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ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 
2020 

 
NORMATIVA DE FUNCIONAMENT DE L’ASSEMBLEA 

GENERAL ORDINÀRIA DE LA FCR, DEL DIA 28 DE JULIOL DE 

2020. 

1. Les propostes dels assembleistes seran tractades en el punt de l’Ordre del 
Dia que correspongui segons el seu contingut. 

 
2. Les propostes presentades pels assembleistes, que prèviament han sigut 

trameses per escrit a la FCR en temps i forma, seran presentades pel propi 
ponent o per qui es designi, tenint en compte un temps màxim d’exposició 
de 5 minuts. 
Una vegada finalitzada la intervenció del ponent, per part de la taula 
Presidencial es preguntarà quins membres de l’Assemblea desitgen 
intervenir sobre la proposta referida, prenent nota per part del Secretari de 
l’Assemblea dels interessats. Cada membre que hagi expressat la seva 
voluntat d’intervenir, disposarà d’un temps màxim de 3 minuts. Una vegada 
complert el torn de les intervencions es procedirà a votar, si és que així 
correspon. 

 
3. En el cas que hi hagi diverses propostes similars, els que les hagin 

presentat es posaran d’acord per a què només un d’ells faci l’exposició. Els 
altres ponents podran intervenir en el torn següent, prèvia petició a la taula i 
limitant-se als temps previstos per aquest torn. El president o qui ell estimi 
convenient de la Junta Directiva, podrà intervenir en qualsevol moment del 
debat, sense que prèviament s’hagi sol·licitat torn d’intervenció i sense límit 
de temps. 

 
4. Una vegada admesa o refusada una proposta, no es podrà tornar a 

considerar en la mateixa Assemblea, si més no que existeixi unanimitat per 
part dels assistents de l’Assemblea en revocar l’acord anterior. 

 
5. En cas que el desenvolupament de l’Assemblea tendeixi a perllongar-se, 

degut al nombre d’intervencions o per actuacions de qualsevol altra mena, 
el President  podrà limitar el nombre d’aquestes o reduir el temps 
d’intervenció. D’aquesta manera podran ser contemplats tots els punts de 
l’Ordre del Dia amb garanties mínimes d’assistència i participació dels 
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assembleistes. Tanmateix s’evitaran precipitacions en el necessari debat, 
que és la riquesa i fortalesa de tot sistema de gestió i control de les 
institucions pels seus òrgans sobirans, tal i com és l’Assemblea General de 
la FCR en l’estructura pròpia de la Federació. 

 
 Barcelona, 30  de juny de 2020 
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Sr. President 

Club de Rugby de Catalunya 

Benvolgut senyor, 

Els recordem que per representar el seu club en la propera Assemblea General 

Ordinària d’aquesta Federació, a celebrar-se el proper XX de juliol de 2020, 

serà necessària l’acreditació personal, d’acord amb l’establer al Decret 58/2010 

1. La federació catalana estableix en els seus estatuts la composició de 

l’assemblea general, i que en tot cas serà la següent: 

El/la president/a de la federació esportiva catalana. 

Els presidents o representants acreditats de les entitats esportives 

afiliades. Com a norma general, la representació recau en el president o 

presidenta de l’entitat. En el cas d’impossibilitat manifesta del president o 

presidenta per exercir la seva representació en una assemblea, la pot 

exercir el/la vicepresident/a que, segons els estatuts vigents i 

degudament inscrits en el registre de la Secretaria General de l'Esport, 

pugui ocupar aquesta representació, sempre que el seu nom consti 

inscrit en el Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya. 

En el cas de les seccions esportives, la representació recau en el 

representant legal de l'entitat o en el responsable de la secció, sempre 

que consti degudament inscrit en el registre d'Entitats Esportives de la 

Generalitat de Catalunya. 

Acreditació personal dels assistents a  l’assemblea: 
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Quan es tracti del president de l’entitat, haurà d’acreditar-se mitjançant 

document nacional d’identitat. 

