REGLAMENT RÈGIM INTERIOR DEL
CLUB NÀUTIC SA RIERA

A- OBJECTE DEL CLUB
1. L’objecte del C.N. Sa Riera és el desenvolupament de l’afició als esports nàutics, essent la
seva activitat esportiva principal la vela, així com activitats culturals i benèfiques i tot allò en
favor de l’ordenació i conservació de la platja de Sa Riera.
2. Tot soci del Club, en totes les categories, té el dret i el deure de conèixer i complir els
Estatuts del mateix, així com també aquest Reglament de Règim Interior, els quals i per aquest
efecte, resten a disposició a la seu del Club i a la pàgina Web.
B- REFERENT A LA JUNTA DIRECTIVA (normes per vocalia d’acord amb els estatuts)
1. Presidència: Representació legal de l’Entitat davant tota classe d’Autoritats i Organismes
Oficials i particulars i a més, dirigir i canalitzar l’activitat de l’Entitat, coordinant en general
totes les vocalies del Club i col·laborant estretament amb totes elles.Encarregar-se de les
relacions institucionals. Serà la persona d’enllaç amb l’Ajuntament, en tot el que fa
referència a la concessió del servei de platja i boies.
2. Vicepresidència 1a: Ocupar el càrrec de president en absència d’aquest i igualment ajudar
a totes les vocalies en la seva coordinació i en el dia a dia.
3. Vicepresidència 2a: Suplir i ajudar a la presidència i a la vicepresidència 1a.
4. Secretari: Dur a terme el aixecament de les actes de totes les reunions, tant de junta com
d’assemblea, comprovar que la transcripció de les mateixes és la correcta, portar al dia el
llibre d’actes i socis, supervisar totes les comunicacions, tant entrants com sortints de la
secretaria, coordinar la feina d’administració, arxiu i redacció de documents. També tot el
referent a la gestió i a l’actualització de la pàgina web i els comunicats a socis i als mitjans
de comunicació.
5. Vocal Secretaria: Ajudar en tot al Secretari i suplir la seva absència.Tindrà cura de totes
les activitats culturals, sempre en comunicació amb les altres vocalies i presidència per tal
de coordinar possibles interaccions.
6. Tresorer: Coordinar la comptabilitat del Club, autoritzar pagaments, signar rebuts i
confeccionar tant els pressupostos anuals, com els comptes de anuals, que seran
presentats a la consideració de la Assemblea isupervisar la feina de l’administració.
7. Vocal Tresoreria: Ajudar en el que sigui necessari al Tresorer.
8. Vocal de platja i boies: Serà el delegat de la Junta pel que fa al personal de platja i els
mariners que treballen pel Club.
Tindrà cura que sigui respectada la zona del’emplaçament assignat a cada embarcació i
organitzarà el moviment de les mateixes en la zona del Club, així com de l’assignació de
boies.
Serà de la seva responsabilitat la deguda conservació del material i embarcacions que
pertanyen al Club.
Es responsabilitzarà d’autoritzar les compres de material necessari.

