
NORMATIVA INTERNA PER LA TEMPORADA 2017-2018 DEL 

CLUB ATLETISME FIGUERES 

 

SOCIS I QUOTES 

 

Article 1  

Són socis tos aquells que estan a corrent de pagament de la seva quota de soci 

corresponent: 

a) Són socis, els atletes que paguen: 

 

- (2) dies d’entrenament per setmana durant 11 mesos. 

- (3) dies d’entrenament per setmana durant 11 mesos. 

- (5) dies d’entrenament per setmana durant 11 mesos. 

- (5) dies d’entrenament per setmana durant 11 mesos d’atletes que siguin 

d’altres clubs i percebin una compensació econòmica dels clubs al qual 

pertanyen. 

b) Són socis col·laboradors aquell que paguen una quota al mes durant 11 

mesos. 

c) Són socis honorífics qui decideixi per la Junta i sigui aprovat per l’Assemblea i 

no paguen quota. 

d) Tenen la consideració de socis, les persones que sense ser atletes de la 

categoria a) d’aquest article i voluntàriament  paguin una quota anual. 

e) Són socis aquelles persones que representen al Club Atletisme Figueres i 

utilitzen material del club per entrenar tot i que no tinguin entrenador pagant 

una quota al mes durant 12 mesos. 

f) Són socis els que es preparen per oposicions pagant cada mes, mentre 

s’estigui preparant per les oposicions. 

Article 2 

Per esdevenir soci s’haurà d’omplir el full de recollida de dades així com el full 

d’autorització de desplaçaments en cas de menors d’edat. 

Article 3 

La Junta decidirà sobre l’exempció temporal del pagament de quota en casos 

especials (en relació al programa d’integració social) 

Article 4 

La quota familiar: el segon membre de la família paga el 60%, el tercer membre el 50% 

i a partir del quart membre no paguen quota. 

Article 5 

Els atletes que són menors d’edat tenen consideració d’aspirants, i els seus pares, 

mares o tutors o representants legals seran els que representin als seus fills o tutelats 

com a socis del club. 

 



Article 6 

S’estableix un període de prova de (10) dies per aquells que vulguin començar en 

l’atletisme. Passat aquest temps, si es fa soci, l’atleta pagarà el mes complert si e l 

primer entrenament s’ha efectuat dintre de la primera quinzena. Els atletes que no 

continuïn després del període de prova no estaran obligats a pagar. 

Article 7 

Les quotes tornades sense causa justificada ni avisada per part del soci generarà un 

recàrrec de (5€). 

Article 8 

Tres quotes seguides tornades pel banc sense avís ni justificació causarà baixa del 

soci. 

 Article 9 

Les quotes podran ser revisades anualment en funció de l’índex de preus a l consum, o 

bé per decisió de l’Assemblea a proposta de la junta vigent. 

Article 10 

Les quotes es poden pagar mensual, trimestral o anualment. 

 

ENTRENAMENTS I COMPETICIONS 

 

Article 11 

Cada atleta entrenarà dins l’horari i amb el grup assignat, seguint les indicacions dels 

entrenadors i de la secretaria tècnica, que s’encarreguen de fixar la planificació i la 

programació dels entrenaments. 

Article 12 

Cada atleta tindrà llibertat per participar en les competicions que vulgui. L’atleta té 

l’obligació d’escoltar les directrius dels seus entrenadors i de l’equip tècnic, aquests ni 

el club es responsabilitzen de danys o lesions produïdes a un atleta quan aquest no ha 

respectat les orientacions de l’equip tècnic. 

Article 13 

La llicència federativa és obligatòria per tots els atletes i han d’assumir el cost. 

Article 14 

Es proclama el principi de compromís i responsabilitat, pel qual un atleta que tramita la 

llicència es compromet a participar en les competicions per equips i de clubs 

programades per l’equip tècnic. L’atleta haurà de respectar les decisions de 

convocatòria de l’equip tècnic. 

Article 15 

Els atletes hauran de comunicar ells mateixos o a través dels seus pares, tutors o 

entrenadors i concretar amb prou antelació a la secretaria tècnica el seu desig de 



participar en els campionats individuals. De no fer-ho així, qualsevol error en la 

inscripció, o la no inscripció a temps, serà atribuïda a negligència de l’atleta, pares o 

representants o del seu entrenador. 

Article 16 

Per poder participar en un campionat oficial de Catalunya o d’Espanya, l’atleta ha 

d’haver assolit obligatòriament les marques mínimes de participació marcades des de 

les federacions respectives. El club no portarà cap atleta sense marca mínima a 

aquests campionats. La possible participació de l’atleta sense mínima anirà a càrrec 

de l’atleta i de la seva família, tant econòmicament com administrativament. 

 

DISCIPLINA 

 

Article 17 

Les faltes de disciplina seran avaluades i sancionades per l’equip tècnic i la junta 

directiva. Aquest podran executar les mesures necessàries per resoldre els conflictes. 