Quan es tracti d’un vicepresident, per tal de poder actuar com a representant 

de l’entitat, haurà d’acreditar-se mitjançant document nacional d’identitat i carta 

signada pel President expressant la seva impossibilitat d’assistir, en paper de 

l’entitat datada i segellada, en la que es farà constar la seva condició expressa 

de representant de l’entitat per a l’assemblea. 

Per la seva informació adjuntem models de certificació. 

Ben cordialment, 
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(capçalera original de l’entitat i dades de la mateixa) 
 
 
Model per al Vice-President 
En ............................................................................................, president de 
l’entitat ................................................................................................................ 
 
CERTIFICA: 
Que en .................................................... amb DNI ....................., vicepresident 
.................. de l’entitat ha estat delegat per representar a l’entitat a l’Assemblea 
General Ordinària de la Federació Catalana de Rugby, a celebrar-se el dia 28 
de juliol de 2020 davant la meva impossibilitat d’assistir. 
 
I perquè així consti, lliura la present CERTIFICACIÓ, a ....................................... 
amb data ............................... 
 
 
Signatura       
President 
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ORDRE DEL DIA 

 
1.- Informe del president de la Federació Catalana de Rugby. 

2.- Nomenament de dos interventors entre els membres de l’Assemblea 

assistents a la mateixa, que aprovaran i signaran l’acta, si s’escau, 

conjuntament amb el President i Secretari de la Federació. 

3.- Presentació i aprovació, si s’escau, de la memòria d’activitats corresponent 

a la temporada 2019-2020. 

4.- Fixar el preu de les llicències per la temporada 2020 – 2021.  

5.- Presentació i aprovació, si s’escau, del pla general d’actuació per a la 

temporada 2020 - 2021. 

6.- Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost de l’exercici econòmic 

del 1 de setembre de 2020 al 31 d’agost de 2021. 

7.- Presentació i aprovació, si s’escau, de les propostes presentades pels 

Clubs. 

8.- Torn obert de paraules. 
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4. PREU DE LES LLICÈNCIES TEMPORADA 20 – 21 

 
SÈNIOR 30,00 € 

  
SUB 18-16-14 25,00 € 

   
SUB 12-10-8-6 20,00 € 

   
ENTRENADOR 30,00 € 

   
DIRECTIU 30,00 € 

  
TOUCH 15,00 € 

  
VETERANS 15,00 € 
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5. PLA GENERAL D´ACTUACIÓ 2020 - 2021 

 
En totes les competicions de nombre imparell de voltes, els clubs situats fora de les 
comarques del Barcelonès, Vallès Oriental i Occidental, Baix Llobregat, Garraf i Maresme 
jugaran més partits com a locals que com visitants sempre que el sorteig ho faci viable. 
 
Tots els campions de la seva categoria rebran un trofeu acreditatiu. 
 
La FCR és reserva el dret de modificar els dies, camps i horaris dels partit en el cas que 
aquest tingui una retransmissió televisiva.  
 
Si la competició no és pot reprendre per alguna raó extra esportiva és mantindran les 
classificacions tal com van quedar a la última jornada disputada 
 
ESCENARI 1 (No hi ha restriccions) 
1 CAMPIONAT DE CATALUNYA SÈNIOR MASCULÍ 
Primera Fase:  
Quatre grups de sis equips cadascú, distribuïts en Z segons la classificació de 
la temporada anterior (Grups A, B, C i D), i 3 grups amb la resta d’equips 
distribuïts en Z segons la classificació de la temporada anterior (Grups E, F i 
G), 
Segona Fase:  
I) Els tres primers classificats dels grups A, B, C i D disputen la Divisió d’honor 
Catalana amb sistema de lliga a una sola volta. 
II) Els tres darrers classificats dels grups A, B, C i D més el primer classificat 
dels grups E, F i G disputaran la Primera Catalana a una sola volta. 
III) La resta d’equips és distribuiran entre Segona i Tercera Catalana segons la 
classificació de la primera fase. 
 
Fase Final: 
Divisió D’honor Catalana 
Els sis primers classificats juguen el Playoff a partit únic amb els següents 
partits: 

• WildCard: Tercer amb Sisè i Quart i Cinquè; Els partits de Wildcard és 
jugaran a camp designat per la FCR. 

