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NORMATIVA D’ÚS INTERN DE L’ESCAR ESPORTIU 2022 
SERVEI D’AVARADA D’EMBARCACIONS.  
 

 
1. CONDICIONS GENERALS 

a. Aquelles persones que sol·licitin acollir-se a servei d’escar hauran d’adreçar-se a la 
oficina esportiva per tal de contractar el servei. 

b. És imprescindible, abans de donar entrada a la seva embarcació, fer la sol·licitud de 
servei, prèvia acreditació de la propietat de l’embarcació, mides de la mateixa, full 
d’entrada d’embarcació i firma de la sol·licitud oficial d’aquest servei i conformitat amb 
aquesta normativa. 

c. Per tal de donar de baixa el servei s’haurà de notificar per correu electrònic a: 
oficinaesportiva@cnvilanova.cat.  A partir del dia de notificació l’usuari tindrà una 
setmana per retirar l’embarcació de la zona d’escar. 

d. Per sortir del Club amb l’embarcació s’haurà d’avisar a la secretaria esportiva amb un 
dia d’antelació per correu electrònic a: oficinaesportiva@cnvilanova.cat 

e. Les embarcacions que no tinguin remolc o carro d’avarada adequat i en condicions d’ús 
no podran acollir-se aquest servei. 

f. Les embarcacions d’eslora superior a 5,5 metres no poden acollir-se a aquest servei. 
g. NO es faran reserves de places. Una plaça no es considerarà ocupada fins que no s’hagi 

efectuat un primer pagament. (veure punt 7: Condicions de pagament.) 
 

2. CONDICIONS PARTICULARS 
a. La contractació d’aquest servei implica l’assignació d’una plaça en concret. El Club es 

reserva el dret de moure l’embarcació de lloc sense previ avís per motius diversos com, 
mal estat de conservació, manca d’ús, reorganització dels espais per altres activitats 
que el Club dugui a terme o altres causes que puguin sorgir. 

b. Totes les embarcacions i remolcs s’identificaran amb un adhesiu numerat per l’oficina 
esportiva que correspon al número de plaça assignat. Aquesta identificació es 
obligatòria. Aquelles embarcacions que no tinguin aquesta identificació podran ésser 
retirades de la zona d’escar. 

c. Els usuaris de l’avarada tenen dret al servei de grua de l’avarada esportiva sense cost 
addicional, dut a terme per marineria del Club.  

d. L’usuari té dret a l’ús dels vestuaris esportius que es troben en la zona de l’avarada.´ 
e. L’usuari d’aquest servei té a la seva disposició aigua i electricitat en aquesta zona. Per 

tal efecte existeixen mànegues i endolls a la esplanada esportiva. 
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3. CONDICIONS PEL MANTENIMENT DE LES EMBARCACIONS 
a. L’únic responsable del manteniment de l’embarcació és el propietari. 
b. Totes les embarcacions han de poder ser mogudes fàcilment i és obligació del 

propietari mantenir en condicions les rodes del remolc. En cas contrari, es faran fora de 
l’escar. 

c. Totes les embarcacions han de tenir funda en condicions i el propietari serà el 
responsable de mantenir-les netes i ben lligades durant tot l’any. 

d. Les reparacions menors així com la neteja i manteniment diari de les embarcacions 
podrà realitzar-se a la mateixa esplanada esportiva. 

e. Les tasques de manteniment i reparació de les embarcacions hauran d’evitar en tot 
moment prejudicis a altres usuaris de les instal·lacions o activitats que organitzi el Club, 
tant pel que fa a l’ús d’espai com la contaminació de qualsevol mena. 

f. El propietari haurà d’identificar la resta de material i accessoris amb el nom de 
l’embarcació, del propietari o matricula corresponent. No s’atendran cap mena de 
reclamacions sobre el material que no estigui degudament identificat. 

g. Les reparacions majors que impliquin l’entrada de personal extern al Club, la sortida de 
l’embarcació, o el moviment de la mateixa dintre de l’esplanada hauran de notificar-se 
a la oficina esportiva, que depenent de cada cas donarà l’autorització o indicacions 
corresponents. 

h. El Club no posarà a disposició dels usuaris cap mena d’eines o utensilis per a fer 
reparacions. 

 
4. CONDICIONS D’ACCÉS A LA ZONA D’ESCAR I UTILITZACIÓ DEL SERVEI DE GRUA 

a. L’entrada de vehicles a la zona d’escar i esplanada esportiva està autoritzada només 
per la càrrega i descàrrega de material així com reparacions menors. Una vegada 
finalitzades aquestes tasques el vehicle s'haurà d’estacionar a les zones habilitades fora 
d’aquesta zona. 

b. Les claus de la tanca corredissa com de la grua s’hauran de sol·licitar al personal del 
Club. El Club disposa de plaques homologades per motos d’aigua, eslingues i caps per 
fer servir amb la grua tot i que es recomana als usuaris que tinguin unes a la mida 
exacta de la embarcació, degut a la varietat de mides i pes. 

c. El Club pot negar en tot moment el permís d’ús i accés a aquest servei per causa 
justificada com són organització d’activitats a l’esplanada esportiva, mala meteorologia, 
no està al dia de pagaments, no identificar l’usuari o no complir amb aquesta normativa. 
 