Col·laborarà en la preparació i desenvolupament de totes les activitats nàutiques, regates
i/o cursets organitzats pel Club.
És de la seva incumbència, que les banderes d’Ordenança onegin en el màstil del Club
especialment les que fan referència al estat de la mar.
9. Vocal de pesca: Es cuidarà de organitzar les jornades de pesca, que s’intentarà siguin més
participatives i en diferent format per anar millorant els sistemes.
10. Vocal de Vela, imatge i edició: Es cuidarà de tota la comunicació de tipus visual a platja,
com cartells etc.,i establirà les coordinacions de treball amb els estaments de l’Ajuntament
i d’altres. En quant a la Vela, es cuidarà juntament amb presidència de tot el referent als
cursets i d’altres activitats d’aquest caire que es facin en el Club.
C- DISPOSICIONS DE TIPUS GENERAL
1. El C.N.Sa Riera, en cada temporada d’estiu, condicionarà un sector de la platja,
prèviament concedit pel MOPU i l’Ajuntament de Begur, per emplaçar les embarcacions
dels socis del Club i possibles col·laboradors.
2. Tot soci que estigui al corrent del pagament de les quotes assenyalades per la Junta,
tindrà dret a l’emplaçament de llur embarcació a la platja, en el lloc assignat pel Vocal de
Platja. Tots els socis tenen l’obligació d’avisar a l’oficina del Club, amb la deguda antelació,
de l’arribada de la seva embarcació.
3. Les embarcacions es situaran degudament i serà el personal afecte al Club, els mariners,
qui durant l’horari establert, les mouran i vigilaran però sense responsabilitat, ni per part
d’ells ni per la del Club, de les avaries, sinistres, robatoris o extraviament del material que
pogués succeir.
4. El soci està obligat a facilitar al Club la domiciliació bancària pel cobrament de quotes, a fi
d’evitar retards en el pagament i evitar gestions de reclamacions. En el supòsit de que
algun soci pels motius que siguin, no consideri oportú donar un número de compte, pot fer
els pagaments per transferència al compte del Club, però sempre en els terminis en que
se’ls hi cobra als altres socis. És preceptiu estar al dia dels pagaments per rebre el servei
de platja. Les comissions bancàries ocasionades per les devolucions dels rebuts de les
quotes domiciliades, seran a càrrec dels socis que les causin.
5. El Club disposarà d’una sèrie de caps d’amarrada fixos a la platja per a què els socis
puguin fondejar l’embarcació i deixar-la totalment amarrada de proa i de popa.
6. En cas que tots els amarraments estiguin ocupats, per fondejar l’embarcació, el soci haurà
de fer servir els seus propis mitjans, mantenint l’embarcació perfectament arrenglerada de
proa i popa.
7. Aquesta norma d’amarrada cal que s’observi amb molta cura i en especial en les
embarcacions amb motor fora borda, per tal d’evitar que l’hèlix o altres elements puguin
causar danys a les embarcacions varades a cada costat.
8. Tota embarcació fondejada haurà de tenir posades obligatòriament de les defenses
corresponents.
9. El Club Nàutic Sa Riera comptarà amb el personal necessari, els mariners, per a la
prestació dels serveis de platja a les embarcacions dels socis en les condicions
establertes, que els seran notificats.
10. Els col·laboradors tenen com a deure passar per les oficines del Club a la seva arribada
abans de situar la seva embarcació, tant a la zona de la platja, com a la de boies
reservada als socis del Club Nàutic.
11. Els drets a satisfer pels col·laboradors es fixaran anualment per la Junta Directiva, per dia i
embarcació. Aquest import, calculat per a tots els dies de permanència, haurà de ser
abonat anticipadament. Si el col·laborador desconeix els dies possibles d’estada, haurà de

dipositar l’import d’una mensualitat per a la seva posterior liquidació quan retiri
l’embarcació.
12. No podrà romandre a la zona reservada al Club, cap embarcació de col·laborador que no
estigui al corrent de pagament de la seva estada diària.
13. Els col·laboradors que estiguin al corrent del pagament tindran a la seva disposició els
mateixos serveis que els socis numeraris.
D- EMBARCACIONS I COMPORTAMENT A PLATJA
1. Tot soci que desitgi emplaçar una embarcació en la zona del Club i que no la tingués
inscrita amb anterioritat, haurà de sol·licitar-ho per escrit a l’oficina del Club amb suficient
antelació, acreditant-ne el dret al seu úsper propietat, lloguer o per cessió d’ús,i indicant
les característiques de la mateixa (certificat de navegabilitat), així com el títol corresponent
per patronejar l’embarcació i l’assegurança de l’embarcació.Serà responsabilitat del titular
de l’embarcació si aquesta és manipulada per persones sense titulació.
2. No està permesa la navegació de qualsevol embarcació manipulada per un menor d’edat
sense titulació (d’acord amb el Real Decret 875/2014, article 10 apartat 1 i article 13
apartat 2) dins la zona del camp de boies de la concessió atorgada al Club.
3. Cada any es reservaran places per a les embarcacions inscrites dels socis, i s’enviaran els
rebuts corresponents, que hauran de ser abonats pels socis una vegada emplaçades. De
tota manera, no es donarà el servei si no s’han abonat les quotes establertes, s’ha
entregat la fotocopia del rebut de l’assegurança de la barca, s’ha facilitat còpia del certificat
de navegabilitat i es disposa del títol vigent per patronejar l’embarcació, que cal també
presentar.
4. Els propietaris de les embarcacions no podran canviar-les de la zona que el Club hagi
assignat, sense el vist i plau o conformitat del Vocal de Platja. La ubicació d’embarcacions
en la zona de boies es farà cada temporada en funció de les necessitats. L’entrada i
sortida d’embarcacions, rígides de qualsevol mida i semirígides majors de 5 m. d’eslora, a
les instal·lacions del Club, serà sempre per mar i les embarcacions semirígides menors de
5 m. d’eslora i llaüts podran fer-ho per terra o mar.
5. Donada la condició que totes les embarcacions dels socis han de gaudir d’un espai
d’ocupació a la platja, la Junta Directiva vetllarà per la situació més adient per a elles sigui
a la sorra o a les boies, amb prioritat a la sorra. Totes les “xalanes” dels socis, fins a 3 m
com a molt d’eslora, caldrà que estiguin identificades com a auxiliar de la titular per
romandre a la zona reservada a tal efecte a la platja, dins la delimitada en la concessió del
servei platja concedida i la qual els serà indicada. Els correspondrà pagar 145 euros, com
a quota de temporada.
6. Queda totalment prohibit la neteja de sentines i la càrrega de combustible en la línia
d’amarrament.
7. Els horaris de serveiseran determinats anualment per la Junta Directiva, i anunciats a la
pàgina Web i al cartell d’anuncis.
8. La Junta Directiva establirà anualment les quotes a satisfer per l’emplaçament de les
embarcacions a la platja, d’acord amb les diferents eslores i mànegues de cada
embarcació,així com per les diferents classes de les mateixes. La eslora màxima permesa
a platja serà de 6,5 metres per embarcacions semirígides, 5 metres per rígides i 7 metres
per llaüts i la permesa a boies serà de 7,7 metres (total, inclosa plataforma i motor).
Sempre que la Junta cregui que hi ha prou espai i no perjudiqui el bon funcionament de les
instal·lacions del Club, un soci titular podrà tenir una segona embarcació a la zona del
Club, però prèviament haurà d’haver portat la documentació a la Oficina i satisfet el
pagament de la taxa que es determini.