• Semifinals: entre el guanyador del 3r-6è amb el Segon classificat i del 
4t-5è amb el Primer classificat a camp designat per la FCR. 

• Final: Entre els guanyadors de les semifinals a camp designat per la 
FCR. 
 
El Guanyador serà el representant català per l’ascens a DHB 
 

Resta de Categories 

PROPOSTA DE SISTEMA DE COMPETICIONS PER A LA TEMPORADA 
2020-2021 
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• Semifinals: entre el Tercer amb el Segon classificat i del Quart amb el 
Primer classificat, a camp del millor classificat. 

• Final: Entre els guanyadors de les semifinals a camp designat per la 
FCR 

 
2 COMPETICIÓ SÈNIOR FEMENÍ 
*Si tres o més equips participen a DHB, aquest equips no participen a les competicions 
classificatòries catalanes. Si hi ha 3 equips lliga a 3 voltes. Si hi ha 4 equips lliga a 
doble volta. 
 
Primera Fase:  
Cinc grups de quatre equips cadascú, distribuïts en Z segons la classificació de 
la temporada anterior 
 
Segona Fase:  
I) Els dos primers classificats dels grups disputen la Divisió d’honor Catalana 
amb sistema de lliga a una volta. Si no hi ha més de 3 equips de DHB aquest 
equips juguen a la jornada de descans amb els equips de DHCAT. (Sorteig 
amb 12 equips, els partits amb DHB, no compten a la classificació, no poden 
haver dos partits amb dues setmanes seguides amb equips de DHB) 
II) La resta d’equips juguen la Primera Catalana a una sola volta. 
 
Fase Final: 
Els quatre primers classificats de cada competició, juguen el Play-off a partit 
únic amb els següents partits: 

• Semifinals: entre el Tercer amb el Segon classificat i del Quart amb el 
Primer classificat, a camp del millor classificat. 

• Final: Entre els guanyadors de les semifinals a camp designat per la 
FCR 
 
El Guanyador serà el representant català per l’ascens a DHF B 
 

3 CAMPIONAT DE CATALUNYA S18, S16 i S14 
Primera Fase:  
Distribuirem tots els equips amb grups de 5 equips. 
Segons la classificació d’aquesta primera volta distribuirem els equips en grups 
de 8 equips. 
Segona Fase:  
La segona fase la confeccionarem amb grups de 6 equips per jugar anada i 
tornada, segons la classificació de la primera fase. 
Fase Final:  
Tots els equips jugaran el Playoff a partit únic amb els següents partits: 

• Semifinals: entre el Tercer classificat amb el Segon classificat i el quart 
classificat amb el Primer classificat. Els guanyadors d’aquestes 
semifinals jugaran al final. Les semifinal i final és disputaran al camp del 
millor classificat en la lliga regular, si declina el seu dret la FCR 
designarà un camp neutral. 
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• Final: Entre els guanyadors de les semifinals a camp designat per la 
FCR, només en la màxima categoria, la resta en camp del millor 
classificat. 
 

ESCENARI 2 (Mitja lliga podríem jugar a partir del desembre) 
1 CAMPIONAT DE CATALUNYA SÈNIOR MASCULÍ 
Primera Fase:  
Quatre grups de sis equips cadascú, distribuïts en Z segons la classificació de 
la temporada anterior (Grups A, B, C i D), i 3 grups amb la resta d’equips 
distribuïts en Z segons la classificació de la temporada anterior (Grups E, F i 
G), 
Segona Fase:  
I) Els dos primers classificats dels grups A, B, C i D disputen la Divisió d’honor 
Catalana amb sistema de lliga a una sola volta. 
II) La resta d’equips és distribuiran entre Primera, Segona i Tercera Catalana 
segons la classificació de la primera fase. 
 
Fase Final: 
Divisió D’honor Catalana 
Els sis primers classificats juguen el Playoff a partit únic amb els següents 
partits: 

• WildCard: Tercer amb Sisè i Quart i Cinquè; Els partits de Wildcard és 
jugaran a camp designat per la FCR. 

