
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN I 
NORMES DE FUNCIONAMENT 

 
 
 

Reglament acordat en la reunió de la Junta Directiva 
celebrada el 4 de Setembre 2017 

 
  



Capítol I: El Club 
 
 
ART. 1.1. – El Club Canicross Les Franqueses neix amb l’objectiu de promocionar la pràctica del 
Canicross, tant a nivell popular com federatiu, per tal de fer gran aquest esport al nostre territori. 

 
ART. 1.2. – Aquesta entitat esportiva es troba totalment en contra del maltractament d’animals i               
l’abandonament d’aquets. Per aquest motiu també persegueix la conscienciació d’una tinença responsable            
del animals de companyia. 

 
 
Capítol II: Estructura organitzativa 

 
ART. 2.1. – L’òrgan de govern del club és l’assemblea general. 

 
ART. 2.2. – La representació i administració del club és assumida pel president/a. 

 
ART. 2.3. – El president/a treballarà en col·laboració amb els membres que componen la junta directiva. 

 
ART. 2.4. – La junta directiva estarà formada per: President/a, secretari/a i els responsables de les 
diferents àrees de treball del club. 

 
ART. 2.5. – Les àrees de treball del club són tres: àrea tècnica, àrea administrativa, àrea de promoció. 

 
ART. 2.6. – Funcions de les àrees de treballs del club són les següents: 

 
- Àrea tècnica: 

- Planificar el calendari de competicions oficial de la temporada en curs. 
- Programar els entrenaments conjunts i activitats esportives oficials del club. 
- Mantenir coordinació amb els entrenadors del club. 

 
- Àrea administrativa: 

- Realitzar el control d’altes i baixes del club i mantenir actualitzada la base de dades de socis. 
- Supervisar la comptabilitat i tresoreria del club i responsabilitzar-se del control pressupostari. 
- Tramitar les llicències amb la federació catalana corresponent. 
- Controlar les comandes de material realitzades pels membres del club. 
- Executar el cobrament de quotes, serveis o productes oferts pel club, així com el 
pagament als diferents proveïdors. 

 
- Àrea de promoció: 

- Tasca social: proposar, programar, planificar i responsabilitzar-se de l’organització de 
diferents activitats d’acció social. 
- Tasques de màrqueting i patrocinis: cercar recursos externs de finançament del club a             
través d’opcions diverses de patrocini o mecenatge; proposar productes de marxandatge amb la             
imatge del club; i negociar les condicions de preus i acords de col·laboració amb diferents               
proveïdors de serveis o productes així com acords amb organitzadors de competicions. 
- Tasques de comunicació: i TIC: revisar, actualitzar i millorar els plans i materials de              
comunicació, així com de les solucions tecnològiques del club; comunicar les diferents activitats             
oficials del club a tots els associats/des fent servir els diferents canals de comunicació existents. 
- Tasques de captació de nous socis: proposar i executar diversos plans d’actuació per a la 
captació de nous socis. 

 
 
Article 2.7. – Els responsables de cada àrea de treball i per tant membres de la junta directiva, poden ser                    
rellevats del seu càrrec en qualsevol moment, previ acord de ¾ parts de la junta directiva o sempre que                   
presentin la seva dimissió per escrit dirigit al president/a. 

 
  



Capítol III: Els socis 
 
Article 3.1. – El Club Canicross Les Franqueses admet la participació en 2 entrenaments grupals, sense                
cap cost, per tal de provar la modalitat esportiva del canicross. Posteriorment, per tal de continuar assistint                 
als entrenaments serà necessari ser soci de l’entitat. 

 
Article 3.2. – Per tal de ser soci del Club Canicross Les Franqueses, s’ha d’omplir el full d’inscripció                  
disponible en aquest enllaç i enviar el justificant de pagament de la quota d’alta a l’adreça de e-mail                  
canicross.lesfranqueses@gmail.com. 

 
Article 3.3. – El procediment d’admissió de nous socis es troba registrat als Estatuts del club. La decisió                  
de no admissió només es comunicarà expressament a la persona interessada, en cas de no ser acceptada                 
la seva incorporació. 

 
Article 3.4. – Tots els socis del Club Canicross Les Franqueses estan obligats a satisfer la quota de nou                   
soci de 50€ aprovada per l'òrgan competent del l'entitat. Aquesta quota inclou l’alta a l’entitat, una samarreta                 
tècnica de “running”, accés lliure als entrenaments grupals i a un conjunt d’avantatges dels quals els socis                 
seran degudament informats. No satisfer aquesta quota anual implica la baixa immediata del soci. Així com                
la quota de renovació a partir de la segona temporada. 

 
Article 3.5. – A part de la especificació registrada als Estatus del club, es reconeixen dos tipus de socis al                    
Club Canicross Les Franqueses: no federats o afeccionats i federats. 

