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1.- Norma 
1. L’estada i ús a les instal·lacions del Club de Vela Blanes s’haurà de fer també en tot moment 
d’acord amb les prescripcions del Reglament d’explotació i policia de la dàrsena esportiva del 
CLUB DE VELA BLANES 
 
La present normativa és de plena aplicació a: 
 

a) Usuaris d’avarada que tenen contractat el servei. 
b) Els alumnes de l’escola de vela que durant un curset utilitzin una  embarcació pròpia. 

 
2. Servei d’avarada de vela lleugera 
 
S’entén per servei d’avarada de vela lleugera  

a) L’estada d’embarcacions amb aparell de vela en una zona habilitada pel Club.  
b) La utilització de les infraestructures destinades a l’avarada, rampes fixes, rampes mòbils 

i excepcionalment la grua en el cas de velers d’orsa fixa degudament autoritzats.  
 

3. Espai d’avarada del Club Vela Blanes 
 
L’espai d’avarada del club es defineix com aquella/es  zona/es que el club destina a l’estada  
d’embarcacions de vela lleugera, caiac, paddle surf, motos d’aigua... entenent que en disposició 
de sortir a navegar en qualsevol moment i no en dipòsit. 
L’Espai d’avarada pot ser a l’aire lliure (esplanada) o a cobert (hangar).El Club Vela Blanes 
distribuirà els llocs d’avarada, d’acord amb el seu criteri tècnic, tenint en compte 

a) Optimització de l’espai 
b) Característiques físiques i tècniques de les embarcacions  
c) Afavorir les embarcacions que naveguen amb regularitat, donant prioritat si cal a les 

embarcacions dels equips de regata. 
Per motius d’interès, el Club podrà destinar l’espai d’avarada a d’altres usos i  també utilitzar 
zones diferents a les habituals com espais d’avarada. Ho podrà fer  temporalment amb motiu de 
l’organització d’un esdeveniment o definitivament a conveniència de l’Entitat.   
 
4. Contractació del Servei d’avarada  
 

a) El contracte del servei d’avarada es fa per un període d’un any natural. ( 1 Gener al 31 
Desembre ) 

b) La contractació del servei implica l’acceptació de les tarifes que el club publica 
anualment i l’acceptació del contingut del present reglament que serà signat per l’usuari 
en senyal de recepció del mateix. 

c) El servei d’avarada només contempla l’ocupació de l’espai per part de l’embarcació, en 
cap cas l’ús de qualsevol altre servei del Club. 
* No dóna dret a la gratuïtat del pàrquing del port. 
* No dóna dret a l’ús d’eines, ni de materials, ni del taller. 
* No dona dret al dipòsit  d’aparells, eixàrcia, veles, roba, etc, que no quedin aparellats 

o guardats dins de l’embarcació,   
* No dóna dret a dipositar remolc de carretera en cap indret del recinte del Club Vela 

Blanes. 
 
d) El contracte quedarà resolt, extingint-se tots els drets derivats del mateix, per les causes 

generals esmentades a la Llei de Ports de Catalunya i demés normativa d’aplicació i en 
concret, en qualsevol dels següents supòsits: 
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* Per venciment del termini 
* Per manca de pagament de les tarifes o de qualsevol altra obligació econòmica 

derivada d’aquest contracte. 
* Per greu incompliment de les normes contingudes en el Reglament particular 

d’explotació i policia de la dàrsena esportiva de Blanes. 
 

e) Les tarifes es publiquen a la pàgina web del club i s’actualitzen anualment. 
* Tarifa d’esplanada d’avarada. 
Les mensualitats que corresponguin només deixaran de ser exigibles per part del club 
en el cas que l’usuari formalitzi una sortida definitiva de l’embarcació. 
Consultar tarifes a www.cvblanes.cat.0 

.- Impagaments 
f) Dels impagaments 

* Tota embarcació de la qual s’hagin retornat 3 rebuts (o rebuts no atesos) el club l’ 
enretirarà a una zona diferent de la explanada i quedarà bloquejada fins a 
regularitzar la situació. 

* No es donarà d’alta un titular diferent d’una embarcació que ha contractat el servei 
cas que hi hagi rebuts pendents de pagament. Cal tenir en compte aquest punt per 
als casos de venda de l’embarcació. 

* Tota embarcació dipositada en l'esplanada sense que cap persona se'n 
responsabilitzi, s'entendrà com abandonada. S’entén que cap persona es 
responsabilitza d’una embarcació quan es produeixi l’impagament de les quotes 
durant un any. En aquests casos la Direcció del Club realitzarà les gestions 
necessàries per notificar a l'autoritat corresponent i executar l’expedient 
d’abandonament. 