• Semifinals: entre el guanyador del 3r-6è amb el Segon classificat i del 
4t-5è amb el Primer classificat a camp designat per la FCR. 

• Final: Entre els guanyadors de les semifinals a camp designat per la 
FCR. 
 
El Guanyador serà el representant català per l’ascens a DHF B 

 
2 COMPETICIÓ SÈNIOR FEMENÍ 
*Els equips de DHB no participen en cap competició a Catalunya 
Fase Regular:  

I) Els deu primers classificats de la temporada anterior juguen amb sistema 
de lliga a una volta.  

II) II) La resta d’equips juguen la Primera Catalana a una sola volta. 
 
Fase Final: 
Els quatre primers classificats de cada competició, juguen el Play-off a partit 
únic amb els següents partits: 

• Semifinals: entre el Tercer amb el Segon classificat i del Quart amb el 
Primer classificat, a camp del millor classificat. 

• Final: Entre els guanyadors de les semifinals a camp designat per la 
FCR 
 
El Guanyador serà el representant català per l’ascens a DHF B 
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3 CAMPIONAT DE CATALUNYA S18, S16 i S14 
Primera Fase:  
Distribuirem tots els equips amb grups de 4 equips. 
Segona Fase:  
La segona fase la confeccionarem amb grups de 8 equips a una sola volta, 
segons la classificació de la primera fase. 
Fase Final:  
Tots els equips jugaran el Playoff a partit únic amb els següents partits: 

• Semifinals: entre el Tercer classificat amb el Segon classificat i el quart 
classificat amb el Primer classificat. Els guanyadors d’aquestes 
semifinals jugaran al final. Les semifinal i final és disputaran al camp del 
millor classificat en la lliga regular, si declina el seu dret la FCR 
designarà un camp neutral. 

• Final: Entre els guanyadors de les semifinals a camp designat per la 
FCR, només en la màxima categoria, la resta en camp del millor 
classificat. 

 
ESCENARI 3 (Un terç lliga podríem jugar a partir del gener-febrer) 
1 CAMPIONAT DE CATALUNYA SÈNIOR MASCULÍ 
Primera Fase:  
Sis grups de quatre equips cadascú, distribuïts en Z segons la classificació de 
la temporada anterior (Grups A, B, C, D, E i F), i grups similars amb la resta 
d’equips distribuïts en Z segons la classificació de la temporada anterior. 
Segona Fase:  
I) Els primers classificats dels grups A, B, C, D, E i F disputen la Divisió d’honor 
Catalana amb sistema de lliga a una sola volta. 
II) La resta d’equips és distribuiran entre Primera, Segona, Tercera i Quarta 
Catalana segons la classificació de la primera fase. 
 
Fase Final: 
Divisió D’honor Catalana 
Els quatre primers classificats juguen el Playoff a partit únic amb els següents 
partits: 

• Semifinals: entre el Tercer amb el Segon classificat i del Quart amb el 
Primer classificat, a camp del millor classificat. 

• Final: Entre els guanyadors de les semifinals a camp designat per la 
FCR 

 
El Guanyador serà el representant català per l’ascens a DHB 

 
2 COMPETICIÓ SÈNIOR FEMENÍ 
*Els equips de DHB no participen en cap competició a Catalunya 
Fase Regular:  

I)Els vuit primers classificats de la temporada anterior juguen amb sistema 
de lliga a una volta.  

II) La resta d’equips juguen la Primera Catalana i Segona catalana a 
una sola volta. 
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Fase Final: 
Els quatre primers classificats de cada competició, juguen el Play-off a partit 
únic amb els següents partits: 

• Semifinals: entre el Tercer amb el Segon classificat i del Quart amb el 
Primer classificat, a camp del millor classificat. 

