REGLAMENT DE CESSIÓ D’ÚS DE LLANXES i REMOLCS 2018/19

OBJECTE
Regular la utilització per part dels usuaris, del servei de cessió d’ús de les
llanxes i remolcs de la FCV, acceptant les condicions generals exposades en
aquest reglament.
CONDICIONS GENERALS DE LA CESSIÓ
I. USUARIS
Podran ser usuaris els clubs i entitats jurídiques destinades a la promoció de
l’esport i aquells particulars que la seva finalitat sigui donar suport a una
activitat esportiva federada.
Tindran prioritat els clubs organitzadors de regates del calendari oficial de
nivell 0, 1 i 2.
II. TARIFES DE CESSIÓ D’ÚS DE MATERIAL
Les tarifes de cessió d’ús de material seran degudament informades,
publicades i actualitzades anualment. Les entitats beneficiàries de la cessió,
contemplades en l’apartat anterior, comptaran amb un pressupost inicial que
serà informat a cadascuna de les entitats i que serà establert en funció de la
seva càrrega d’activitat anual.
Les tarifes vigents s’adjunten a l’ANNEX adjunt al present document.

III. SOL·LICITUD DE RESERVA
Per a poder disposar de les llanxes, els usuaris, hauran de sol·licitar amb
temps suficient ,màxim dos mesos, la petició de reserva de les mateixes,
mitjançant un correu electrònic a a.ballester@vela.cat o j.blanch@vela.cat
indicant el material sol·licitat, dates i nom de l’activitat.
La resolució de la petició vindrà determinada per la pròpia FCV segons criteri
tècnic i disponibilitat donant resolució en un termini màxim d’una setmana.
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IV. POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
En aplicació de l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades,
us informem que les vostres dades seran recollides i tractades de manera
manual i/o automatitzada per la Federació Catalana de Vela, i incorporades al
fitxer corresponent registrat a l’ AEPD per al manteniment de la relació
establerta. Les dades només seran cedides conforme a la legislació esportiva
vigent i no seran cedides sense el vostre consentiment per a
finalitats diferents.
En el cas de comunicacions comercials mitjançant correu electrònic o mitjà
equivalent, l’acceptació de la present Política de Privacitat suposarà que
l’usuari presta el seu consentiment exprés per a l’enviament de publicitat
mitjançant el mencionat mitjà.
Podeu exercir el vostre dret, d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a
l'adreça Moll de gregal, 33, 08005 Barcelona, o a la direcció de correu
info@vela.cat, acreditant la titularitat conforme a dret.
V. TRANSPORT
El transport serà realitzat pel sol·licitant el dia anterior i posterior a la
sol·licitut. En cas de recollir o tornar el material en dates diferents, es
facturaran els dies totals.
La recollida i retorn
• Es realitzarà a les instal·lacions de la FCV.
• Dintre de l’horari d’atenció al públic de la FCV 9:00 a 18:00.
• Signar el full de “cessió d’ús de llanxes i remolcs”.
VI. UTILITZACIÓ DE LA LLANXA
a) L’usuari (persona autoritzada) es compromet a utilitzar i portar la
llanxa d’acord amb les normes bàsiques de conducció i navegació, i
conforme a les especificacions de l’ús del tipus de llanxa.
b) La persona autoritzada assumirà personalment totes les sancions i
responsabilitats que es derivin d’una navegació indeguda.
c) Només quedaran autoritzades a portar la llanxa, les persones
prèviament autoritzades pel nostre responsable, i que s’hagin
acreditat mitjançant la seva llicència de navegació. Serà
indispensable, que aquest document tingui validesa en vigor en el
moment del lliurament i que faciliti fotocòpia en el moment de
retirada de la llanxa de cessió.
d) En el cas de detectar qualsevol anomalia de funcionament de la
llanxa o mal funcionament de la mateixa, la persona autoritzada
haurà de contactar immediatament amb el responsable de la
cessió.
e) Qualsevol perjudici que es pogués derivar al Cessionari per
l’incompliment greu de les condicions recollides a aquest
“reglament”, i/o ús pactat diferent per part de l’usuari, autoritzen al
Cessionari a retirar la llanxa a l’usuari, i a facturar i cobrar a aquest
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f)

les quantitats que resultin de conformitat amb el procediment i
criteris del present “reglament”.
En cap cas quedarà autoritzat l’ús particular de la llanxa objecte de
la cessió.