5. CONDICIONS ADICIONALS 
a. En cas de no fer front als pagaments de les quotes o a qualsevol altre punt d’aquesta 

Normativa, el Club Nàutic Vilanova comunicarà per escrit a l’usuari en qüestió la 
necessitat de retirar de l’escar la seva embarcació. Si en el termini de trenta dies 
naturals, l’usuari no a respost a la petició, el Club Nàutic Vilanova es reserva el dret 
d’immobilitzar l’embarcació en qüestió en compliment amb l’article 25.3a del Decret 
206/2001, de 24 de juliol, d’aprovació del Reglament de policia portuària. 
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b. Les embarcacions de vela lleugera que s’utilitzin per competició es podran acollir a la 
normativa per a esportistes federats i hauran de dirigir-se al delegat corresponent de 
la secció per acreditar que es troben en actiu y poder disposar així de las oportuna 
gratuïtat  de les quotes de ocupació, així com dels drets y deures als que estan 
sotmesos. 

c. El Club Nàutic Vilanova no es farà responsable del material disposat en les seves 
instal·lacions. 

d. Tots els comportaments no ètics seran motiu de expulsió 
 

6. PREUS AVARADA 

 TARIFES TRANSEÜNTS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANUAL m2 ANUAL m2
PLATAFORMA MOTOS 1.200,00 €

PLAÇA 4,5 x 2 9 1.080,00 € PLAÇA 4,5 x 2 9 648,00 €

PLAÇA 5,5 x 2,5 13,75 1.400,00 € PLAÇA 5,5 x 2,5 13,75 840,00 €

MENSUAL T.A. MENSUAL T.A.
1 de juny a 30 de setembre m2 1 de juny a 30 de setembre m2
PLATAFORMA MOTOS 150,00 €

PLAÇA 4,5 x 2 9 135,00 € PLAÇA 4,5 x 2 9 81,00 €

PLAÇA 5,5 x 2,5 13,75 175,00 € PLAÇA 5,5 x 2,5 13,75 105,00 €

MENSUAL T.B. MENSUAL T.B.
1 de octubre a 31 de maig m2 1 de octubre a 31 de maig m2
PLATAFORMA MOTOS 120,00 €

PLAÇA 4,5 x 2 9 108,00 € PLAÇA 4,5 x 2 9 64,80 €

PLAÇA 5,5 x 2,5 13,75 140,00 € PLAÇA 5,5 x 2,5 13,75 84,00 €

SETMANA T.A. SETMANA T.A.
1 de juny a 30 de setembre m2 1 de juny a 30 de setembre m2
PLATAFORMA MOTOS 52,50 €

PLAÇA 4,5 x 2 9 47,25 € PLAÇA 4,5 x 2 9 47,25 €

PLAÇA 5,5 x 2,5 13,75 61,25 € PLAÇA 5,5 x 2,5 13,75 61,25 €

MOTOS AIGUA / LLANXES VELA LLEUGERA
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TARIFES SOCIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T.ALTA:  Del 1 de juny de 2022 al 30 de setembre de 2022 
T.BAIXA:  Del 1 gener al 31 de maig i del 1 d’octubre al 31 de desembre de 2022. 

 
7. FORMA DE PAGAMENT 

a. Per acollir-se a les tarifes anuals s’hauran d’abonar amb un pagament únic. Aquest 
pagament s’haurà d’efectuar a través de targeta de crèdit o abonament en compte. 
D’acord amb la llei 11/2021, del 9 de juliol, no es podrà fer cap pagament en efectiu 
superior als 1000€. 

b. Per les tarifes mensuals subscrites per Transeünts serà obligatòria la domiciliació 
bancaria. El preu d’avarada es dividirà proporcionalment segons el període contractat. 
El primer rebut inclourà els dies que manquin per completar el mes en curs, més la 
totalitat del segon mes. 

c. Pels Socis, el preu de varada es dividirà proporcionalment en quatre quotes que 
s’hauran d’abonar en els mesos gener, abril, juliol i octubre. 

ANUAL m2
PLATAFORMA MOTOS 660,00 €

PLAÇA 4,5 x 2 9 432,00 €

PLAÇA 5,5 x 2,5 13,75 660,00 €

MENSUAL T.A.
1 de juny a 30 de setembre m2
PLATAFORMA MOTOS 82,50 €

PLAÇA 4,5 x 2 9 54,00 €

PLAÇA 5,5 x 2,5 13,75 82,50 €

MENSUAL T.B.
1 de octubre a 31 de maig m2
PLATAFORMA MOTOS 66,00 €

PLAÇA 4,5 x 2 9 43,20 €

PLAÇA 5,5 x 2,5 13,75 66,00 €

SETMANA T.A.
1 de juny a 30 de setembre m2
PLATAFORMA MOTOS 61,25 €

PLAÇA 4,5 x 2 9 47,25 €

PLAÇA 5,5 x 2,5 13,75 61,25 €

SOCIS