Article 18 

Estan sotmesos al règim disciplinari: atletes, socis, entrenadors, membres de la junta, 

pares dels socis aspirants (menors), delegats, personal contractat, col·laboradors, 

voluntaris i tota aquella persona vinculada amb el club. 

Article 19 

S’aplicarà el reglament en les següents situacions: entrenaments, dins i fora de les 

instal·lacions, en les competicions, en els viatges, en tots els actes organitzats pel club 

o en què col·labori i quan de les actuacions derivi un perjudici pel club. 

Article 20 

Les faltes seran: lleus, greus i molt greus. 

Article 21 

Són faltes lleus: falta reiterada de puntualitat a les competicions; falta de respecte als 

companys o als seus familiars, als entrenadors, delegats o persones vinculades al 

club; maltractar el material esportiu, dels companys o del club; impagament i devolució 

de les quotes sense causa justificada. 

 

Article 22 

Són faltes greus: menysprear o insultar qualsevol entrenador o company; en cas de 

viatges, no acudir a l’hotel a l’hora programada pels responsables; insubordinacions 

greus dirigides cap a les persones responsables del grup;; acumular 3 faltes lleus en 

una temporada; faltar a una convocatòria de competició per equip sense justificació; 

consum d’alcohol o d’altres substàncies psicotròpiques que puguin alterar la percepció 

cognitiva i la conducta de l’atleta en les instal·lacions d’entrenament i/o en llocs on es 

representa al club; furt dintre de les instal·lacions, o en altres llocs on es representi al 



club; causar desperfectes importants en les nostres instal·lacions o en altres llocs 

visitats en representació del club. 

Article 23 

Són faltes molt greus: acumular 3 faltes greus en una temporada, a més del robatori 

dins les instal·lacions, o en altres llocs, representant el club; també es considera com 

molt greu l’incompliment d’una sanció imposada i dopatge. 

Article 24 

Les sancions, en funció de la gravetat seran: advertiment, separació temporal de 

l’equip, expulsió temporal o definitiva. 

 

LESIONS 

 

Article 25 

Tot atleta amb llicència federativa que pateixi una lesió entrenant o competint pot optar 

entre ser atès pels centres mèdics concertats per la Federació Catalana, o bé per un 

de propi. 

Article 26 

Queda sota la responsabilitat de l’atleta o de la seva família el tractament de lesions 

fora de l’àmbit esportiu del club. 

Article 27 

Tot atleta té l’obligació de comunicar als seus entrenadors qualsevol indici de molèstia 

o lesió que pugui esdevenir-li. 

Article 28 

La federació catalana demana passar una revisió mèdica a partir de la categoria júnior, 

el cost d’aquesta revisió anirà a càrrec de l’atleta. 

 

 

SOBRE EL FITXATGE PER ALTRES ENTITATS ESPORTIVES 

 

Article 29 

Qualsevol atleta podrà canviar de club sempre que el club que efectuï el fitxatge faci 

efectiva la xifra econòmica fixada per la RFEA i la FCA, corresponents als drets de 

formació i promoció dels atletes 

Article 30 

Qualsevol atleta que fitxi per un altre club podrà entrenar amb qualsevol dels 

entrenadors i dels grups d’entrenament del nostre club, a condició que pagui la quota 

fixada per la junta vigent. En aquest grup també s’inclouen tots aquells atletes d’altres 



clubs que es vulguin afegir als grups d’entrenament determinats per l’equip tècnic del 

nostre club. 

Article 31 

Els atletes que deixin d’entrenar amb els tècnics del club per haver aconseguit beques 

d’alt rendiment o per qualsevol altra causa (estudis, etc), i que continuïn tenint fitxa pel 

CAF, tindran dues opcions de pagar les quotes: 

a) Règim general: correspon a la quota específica del grup d’entrenament al qual 

pertany l’atleta. Tindrà els mateixos drets als desplaçaments que la resta 

d’atletes. 

b) Règim particular: els atletes no inscrits en el grup anterior pagaran una quota 

més baixa, a determinar per la Junta, però el club no es farà càrrec dels 

desplaçaments a què tindria dret en règim general.   

 

ROBA ESPORTIVA 

 

Article 32 

Serà pagada per l’atleta. Si l’assemblea o la junta ho determina, subvencionarà part de 

la roba. 

En la temporada 2017-2018 la junta ha determinat subvencionar el pitrall de 

competició, per aquells atletes que participin en competicions a partir de la categoria 

de cadets. 

Els pantalons curts van a càrrec de l’atleta si els vol comprar a Valoesport (marca 

Joma estàndard, de color blau, sense personalitzar) o pot fer servir els mateixos de la 

temporada passada. 

El xandall, és optatiu, el paga cadascú i val 40€. 

Article 33 

L’obligatorietat de competir amb la roba del club ve determinada per la normativa de la 

Federació. Es recomana portar roba del club als desplaçaments i a les competicions.  