• Final: Entre els guanyadors de les semifinals a camp designat per la 
FCR 
 
*Si els els grups de primera i segona son de menys de 5 equips es 
jugaran directament la final. 
El Guanyador serà el representant català per l’ascens a DHF B 
 

3 CAMPIONAT DE CATALUNYA S18, S16 i S14 
 
Primera Fase:  
Distribuirem tots els equips amb grups de 5 equips. 
Segona Fase:  
La segona fase la confeccionarem amb grups de 10 equips a una sola volta, 
segons la classificació de la primera fase. 
Fase Final:  
Tots els equips jugaran el Playoff a partit únic amb els següents partits: 

• Semifinals: entre el Tercer classificat amb el Segon classificat i el quart 
classificat amb el Primer classificat. Els guanyadors d’aquestes 
semifinals jugaran al final. Les semifinal i final és disputaran al camp del 
millor classificat en la lliga regular, si declina el seu dret la FCR 
designarà un camp neutral. 

• Final: Entre els guanyadors de les semifinals a camp designat per la 
FCR, només en la màxima categoria, la resta en camp del millor 
classificat. 

 
APLICABLE ALS 3 ESCENARIS 
4. ESCOLES DE RUGBY. 

Les trobades de les categories S12,S10,S8 i S6 s’inclouran en les activitats 
de les escoles de rugby, que organitzi la direcció tècnica de la FCR i la 
comissió d’escoles. 
Al mes de maig és disputarà la trobada nacional d’escoles de rugby. 

 
5. COPA CATALANA DE TOUCH 
Al mes de juny és disputarà una jornada amb tots els equips que s’inscriguin 
amb un mínim de 4 equips. 
 
6. CIRCUIT CATALA DE RUGBY A 7 
Al finalitzar la competició de rugby a xv començaran la de rugby a 7. Es 
disputaran dues jornades per categoria. Una primera classificatòria i una final 
on es decidirà les posicions finals. 
 
7. LLIGUES DE DESENVOLUPAMENT 
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A les categories S18 Masculí i Femení, S16, S14 i Femení es desenvoluparen 
competicions de caire amistós amb la següent normativa general. 

• No hi ha resultat ni classificació 
• 2 partits al mes, com a màxim 
• Sempre és juga amb la quantitat de jugadors que porta l'equip que té 

menys, amb un mínim 11. I si hi ha menys de 13 jugadors es pot 
escurçar el camp. 

8. CAMPIONAT DE CATALUNYA S18 FEMENÍ 

Durant la temporada és realitzaran trobades que decideixi la comissió de la 
categoria S18. 

A cada final de trimestres és realitzarà una jornada de competició amb el format 
de rugby a decidir segons el nombre de jugadores: X, 7,10 o 15. 
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5. PRESSUPOST TEMPORADA 2020 – 2021 

FEDERACIÓ CATALANA DE RUGBY 
PRESSUPOST 2020 - 2021 

 Competició Administració Seleccions Formació TOTAL 
 Assegurança llicencies   614.000    614.000 
 Àrbitres  95.500    95.500 
 Cost personal asalariat  54.253 58.492   112.745 
 Serveis professionals  6.990 4.700  12.000 23.690 
 Representació y desplaç.   6.000   6.000 
 Suministres   9.820   9.820 
 Lloguers   1.380   1.380 
 Serveis bancaris   360   360 
 Amortitzacions   2.000   2.000 
 Org Finals  19.880    19.880 
 Trobades escoles i veterans  9.000    9.000 
 Sènior femeni    15.000  15.000 
 Sub 18    19.000  19.000 
 Sub 16    19.000  19.000 
 Sub 14    14.000  14.000 
 Sub 18 femení    15.000  15.000 
 Seven    10.000  10.000 
 TOTAL DESPESES  799.623 82.752 92.000 12.000 986.375 

 Llicéncies Inscripcions Altres Formació TOTAL 
 Sènior  458.000 90.000   548.000 
 Sub 18  60.000 27.000   87.000 
 Sub 16  67.000 40.000   107.000 
 Sub 14  58.000 38.000   96.000 
 Escoles  80.000    80.000 
 Entrenadors  6.000    6.000 
 Delegats  6.000    6.000 
Touch i Veterans 12.000    12.000 
 QA    11.000  11.000 
 Inscripcions cursos     12.000 12.000 
 Extorn Unifede    18.375  18.375 
 Patrocinis    3.000  3.000 
 TOTAL INGRESOS  747.000 195.000 32.375 12.000 986.375 

Resultat exercici 20-21     0 

 


