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ANNEX 1  
 
 
REGLAMENT DE RECONEIXEMENT DE LES ESCOLES DE VELA DE 
L’ESCOLA CATALANA DE VELA 
 

 
 
El  recull següent tot allò que ha de complir una escola de vela per poder ser 
reconeguda per Escola Catalana de Vela tant pel que fa a la legalitat com pel que fa 
a l’ensenyament que s’hi imparteix, els recursos humans i materials, la seguretat i la 
gestió de l’escola.  
 
 

1. REQUISITS LEGALS 
 
L’escola de vela ha de tenir tots els permisos legals i assegurances, 
d’acord amb la legislació vigent, necessaris per a l’activitat que porta a 
terme.  

 
 

2. SOBRE L’ENSENYAMENT I ELS PROGRAMES FORMATIUS  
 

• Es garanteix que els diferents ensenyaments que s’imparteixen 
segueixen els Estàndards d’Ensenyament de la Vela.  

• Es fan servir sistemàticament les eines de registre per al 
reconeixement del nivell assolit per l’alumnat, d’acord amb els 
Estàndards d’Ensenyament de la vela establerts per l’Escola Catalana 
de Vela.  

• S’apliquen els continguts i noves propostes emesos per l’ECV a les 
activitats d’ensenyament de la vela, més enllà dels mateixos 
Estàndards d’Ensenyament, i es contribueix també millorar-los quan 
així se sol·liciti.  

• Es potencia l’ús del material didàctic de l’ECV i es proposa i participa 
en l’elaboració de nou material.  

• Es promou la realització i dinamització de les activitats de vela escolar 
en termes qualitatius, quantitatius i de continuïtat.  

• És obligatori tramitar el carnet d’escola per a tots els alumnes tal com 
estableix el Decret 58/2010 de 4 de maig, títol 8, article 149.3, que diu:  

• “Les entitats públiques o privades que organitzin activitats físiques o 
esportives, amb independència de la seva durada i de la tipologia de 
l’espai en què tinguin lloc, han d’exigir a totes les persones que hi 
participin la llicència esportiva corresponent a l’activitat.”  
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3. RECURSOS HUMANS  
 

• Els instructors, per poder exercir com a tals, han de complir amb les 
obligacions descrites per la Llei de l’exercici de les professions de 
l’esport 3/2008, de 23 d’abril. En destaquem:  

• Estar inscrits en el Registre Oficial de Professionals de l’Esport de 
Catalunya o, si s’escau, ser membres del col·legi professional que els 
pertoca.  

• Contractar prèviament una assegurança de responsabilitat civil 
d’acord amb l’article 9 de la Llei 7/2006 de 31 de maig. Excepció: 
tècnics coberts per la responsabilitat civil de l’empresa que els 
contracta (vegeu Llei 10/2011 de 29 de desembre).  

• Acreditar competències d’assistència sanitària immediata referides a 
la reanimació cardiopulmonar.  

• Estar en possessió de la llicència federativa de tècnic de l’any en curs 
tal com estableix l’article 149.3 del títol 8 del Decret 58/2010, la qual 
cobreix el que exigeix l’article 9 de la Llei 7/2006 de 31 de maig.  

• Estar en possessió de la titulació nàutica necessària per al 
desenvolupament de la seva tasca.  

• Avalar els nivells assolits per l’alumnat d’acord amb els estàndards de 
l’ECV, i reflectir-ho així en la base de dades del web de la Federació.  

• L’escola reconeguda ha de vetllar per la formació continuada i la 
progressió tècnica dels seus instructors.  

 
 

4. RECURSOS MATERIALS A UTILITZAR  
 

• Els aparells fixos o mòbils han de disposar dels elements necessaris 
per garantir la seguretat i el bon aprenentatge dels ocupants.  

• És necessari disposar d’embarcacions de seguretat i dels recursos 
materials suficients per garantir la seguretat a mar.  

• Cal disposar d’elements portàtils de comunicació entre l’activitat al 
mar i la base a terra.  

• Tots els alumnes i instructors han de dur l’armilla d’ajut a la flotabilitat 
durant l’activitat a mar.  

• Les instal·lacions han de ser adients al volum i tipus d’activitats 
programades, i gaudir d’un espai per poder desenvolupar 
ensenyaments teòrics.  

• És necessari tenir una farmaciola mínima i un espai per poder fer 
l’atenció mèdica primària en condicions suficients de salubritat.  
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5. PLA DE SEGURETAT  
 

• L’escola reconeguda ha de tenir feta l’adaptació, per a les 
característiques de l’escola en concret, del Pla de seguretat bàsic de 
l’ECV.  

• S'han de difondre els continguts del Pla de seguretat a tots els 
treballadors, voluntaris i altres persones que hi puguin estar 
implicades.  

• És necessari disposar d’un punt de consulta de la previsió 
meteorològica del dia i del plànol on s’indiqui la zona de navegació de 
l’escola.  

