivada de la comissió d’una falta greu 
 

11) Qualsevol falta anàloga que s’informi  a la junta directiva i s’estimi  com a 
tal.  
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SANCIONS 
 
PROCEDIMENT 
 
És potestat única de la junta directiva sancionar per faltes greus o molt greus. Les 
faltes lleus poden ser sancionades per les persones que ostentin càrrecs 
d’entrenadors/es,  coordinador esportiu, director tècnic o director d’escola  i 
sempre hauran de ser comunicades a la junta directiva i validades pel mateix 
òrgan. 
 
Cada sanció imposada per la comissió de falta greu o molt greu, haurà d’anar 
precedida per un expedient d’investigació  de la falta, on la persona afectada podrà 
presentar les seves al·legacions (abans que hagin transcorregut 7 dies naturals des 
de la comissió de la falta. En cas d’incompareixença,  es considerarà que es 
renuncia a aquest dret) i es recopilaran les declaracions de tots els testimonis 
possibles. En el cas que la falta sigui comesa per un/a membre de la junta directiva,  
qui ha comès la falta no podrà prendre part de l’expedient  d’investigació.  
 
La resolució de l'expedient especificarà el moment i la forma de compliment de la 
sanció. Si no fos possible el compliment de la sanció en el moment en el qual es 
dicta la resolució, per estar el/la sancionat/da en una situació que ho impedeixi, 
aquesta es farà efectiva quan el seu canvi de situació ho permeti.  
  
Les conclusions de l’expedient  sancionador seran comunicades a poder ser de 
forma verbal i sempre escrita i notificada per correu electrònic abans que hagin 
transcorregut quinze (15) dies naturals des de la comissió de la falta a la persona 
sancionada o tutor/a legal en cas de tractar-se d’una  persona menor d’edat.  
 
 
Un cop comunicada la sanció, l’interessat/da  tindrà 3 dies naturals per poder 
interposar recurs d’al·legacions  contra la mateixa, que caldrà valorar i resoldre en 
reunió del consell de direcció.  
Un cop transcorreguts els 3 dies naturals, la persona sancionada no podrà recórrer 
i la sanció serà ferma i definitiva a tots els efectes, executant-se de forma 
immediata. 
A la vista de les al·legacions formulades i proves aportades per la persona 
sancionada, es podrà suspendre de forma cautelar la sanció imposada si en reunió 
de consell de direcció i junta directiva, així es decideix.  
 
A efectes de control i  registre, constaran les faltes, expedients, al·legacions i 
sancions juntament amb la fitxa esportiva de l’esportista ,  que quedaran sota la 
guàrdia i custodia de la secretaria del club 
 
La persona sancionada sempre haurà de complir la sanció establerta en l’expedient  
disciplinari posterior a la comissió de la falta excepte si aquesta causa baixa 
voluntària com a membre del club. En aquest cas, la persona mai podrà tornar 
vincular-se amb el club per un període mínim de dues temporades.  
 
La junta directiva podrà fer ús del reglament disciplinari de la Federació Catalana 
de Rugbi i de la Federación Española de Rugby amb total independència de les 
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sancions que s’estableixin  en el present reglament i quan l’entitat o gravetat de 
les infraccions estiguin previstes i sancionades en els mateixos. 
 
Les sancions per a la comissió d’una  falta són les següents, podent-se imposar de 
forma unitària o conjunta i sempre segons el nivell de la falta comesa: 
 
 

PER LA COMISSIÓ DE FALTES LLEUS: 
 
- Amonestació verbal i sempre escrita.  

- Expulsió de la disciplina del club durant 1 setmana. 

 
 

PER LA COMISSIÓ DE FALTES GREUS: 
 
Totes les propostes per a faltes lleus, afegint-s’hi:  
 
- Expulsió de la disciplina del club durant dues setmanes. 
 
- Expulsió de l’organigrama  de gestió o esportiu del club. 
 
- Expulsió de la participació amb les categories d’escola  del club. 
 
- Suspensió de qualsevol contraprestació econòmica per part del club. 
 
 

PER LA COMISSIÓ DE FALTES MOLT GREUS:   
 
Totes les propostes per a faltes lleus i greus, afegint-s’hi:  
 
- Expulsió de la disciplina del club durant 1 mes 
 
- Expulsió definitiva del club Carboners i suspensió de tots els drets com a persona 

integrant del club. 
 
- Si és el cas, destitució del càrrec de comandament que s’ostenti  en el club. 
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Aquest protocol ha estat proposat, estudiat, discutit i aprovat per unanimitat per 
les persones sotasignades, integrants de la junta directiva i del consell de direcció: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquest protocol resta exposat al web del club i serà presentat a l’assemblea 
Ordinària 2022, celebrada el 25 de novembre de 2022, data en la que entra en 
vigor.   
 

Marie Teixidor 

Presidenta 

Xavier Aliana 

Director de l’escola 
JoanPuigventós 

Secretari 

Susana Díaz 

Tresorera 

Feli Escobar 

Membre del consell 

Núria Uroz 

Membre del consell 

Pep Casado 

Membre del consell 

Jordi Mitjavila 

Membre del consell 

Marc Bertomeu 

Membre del consell 
Albert Pitart 

Membre del consell 