VII. ESTAT DE LA LLANXA
Tant a l’entrega com a la devolució de la llanxa, la persona autoritzada resta
obligada a examinar les condicions de la llanxa abans de la seva autorització,
donant compte al responsable de Logística de la Federació de totes les
observacions relatives al mal estat o funcionament de la llanxa de forma
prèvia al seu ús.
En cas contrari, o d’haver-se utilitzat la llanxa sense haver efectuat
prèviament la comunicació dels possibles defectes, l’usuari esdevindrà
responsable dels danys, defectes o avaries que es detectin a la llanxa a la
seva devolució.
Es requerirà el retorn de la llanxa en bones condicions de neteja, tal com el
responsable la lliurarà en cessió.
VIII. PAGAMENT
Al realitzar la reserva de l’embarcació s’haurà de facilitar un número de
compte.
La Federació realitzarà el cobrament de la factura mitjançant presentació de
rebut bancari, amb càrrec al número de compte facilitat, amb venciment a 30
dies de la data de la factura.
IX. MANTENIMENT I REPARACIÓ
a) El desgast mecànic per ús normal de la llanxa és assumit per
l’entitat cessionària.
b) L’usuari no està autoritzat a encarregar la reparació de la llanxa
c) En cas d’accident, l’usuari resta obligat a realitzar part de la
col·lisió, segons el cas mitjançant part amistós o per contra
reclamació de danys. En qualsevol dels casos sempre s’haurà de
comunicar al responsable de l’entitat.
X. NORMATIVA D’ASSEGURANÇA D’ACTIVITATS
La sol·licitud de les llanxes, per part dels Clubs organitzadors de regates,
haurà d’anar acompanyada del nom del patró així com de la seva pertinent
titulació; A més d’una còpia de la pòlissa de Responsabilitat Civil General, on
s’especifiqui que aquest Club organitzador disposa de les cobertures per la
realització d’aquests tipus d’esdeveniments.
XI. COMBUSTIBLE
L’usuari haurà de tornar el mateix nivell de combustible que es trobi a la
recollida de la llanxa.
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ANNEX I TARIFES 2018/19

S’aplicaran les següents tarifes:
Embarcació tipus Brio 520 i Astec 470
Embarcació tipus HSF 420

200€/dia
150€/dia

Remolc Múltiple
Remolc simple

150€/activitat
100€/activitat

Subvenció del 70% per als clubs vela.cat
Subvenció del 100% a una embarcacions per organització Campionats de
Catalunya.
Subvenció del 100% per als regatistes Olímpics Vela.cat
Subvenció del 100% per a les Selecció Catalanes
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ANNEX II INCIDÈNCIES O AVERIES
A continuació trobareu com actuar en el cas de patir incidències amb
embarcacions i/o remolcs.
EMBARCACIONS
L’embarcació no arrenca:
1. Revisar que el sistema de seguretat “home a l’aigua” estigui en posició
correcte
2. Revisar que el “morse” estigui en punt mort
3. Revisar el nivell de la benzina i les connexions al dipòsit i motor
-

-

L’embarcació es para:
1. Revisar el nivell de la benzina i les connexions al dipòsit i motor
2. Revisar la cua del motor per comprovar que no hi hagi un cap o plàstic
enganxat.
3. Revisar que el sistema de seguretat “home a l’aigua” estigui en posició
correcte
En
1.
2.
3.

cas d’avís sonor del motor:
Para motor
Deixar refredar uns minuts
Dirigir-se a velocitat moderada cap el port base.

Si amb els casos anteriors l’averia no es soluciona, l’embarcació restarà
immobilitzada.
La naturalesa de l’avaria s’haurà de notificar per e-mail a
a.ballester@vela.cat tant aviat com sigui possible.
a) El desgast mecànic per ús normal de la llanxa és assumit per
l’entitat cessionària.
b) L’usuari no està autoritzat a encarregar la reparació de la llanxa.
c) En cas d’accident, l’usuari resta obligat a realitzar part de la
col·lisió, segons el cas mitjançant part amistós o per contra
reclamació de danys. En qualsevol dels casos sempre s’haurà de
comunicar al responsable de l’entitat.
REMOLCS
-

En el cas de tenir incidències amb les llums del remolc comprovar:
1. La connexió de les llums
2. El sistema connector del vehicle compatible amb el del remolc.
3. Les bombetes no estiguin fluixes o foses
4. Els fusibles
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ANNEX III FORMULARI

CESSIÓ D'ÚS DE LLANXES
Llanxa:

RECOLLIDA

Data:
/
/
Nom i cognoms
Patró:

Hora:

Combustible: 0-1/2-ple
DNI:

Esdeveniment:
Observacions

Signatura Patró

Segell i signatura FCV

RETORN

Data:

/

/

Hora:

Combustible: 0-1/2-ple

Observacions

Signatura Patró

Segell i signatura FCV

He llegit i accepto el contingut al:
Reglament de cessió d'ús de llanxes
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ANNEX II FORMULARI

CHECK-LIST
-.Embarcació Nº______
-.Claus

Ok

-.Còpia papers

Ok

Anoteu a l’esquema els danys existents:flotadors,casc,motor.
Observacions:
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