* En el cas d'impagament el club procedirà al seu cobrament mitjançant les normes 
de dret que siguin aplicables. 

 
4.- Sol·licitud d’espai disponible i tràmits 
 

a) La sol·licitud es farà per escrit a l’Àrea Esportiva del Club de Vela Blanes 
b) En un termini d’un mes, l’Àrea Esportiva informarà a l’interessat de la disponibilitat 

d’espai. 
c) En el cas de disposar d’espai, l’interessat farà formalment la inscripció, a les Oficines de 

l’Àrea Esportiva, mitjançant  un “Full d’inscripció al servei d’avarada de vela lleugera ”, 
facilitant totes les dades necessàries per poder contractar amb ell i per realitzar el càrrec 
a través d’entitat bancària, així com del rebut de l’assegurança a tercers de l’embarcació. 

d) Un cop admesa la sol·licitud i amb una plaça assignada, El Club Vela Blanes li facilitarà 
una credencial adhesiva amb un número de registre,  la qual haurà de col·locar en el 
mirall de popa de l’embarcació, preferiblement a la banda d’estribord. 

e) Caldrà signar per part de l’usuari l’acceptació del reglament d’avarada. 
 
5. Espai assignat: 
 

b) El Club Vela Blanes assignarà una plaça, a poder ser numerada a cada embarcació.  
c) El servei d’avarada d’una embarcació es renovarà o es denegarà anualment en funció de 

l’acompliment d’aquest reglament, d’estar al corrent de pagament i de que el Club 
disposi d’espai suficient per a poder fer la renovació  
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d) El personal del club està autoritzat a desplaçar una embarcació fins al lloc del port que 
consideri oportú, abans , durant i després de la celebració d’un esdeveniment o per 
qualsevol altre motiu. 

e) El CV Blanes podrà variar l’emplaçament d’una embarcació de manera temporal o 
definitiva. 

5.- Requeriments 
5. Condicions pel contractant 
 

a) Disposar d’una assegurança a tercers de l’embarcació. La fotocopia de l’assegurança així 
com el rebut de pagament de la mateixa, hauran de portar-se (original i fotocòpia) a 
l’Àrea Esportiva en el moment de fer la sol·licitud, així com de les renovacions posteriors. 

 
6. Obligacions del contractant 
 

a) Equipament imprescindible 
L’Embarcació avarada haurà de disposar de,  
* Carret d’avarada lleuger, en perfecte estat d’ús (no s’admet un remolc de carretera 

com a carret d’a varada). 
* Funda de coberta amb sistema de fixació i que garanteixi la decantació de l’aigua de 

pluja i el correcte ajustament en condicions de vent intens. 
 

b) Manteniment de l’embarcació i aparells 
* El manteniment de l’embarcació en òptimes condicions per a la navegació segura, 

especialment dels elements de flotabilitat i estanquitat i del cap de remolc (de 
longitud adequada a l’eslora de l’embarcació). 

* Inflat i manteniment en correcte estat de les rodes del carret d’avarada. 
 

c) Identificació de l’embarcació 
* Manteniment de la credencial adhesiva identificativa en el mirall de popa de 

l’embarcació, en cas de pèrdua o deteriorament en sol·licitarà la restitució a l’oficina 
esportiva. 

 
d) Utilització de l’espai d’avarada 

* No embrutir amb deixalles i residus l’espai d’avarada. 
* Mantenir l'ordre que permeti la millor circulació per l’esplanada. 
* Posar l’embarcació sense  obstaculitzar el passadís central, ni les rampes. 
* Buidar l’embarcació d'aigua de pluja amb regularitat. 
* Recollir les mànegues després del seu ús. 
* No deixar material per terra. 
* No està permès realitzar treballs de pintura a la zona d’avarada. 
* Essent una zona esportiva resta prohibit el fumar. 
 

e) En cas de previsió de mal temps  
* En cas de previsió de mal temps, pluges o vents forts, l’usuari haurà de fixar la seva 

embarcació, si es el cas desmuntar pals o eixàrcia que amb la influencia del vent 
puguin facilitar la bolcada o arrossegament involuntari de la seva embarcació per 
l’esplanada. L’usuari serà el responsable dels danys que ocasioni la seva embarcació 
en aquestes circumstancies. 