 

 

ENTRENADORS 

 

Article 34 

Tot entrenador del club haurà d’acreditar una titulació d’entrenador nacional, llicenciat 

en INEF, tècnic de nivell 2, o un cicle superior en modalitats esportives.  

Tot monitor del club haurà d’acreditar una titulació mínima en esport, entrenador de 

club, o un període d’aprenentatge de dos anys amb el club. 

Article 35  



Els voluntaris que realitzin tasques de monitors no rebran cap retribució, però si 

podran rebre dietes pels acompanyaments d’atletes a competicions. 

Article 36 

Correspon als entrenadors la planificació i els entrenaments dels atletes. Correspon 

als entrenadors i a la direcció tècnica la programació del calendari de competicions. 

Cada entrenador ha de definir de forma precisa el nombre màxim d’atletes que li ha de 

permetre garantir el desenvolupament de totes les seves funcions. 

Article 37 

La selecció d’atletes designats per afrontar les competicions del club recaurà en la 

direcció tècnica. La composició jeràrquica és la següent: responsable tècnic - 

entrenador en cap, entrenadors, monitors. 

Article 38 

Es permet que els entrenadors puguin entrenar altres atletes, d’altres clubs, 

presencialment o a distància, sempre que aquesta tasca no perjudiqui la dinàmica dels 

entrenaments i competicions del nostre club. 

Article 39 

En el cas que l’entrenador per entrenar altres atletes perjudiqui al club en els 

entrenaments o en les competicions serà informat de finalitzar aquesta altra feina i/o 

s’aplicaran mesures que poden ser multes i/o sancions. 

Article 40 

La comissió tècnica del club proposarà a la junta vigent els entrenadors, monitors que 

cregui més adients per consolidar l’estructura esportiva. L’aprovació i contractació 

definitiva s’aprovarà en junta directiva. 

 

DELEGATS DE DESPLAÇAMENTS A LES COMPETICIONS 

 

Article 41 

Aquesta figura representarà els atletes que formin part d’expedicions, viatges o 

desplaçaments a distintes competicions. Cada viatge tindrà el seu. Podrà ser un 

entrenador, un membre de la junta, un/a atleta major d’edat o un pare o mare d’un/a 

atleta. 

Article 42 

El delegat abans del viatge o la competició  comunicarà als participants el lloc i l’hora 

de la trobada i el sistema de viatge. A la competició explicarà el lloc i l’entrega de 

dorsals i els horaris de les proves, reconeixerà el circuït (si s’escau) i es podran portar 

a terme altres activitats que requereixi concretar, destinarà un lloc de trobada per 

donar les instruccions oportunes , deixar bosses i roba (sense responsabilitzar-se de la 

custòdia d’objectes d’especial valor). Els delegats portaran els telèfons dels familiars 

dels atletes desplaçats i estaran localitzables per telèfon mòbil. 

Article 43 



Els delegats de viatge tindran plena capacitat executiva per dirimir temes disciplinaris, 

sense perjudici de les decisions que pugui prendre la junta posteriorment. Aquesta 

figura mereix el respecte i reconeixement per part de tots els atletes. 

Article 44 

Estan facultats per ajudar a resoldre qualsevol incidència que pugui esdevenir en el 

decurs de la competició. 

 

DESPLAÇAMENTS 

 

Article 45 

El club té la voluntat de fomentar l’esport i ajudar a les famílies en el cost dels seus 

viatge a les competicions i es treballarà amb aquesta filosofia, malauradament no es 

poden abonar tots els viatges, es per això, que per norma general, cada atleta 

assumeix el cost dels seus desplaçaments a les competicions. 

Article 46 

Els atletes i l’entrenador seran subvencionats en els seus desplaçaments, estança i 

alimentació als campionats d’Espanya individuals. En la mesura que el club disposi de 

recursos econòmics. 

Article 47 

Els atletes i l’entrenador seran subvencionats en els seus desplaçaments a la fase 

finals dels campionats de Catalunya i en els encontres per equips (a excepció de les 

categories de veterans, per no necessitar marca mínima de participació). En la mesura 

que el club disposi de recursos econòmics. 

Article 48 

Els atletes i entrenador seran subvencionats en els seus desplaçaments a 

concentracions del CAR quan siguin convocats. 

Article 49 

A la resta de desplaçaments (curses, controls, etc) el club no paga els desplaçaments i 

demanen col·laboració de les famílies per aplicar el principi de solidaritat i reciprocitat. 

És a dir, que una família ajudi en el transport d’altres atletes que no puguin desplaçar-

se per anar i tornar a les competicions una setmana i una altra família ho faci en la 

següent ocasió. 

Article 50 

Per tot allò que no està previst en la normativa serà estudiat i resolt per la junta.   

 

Aquesta normativa ha estat aprovada en Assemblea general de socis a Figueres, a 27 

de desembre de 2017 perquè consti i certifiquen: 

 



President     Secretari 

Romà BRUSÉS PINART   Ronald R. LOZA MOLINA  

   


