REGLAMENT DE CESSIÓ D’ÚS DE FURGONETES

OBJECTE
Regular la utilització per part dels usuaris del servei de cessió d’ús de les
furgonetes 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.

II. TARIFES DE CESSIÓ D’ÚS DE FURGONETES
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, comptarán 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 (segons calendari vigent).
Les tarifes vigents s’adjunten a l’ANNEX adjunt al present document.

III. SOLICITUD 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 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, 3, 08005 Barcelona, o a la direcció de correu info@vela.cat,
acreditant la titularitat conforme a dret.

V. UTILITZACIÓ DEL VEHICLE

a) L’usuari (persona autoritzada) es compromet a utilitzar i conduir el
vehicle d’acord amb les normes bàsiques de conducció i circulació, i
conforme a les especificacions de l’ús del tipus de vehicle.
b) La persona autoritzada assumirà personalment totes les sancions i
responsabilitats que es derivin d’una conducció indeguda.
c) Només quedaran autoritzades a conduir el vehicle, les persones
prèviament autoritzades pel nostre responsable, i que s’hagin
acreditat mitjançant el seu permís de conducció. Serà indispensable,
que aquest document tingui validesa en vigor en el moment del
lliurament i que faciliti fotocòpia en el moment de retirada del vehicle
de cessió.
d) En el cas de detectar qualsevol anomalia de funcionament del vehicle
o mal funcionament del mateix, 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 el vehicle a l’usuari, i a facturar i cobrar a aquest les quantitats
que resultin de conformitat amb el procediment i criteris del present
“reglament”.
f) En cap cas quedarà autoritzat l’ús particular del vehicle objecte de la
cessió.
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VI. ESTAT DEL VEHICLE
Tant a l’entrega com a la devolució del vehicle, la persona autoritzada
resta obligada a examinar les condicions del vehicle abans de la seva autorització,
donant compte al responsable de Logística de la Federació de totes les
observacions relatives al mal estat o funcionament del vehicle de forma prèvia al
seu ús.
En cas contrari, o d’haver-se utilitzat el vehicle sense haver efectuat prèviament la
comunicació dels possibles defectes, l’usuari esdevindrà responsable dels danys,
defectes o avaries que es detectin al vehicle a la seva devolució.
Es requerirà el retorn del vehicle en bones condicions de neteja, tal com el
responsable el lliurarà en cessió.
VII. FIANÇA

Serà imprescindible abona una fiança de 150€ en conceptes de desperfectes abans de recollir
el vehicle. Al realitzar el retorn del vehicle si no hi ha cap anomalia es retornarà
l’abonament.

VIII.

MANTENIMENT, REPARACIÓ I ASSISTÈNCIA
a) El desgast mecànic per ús normal del vehicle és assumit per l’entitat
cessionària.
b) L’usuari no està autoritzat a encarregar la reparació del vehicle.
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.

VIII. COMBUSTIBLE
L’usuari haurà de tornar el mateix nivell de combustible que es trobi a la
recollida del vehicle.

Federació Catalana de Vela
Logística de vehicles

Reglament cessió ús furgonetes

ANNEX I TARIFES
Furgoneta model Citroën Jumper Combi 9pl
Cessions inferiors a 12h
Cessions d’un dia
Fiança

30€
60€/dia
150€

Els 1000 primers quilòmetres resten inclosos en el lloguer, a partir del 1001 es facturarà a
raó de 0,13€/km

ANNEX II INCIDÈNCIES O AVERIES
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- En cas d’avaria de la furgoneta:
Adherir-se al manual del constructor situat a la guantera del vehicle i
identificar el tipus d’avaria.
1.

Resolem l’incidència i seguim la marxa

2. Truquem a l’assistència Citroën.
▪ TEL 900 51 52 53
- En cas de sinistre
o Trucar a l’assistència de l’assegurança. El numero de tel de l’assegurança
està situat sobre el parabrises al costat del conductor.
o Indicar matricula i numero de pòlissa, la informació està situada a la
guantera
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ANNEX III FORMULARI DE SOL·LICITUD
o

CESSIÓ D'ÚS DE FURGONETES
Nº Matrícula:

LLIURAMENT

Data:
/
/
Nom i cognoms
conductor:

Hora:

Quilometratge:
DNI:

Motiu desplaçament:
Observacions

Signatura conductor

Segell i signatura FCV

RECOLLIDA

Data:

/

/

Hora:

Quilometratge:

Observacions

Signatura conductor

He llegit i accepto el contingut al:
Reglament de cessió d'ús de furgonetes
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Segell i signatura FCV