 
 
 



REGLAMENT PER L’AVARADA CLUB VELA BLANES 

 

pág. 4 
 

7. Obligacions del Club Vela Blanes  
 

a) En quant a l’espai d’avarada 
* Destinar unes zones de la dàrsena esportiva a espais d’avarada per a la vela lleugera. 
* Dotar els espais d’avarada de vela lleugera de les infraestructures necessàries per a 

l’avarada d’embarcacions, com son rampes fixes o mòbils  
* L’ús de la Grua és EXCLUSIU  per les embarcacions propietat del Club Vela Blanes. 

Excepcionalment es podrà fer servir la grua en el cas de velers d’orsa fixa 
degudament autoritzats. 

* Mantenir en bon estat de conservació els espais d’avarada i les seves  
infraestructures. 

 
b) En quant a les instal·lacions en l’espai d’avarada 

* Disposarà d’enllumenat 
* Disposarà de tomes d’aigua per dessalar les embarcacions. 
* Disposarà de Vídeo vigilància (Aquest servei és dissuasori. D’acord amb la legalitat 

vigent de preservació dels drets d’imatge, el club no lliurarà imatges ni permetrà la 
seva visualització a persones alienes al seu personal de plantilla). 

* Es farà la neteja dels espais d’avarada i de les infraestructures, d’acord amb un 
calendari (que serà visible a l’oficina esportiva), el material que resti dipositat a 
l’esplanada fora de l’embarcació es retirarà periòdicament i serà traslladat a la 
deixalleria. 

* Disposarà de punt d’alimentació elèctrica. 
  

c) En quant a la utilització de l’avarada i sortida a navegar 
* El Club Vela Blanes penjarà la previsió meteorològica en un lloc visible de les 

oficines. 
 

7. No és responsabilitat del Club i , per tant, s’informa explícitament: 
 
En cap cas el pagament de la tarifa inclou el servei de vigilància individualitzada de l’embarcació, 

que la concessionària no presta, no admetent embarcacions en dipòsit i si solament la cessió del 

dret d’us preferent sobre un espai o instal·lació determinada. El cessionari assumeix el deure de 

vigilància individualitzat de l’embarcació.  

El Club de Vela Blanes no és responsable front del cessionari ni de tercers dels furts,  robatoris i 

danys  que es puguin produir en béns dins de la zona de  servei de la dàrsena. 

Les assegurances que té contractades el C.V. Blanes no cobreixen les incidències del paràgraf 

anterior. 

El Club recomana als propietaris de les embarcacions en varada que contractin les assegurances 
que considerin oportunes. 
 
6.- Sortides del Port Balís 
 
 
8. Retirada d’embarcacions 
 
* La gestió de la sortida definitiva o temporal de l’embarcació es tramitarà a les oficines de 

l’Àrea Esportiva del club. 
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* La gestió esmentada es realitzarà, doncs, en horaris d’oficina. 
* L ‘oficina d’Administració del Club comprovarà que el servei està al corrent de pagament: 

 En cas positiu donarà el vist i plau del Club per que permeti la sortida de les 
instal·lacions. 

 En cas negatiu caldrà abonar les quotes corresponents. 
* Cas que la sortida de l’embarcació la realitzi una persona diferent al contractant del servei, 

es notificarà prèviament mitjançant autorització escrita i signada pel propietari de 
l’embarcació que haurà de ser lliurada a l’Àrea Esportiva 

* Es denegarà la sortida d’embarcacions que no hagin seguit aquest protocol. 
* Una sortida temporal no desvincula l’usuari d’atendre les mensualitats corresponents. 
7.- Pla de Seguretat 
9. Pla de seguretat 
El servei està sotmès al Pla de Seguretat de la instal·lació. 
L’esmentat Pla inclou la possibilitat que des de l’Àrea Esportiva es denegui la sortida a mar amb 
caràcter general o d’una determinada embarcació. El contractant del servei és responsable de 
les decisions que prengui relatives a la seva seguretat tant a terra com a mar, sense perjudici 
d’estar sotmès al Pla de Seguretat de la instal·lació esportiva. És, per tant, el responsable de les 
decisions de fer-se a la mar, del seu retorn, d’avaluar les condicions meteorològiques i les seves 
habilitats i capacitats per al govern de l’embarcació en termes de seguretat. 
El Pla de Seguretat està a disposició de l’usuari. - T 
- Informació Important 
10. Contingut Normatiu13.- Publicació del document 
El Club Vela Blanes  informa que els continguts d’aquest document formen part de les 
normatives internes i que són vigents des del moment de la seva publicació en la 
www.cvblanes.cat per a totes les persones que tenen contractat el servei o el contractin en el 
futur. 
La interpretació dels continguts i de l’esperit de la present normativa correspon al CV Blanes. 

http://www.cvblanes.cat/