 
- Socis no federats o afeccionats: Seran admesos com socis afeccionats no federats aquelles             
persones que ho sol·licitin amb la condició de no federat/da, abonin la quota anual i acceptin el present                  
Reglament de Règim Intern. 

 
- Socis federats: En el cas d’atletes federats, s'admetran aquells atletes que ho sol·licitin amb              
aquesta condició, abonin la quota anual, juntament amb la taxa federativa, i acceptin el present Reglament                
de Règim Intern. La llicència federativa i les assegurances necessàries per a la temporada vigent seran                
sempre tramitades pel propi club. 

 
Article 3.6. – Els drets i obligacions dels socis, federats i no federats, es troben registrats als Estatuts 
del club. 

 
Article 3.7. – Per tal de d’incentivar la pràctica d’aquest esport entre la població més jove (14-17), els                  
menors de 18 anys podran fer efectiva la seva condició de soci sense haver de pagar la quota anual                   
d’inscripció al club, havent d’abonar exclusivament l’import de la samarreta del club. 

 
Article 3.8. – En l’afany de crear una jove cantera esportiva es permetrà que participin en els entrenaments                  
aquells nens o nenes, d’edat compresa entre els 8 i els 14 anys, sense ser considerats socis del club i                    
entrant en la categoria d’ “Amics del Club Canicross Les Franqueses”. Aquests menors podran participar als                
entrenaments sempre i quan ho facin sota la tutela presencial d’un major d’edat autoritzat, responsable a                
tots els efectes sobre el menor, i que sigui soci del club. 

 
Article 3.9. – Aquesta entitat contempla la figura dels “Amics del Club Canicross Les Franqueses”, entenent                
sota aquesta denominació aquells simpatitzants del club que vulguin adquirir la samarreta del club sense ser                
socis d’aquesta organització esportiva. 
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Capítol IV: Normes de conducta 
 
Article 4.1. – El socis, així com els seus acompanyants, són obligats a mantenir unes normes de conducta i                   
educació correctes en tot moment vers a entrenadors,altres corredors, membres del jurat i públic tan a                
entrenaments, sortides, curses populars i competicions federatives. 

 
Article 4.2. – El socis han de demostrar respecte vers el Club Canicross Les Franqueses, a les seves                  
actuacions i integrants, vehiculant les queixes pels conductes reglamentaris (cos tècnic, directiva,            
assemblea). 

 
Article 4.3. – Cap soci/corredor o acompanyant podrà efectuar cap reclamació a jutges ni organitzadors de                
les diferents competicions; aquestes han d’efectuar-se sempre mitjançant el director tècnic o entrenadors. 

 
Article 4.4. – No seran permeses, en cap moment, agressions físiques (això inclou l’ús de collars de càstig)                  
o verbals a a persones, gossos propis o aliens. 

 
Article 4.5. – L’incompliment de qualsevol de les normes pot suposar una sanció que serà determinada                
quan s'escaigui per la Junta Directiva. 

 
Capítol V: Comunicació 

 
Article 5.1. – La comunicació entre els socis i els responsables del club, així com amb els entrenadors, es                   
realitzarà pels següents canals: 

- via e-mail: canicross.lesfranqueses@gmail.com 
- presencialment durant els entrenament en grup. 

 
Article 5.2. – Puntualment aquesta comunicació podrà ser realitzada mitjançant trucada telefònica als 
números facilitats als socis del club. 

 
 
Capítol VI: Entrenaments 

 
Article 6.1. – Els entrenaments seran en grup i sempre dirigits por un monitor del club. 

 
Article 6.2. – Els socis tenen l’opció d’apuntar-se als diversos grups d’entrenament establerts pel club. 

 
Article 6.3. – Els horaris d’entrenament poden variar si l’àrea tècnica ho considera necessari, sempre per                
causes justificades i relacionades amb la pròpia casuística de la pràctica d’aquest esport. S’informarà, a tots                
els socis, de qualsevol canvi amb la suficient antelació, mitjançant els canals de comunicació habituals. 

 
 
Capítol VII: Equipació 

 
Article 7.1. – L’alta al club assegura la recepció gratuïta, per part del soci, de la samarreta tècnica oficial 
de l’equipació del club (1ud.). 

 
Article 7.2. – El socis del club podran comprar qualsevol altre roba que l’entitat confeccioni a un preu 
exclusiu, sempre que sigui per al seu propi ús i no per a terceres persones. 

 
Article 7.3. – L’equipació proporcionada pel club serà la requerida, de manera obligatòria, per a la 
participació tant a curses populars com a federades. 
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Capítol VIII: Els gossos 
 
Article 8.1. – S’admet la participació de qualsevol raça de gos, sempre i quan estiguin sans i en bona                   
forma física. 

 
Article 8.2. – Els gossos hauran de disposar d’un xip degudament donat d’alta a la AIAC i tenir en la cartilla                     
sanitària amb totes les vacunes en regla. 