• Cal disposar d’un sistema de control dels usuaris/abonats que estan 
navegant pel seu compte i fixar un horari durant el qual es permet la 
navegació.  

• És necessari tenir establert un punt d’observació de la zona de 
navegació per poder controlar la ubicació i condicions en què estan 
navegant tots els alumnes i usuaris de l’escola. 

 
 

6. CRITERIS DE GESTIÓ DE L’ESCOLA 
 

• L’escola reconeguda ha de tenir definits els diferents programes i 
serveis a oferir als clients i alumnes.  

• Cal disposar d’un sistema formal d’avaluació de la satisfacció dels 
usuaris mitjançant un qüestionari de satisfacció.  

• És necessari posar a disposició dels usuaris un sistema de recollida 
de suggeriments que permeti a tots els alumnes i usuaris lliurar les 
seves queixes i comentaris.  

• L’escola reconeguda ha de facilitar anualment a l’ECV:  

• Qüestionaris sobre el funcionament de l’escola de vela, els recursos 
humans i materials de què disposa i les activitats que s’hi duen a 
terme. (vegeu annex IV, part 3 “Qüestionaris d’activitat”)  

• Les dades actualitzades de l’escola i dels seus responsables.  

• Representants de l’escola reconeguda han d’assistir a les reunions 
convocades per Escola Catalana de Vela, així com a les activitats que 
s’hi organitzin.  

• Els membres d’ECV han de vetllar pel bon ús de la imatge de marca 
ECV mantenint en bon estat tant els elements identificadors com la 
resta de material que porti la imatge d’ECV.  

 
 

7. SOL·LICITUD I SEGUIMENT DEL RECONEIXEMENT DE L’ESCOLA  
 

• L’escola de vela que vulgui formar par de la xarxa d’escoles d’ECV ha 
de presentar la sol·licitud de reconeixement de l’escola de vela 
(vegeu annex II, part 3 “Full sol·licitud”) juntament amb la 
documentació que es demana. Aquest formulari es pot obtenir en el 

http://www.vela.cat/files/PDF/Guia%20Esportiva/2015-2016/Annexes%20Part%203/Annex4.QuestionarisActivitatER.xls
http://www.vela.cat/files/PDF/Guia%20Esportiva/2015-2016/Annexes%20Part%203/Annex2.FormulariSol_ER.pdf
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web vela. cat, dins l’apartat “Documentació de clubs i escoles”, o 
demanant-lo a escola@vela.cat.  

• En cas de voler ser escola de vela reconeguda (ER) o escola 
reconeguda de temporada (ERT), cal estar donat d’alta en el 
Registre d’Entitats Esportives del Consell Català de l’Esport com a 
club, i afiliat a la Federació Catalana de Vela com a membre, així com 
estar al corrent de pagament de la quota de club corresponent.  

• En cas de voler ser escola de vela adherida (EA), és necessari tenir 
l’autorització d’Escola Esportiva Nàutica, regulada pel Reglamento de 
las Escuelas Deportivas Náuticas, aprovat per l’Ordre de 2 d’octubre 
de 1980, publicada en el BOE 248/1980/22274.  

• L’Escola Catalana de Vela elabora i gestiona els expedients de 
documentació de les sol·licituds de reconeixement i elabora un 
informe per a la Junta Directiva de la Federació, qui té la competència 
per reconèixer una escola de vela.  

• Un cop acceptada la sol·licitud d’escola reconeguda o adherida per 
part de la Federació, es dóna d’alta com a ER, ERT o ERA, i es gira el 
rebut corresponent a la quota anual.  

• L’equip d’ECV pot fer visites de seguiment i suport a les escoles 
reconegudes i adherides per tal de veure’n l’evolució i recollir 
possibles necessitats.  

• En cas d’incomplir la reglamentació, l’ECV informa l’escola de vela de 
les mancances detectades. 

• A partir de la notificació l’escola de vela té un mes per poder resoldre-
les i lliurar una nova documentació per mantenir el seu 
reconeixement. 

• És potestat de la Junta Directiva retirar el reconeixement a una escola 
de vela en detectar-se que incompleix el de reconeixement.  

• L’escola pot apel·lar la seva pèrdua de reconeixement al Comitè de 
Disciplina Esportiva de la FEDERACIÓ.  

 
 

8. MODIFICACIÓ, APROVACIÓ I APLICACIÓ D’AQUEST REGLAMENT 
  

• El present està subjecte a possibles modificacions, que són 
aprovades per la Junta Directiva i posteriorment es comuniquen a les 
ER, ERT i EA.  

 
 

9. RESPONSABILITATS LEGALS  
 

• L’acompliment de la present normativa per part de l’escola de vela no 
exonera de les obligacions legals que es deriven de la figura jurídica 
que li correspongui i de les activitats que desenvolupi. La Federació 
no es fa responsable de les accions o omissions de l’escola de vela 
referents a les normatives legals i/o altres reglamentacions que en 
regulen l’activitat. 


