
CLUBS | INDIVIDUAL 2022
LLICÈNCIES

ESPORTISTES

Directiu de Club

Esportista infantil

Esportista juvenil

Esportista sènior

1 Dia de Regata

1 Regata 

Tripulant creuer

42 €

35 €

42 €

62 €

5 €

20 €

40 €

PROFESSIONALS
TÈCNICS I JUTGES

COMBINADES

Esportista + Tècnic (TI/TJ) 83 €

96 €

35 €

-

55 €

77 €

99 €

-

25 €

70 €

125 €

146 €

106 € 166 €

38 €

Si només et preocupes de vetllar per la seguretat dels que fan 
vela, aquesta és la teva assegurança.

Obligatòria per poder treballar professionalment a 
Catalunya.

Tècnic jutge
Descompte de 5€ pels majors o igual a 65 anys.

Navegues, ensenyes i organitzes regates?
Si ets dels que sempre vols més, amb una única llicència 
ho pots tenir tot. Combina la teva passió amb la teva feina 
i escull el carnet més adient a un preu més reduït.

Directiu de Club
Per a tots els vostres membres de Junta Directiva. Mateixes 
cobertures que la llicència d’esportista a un preu reduït.

1 Dia de Regata
Escull 1 dia i enrola’t a navegar! Vàlida per qualsevol classe. 
Vàlida per regates organitzades per Clubs de la Federació 
Catalana de Vela.

1 Regata 
Anima’t i prova el món de la competició, tramitant aquesta 
llicència que t’assegura en una regata, independentment de 
la durada i de la classe que sigui. Vàlida per regates 
organitzades per Clubs de la Federació Catalana de Vela.

Tripulant creuer
Ampliem la cobertura per qualsevol regata vàlida per regates 
organitzades per Clubs de la Federació Catalana de Vela.

Monitor col·laborador

Tècnic instructor (TI) 

Tècnic jutge (TJ)

50 €

75 €

50 €

97 €

120 €

50 €

(TI): Tècnic instructor (TJ): Tècnic Jutge

T. Instructor + T. Jutge

Esportista + T. Instructor
+ T. Jutge

LLEURE
Vela

40 € 43 €
LLEURE
Vela Mar

Clubs Individual

vela.cat > llicències
#velacatalana NAVEGA SEGUR,

GAUDEIX TRANQUIL. 

Llicència Lleure Vela
- Assegurança mundial en el 
teu temps d'oci
- Cobertura en accidents i 
responsabilitat civil
- Cobertura per les disciplines 
de vela: creuer, patí de vela, 
windsurf, kitesurf, vela 
lleugera i radiocontrol.

Llicència Lleure Vela Mar
- Assegurança mundial en 
el teu temps d'oci
- Cobertura en accidents i 
responsabilitat civil
Cobertura per les 
disciplines de vela i també: 
natació en aigües obertes, 
paddle surf, wake surf, surf, 
snorkel, piragüisme i caiac.



ESCOLES 2022

Sessions Preus

1
Sessió

2 a 7
Sessions

Més de 7
Sessions [Escola anual]

Campus Multiactivitat
[Setmana Santa | Estiu]

Vela Escolar
[ Setembre - Juny ]

Esport Blau Escolar
[ Setembre - Juny ]

Voluntariat

Tipologia d’activitat

Sessió | Bateig | Lloguer 
Prova d’accés

Crèdit de síntesi | Cursos 
Setmana blava 

Continuïtats | Cursos 
Formacions

Campus i cursos de dilluns a diumenge
Èpoques vacacionals

Vela Escolar

Esport Blau Escolar

Voluntaries/is en regates
i activitats

1,50€

5,00€

10,00€

3,50€

8,00€

8,00€

20,00€

VELA VOLUNTARIAT

ESCOLA

vela.cat > llicències
#velacatalana NAVEGA SEGUR,

GAUDEIX TRANQUIL. 

LLICÈNCIES