 
Article 8.3. – No s’admet la participació de gossos manifestament perillosos, referint això a exemplars               
concrets i no a races. 

Article 8.4. – Els gossos que, sense ser perillosos, tendeixin a ser conflictius davant altres gossos, hauran                 
de portar morrió o bé situar-se en tot moment al final del grup. 

 
Article 8.4. – Els gossos hauran d’anar lligats en tot moment. Excepcionalment podran estar sense               
corretja si la persona responsable ho fan patent. 

 
Article 8.5. – En tot cas serà responsabilitat del soci controlar al seu gos en tot moment, sent en sempre el                     
propietari del gos el responsable dels danys que el gos s’ocasioni i/o pugui ocasionar a tercers (persones i/o                  
gossos) o a ell mateix. Per aquest motiu es recomana encaridament que els socis tinguin una Assegurança                 
de Responsabilitat Civil que cobreixi específicament durant la pràctica esportiva els danys que pugui              
ocasionar el seu gos. 

 
 
Capítol IX: Assegurances i responsabilitats 

 
Article 9.1. – El Club Canicross Les Franqueses no es fa responsable en cap cas, ni per cap circumstància,                   
quedant exclòs de qualsevol responsabilitat o indemnització, dels danys que poguessin causar o causar-se              
les persones participants a qualsevol de les activitats, sempre de participació voluntària, organitzades pel              
club. 

 
Article 9.2. – Tot participant declara estar en condicions físiques òptimes per realitzar la pràctica d’aquest                
esport i ho fa sota la seva sencera responsabilitat, eximint de tota responsabilitat al Club Canicross Les                 
Franqueses. El club recomana fer-se una revisió mèdica i/o prova d'esforç a totes les persones que vulguin                 
practicar aquest esport i especialment a aquelles que portin un període perllongat de temps sense realitzar                
activitat física. 

 
Article 9.3. – Tots els participants, tant en les diverses modalitats de soci existents, com sota la categoria d’                   
“Amics del Cub” han de tenir cobertes les eventuals indemnitzacions, responsabilitat civil, assistència             
sanitària i les contingències derivades de la pràctica esportiva i la participació en les múltiples activitats                
organitzades per aquesta entitat, eximint al Club Canicross Les Franqueses de qualsevol responsabilitat o              
indemnització al respecte. 

 
Article 9.4. – El Club Canicross Les Franqueses no es fa responsable en cap cas, ni per cap circumstància,                   
quedant exclòs de qualsevol responsabilitat o indemnització, de qualsevol accident o dany del gos durant les                
activitats organitzades pel club. Sent per tant el propietari del animal el responsable dels danys que pugui                 
ocasionar aquest a altres gossos i/o persones o a ell mateix, durant les activitats organitzades pel club. 

 
  



Capítol X: Disposicions finals 
 
Article 10.1. – Aquest reglament de règim intern és de rang inferior als estatuts del club i tot allò que es                     
troba articulat està basat en aquests. Per aquest motiu caldrà adreçar-se a allò que es troba reglamentat en                  
els estatuts en cas d’haver de resoldre qualsevol situació no contemplada en el reglament de règim intern. 

 
Article 10.2. – En curses populars i competicions s’haurà de consultar i complir la reglamentació vigent per                 
a la proba, a més de la del present Reglament de Règim Intern. 

 
Article 10.3. – En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter                  
personal, el Club Canicross Les Franqueses li fa avinent que les seves dades personals seran incloses i                 
emmagatzemades al fitxer automatitzat “Gestió socis”, titularitat del propi club, amb la finalitat de efectuar               
els tràmits inherents a la gestió de l’entitat. 

 
Article 10.4. – Els socis autoritzen al Club Canicross Les Franqueses fer ús de la seva imatge (mitjançant                  
gravació i/o fotografies), veu i/o nom, cedint els seus drets d’imatge, sempre responsables, per tal de ser                 
utilitzat com a material promocional i d’arxiu del club. 

 
Article 10.5. – El present reglament de règim intern pot ésser modificat en qualsevol moment per la junta                  
directiva, per tal d’adaptar-lo a les necessitats reals del club. Aquesta modificació serà exclusiva de la junta                 
directiva i caldrà fer-ho constar en acta de junta ordinària. En tot cas, qualsevol modificació d’aquest                
reglament serà notificada als socis del club. 

 
 
Article 10.6. – La formalització de la inscripció com a soci del Club Canicross Les Franqueses significa                 
l'acceptació i compliment de la totalitat d'aquest reglament. El no compliment de qualsevol dels punts del                
mateix serà motiu d’obertura d’un expedient sancionador per part de la Junta Directiva. 

 
Article 10.7. – Aquest reglament entra en vigor l’endemà de la seva ratificació en l’assemblea general. 

 
 

Les Franqueses del Vallès, 4 de Setembre de 
2017 

Junta directiva del Club Canicross Les Franqueses 