9. Diàriament i segons les previsions meteorològiques, es col·locarà el gallardet indicatiu del
estat de la navegació, verd, grog o vermell. De tota manera, donades les característiques
especials de la nostra costa, aquesta situació pot canviar al llarg de la jornada.
10. Quan en el pal del Club onegi la bandera vermella i d’acord amb l’estat de la mar, es
donarà preferència a la pujada de totes les embarcacions que siguin a mar. Amb aquesta
bandera no serà permès baixar cap barca.
11. El servei de platja, anirà del 1 de juny al 30 de setembre; de tota manera i per facilitar la
feina a les nàutiques, es permetrà portar les barques alguns dies abans i treure-les alguns
dies desprès, en el ben entès que no hi haurà servei de mariners establert. Els mariners
començaran la jornada ja esmorzats i es determinaran els torns corresponents per dinar, el
que farà el vocal de platja.
12. Es portarà un registre diari de les barques que hi ha en el Club, tant a sorra com a les
boies.
13. Totes les barques que siguin aptes, portaran el distintiu del Club amb l’any en curs.
14. Cal anotar la sortida i arribada de les barques en les corresponents pissarres; el servei es
farà per rigorós ordre d’anotació. En el cas de les boies, encara que el servei de retorn es
fa abans de l’arribada a platja, cal anotar-ho per saber en tot moment si falta alguna barca
al cap del dia.Si algun soci realitza alguna sortida de més de una jornada, cal que ho
notifiqui per escrit a l’oficina, indicant els dies de durada, la ruta que farà i el compromís
d’avisar en cas de que torni més tard del previst, pel fet que sigui.
15. De la mateixa manera, cal avisar en cas de sortida nocturna per pescar o per altres motius.
16. Les barques de platja tindran un servei de baixada i pujada al dia. Si per necessitats del
soci aquest requereix d’ampliar a dos el servei, caldrà ho notifiqui prèviament a l’oficina per
autorització.
17. El servei de boies es farà amb la neumàtica, patronejada per un empleat del Club amb la
titulació adequada, tant sols ell està facultat per fer aquest servei. El punt d’arribada i
sortida serà l’embarcador.
18. En el cas que algun soci amb boia, vulgui sortir abans de l’horari de servei o torni més tard,
tindrà a la seva disposició una xalana a rems a tall d’aigua, que cal que torni a deixar en el
mateix lloc una vegada utilitzada.
19. Els socis de platja que tornin més tard de l’hora de servei, podran deixar la barca amarrada
a una de les guies de platja. L’horari de servei de recollida de barques, sempre serà 30
minuts abans de l’horari de tancament, així com el de baixada barques finalitzarà 2 hores
abans de l’horari de tancament.
20. En qualsevol d’aquests supòsits, sempre cal anotar el moviment a la pissarra.
21. Per evitar problemes de mala praxis, és d’interès que el soci estigui sempre present a la
baixada especialment, i pujada de la seva barca, per així assegurar una correcta
maniobra, a la vegada que pot col·laborar en la tasca pròpiament dita.
22. En els moments puntuals de molta feina per als mariners, espot deixar la barca amarrada
a una guia, apuntar la pujada i quant es pugui, sempre seguint l’ordre, es pujarà.
23. El Club té a peu de platja uns serveis d’aigua i d’aire per als socis i es demana que se’n
faci un ús responsable, ja que el cost anual es força elevat i cal mirar d’aconseguir un
estalvi pel bé de tots.No és permès fer servir aquesta aigua ni per dessalar motors ni
rentar vestits d’aigua.
24. El Club facilitarà a tots els mariners, un equipament adequat de roba uniformada, que
hauran de portar obligatòriament durant la jornada de treball i no estarà permès anar
solament amb banyador. Es facilitarà també crema solar amb l’advertiment que cal
utilitzar-la, seguint la normativa de Seguretat i Salut en el Treball. La quantitat d’uniformes
que es lliuraran seran els necessaris per a que el portin sempre en bones condicions.

25. Queden prohibides les begudes alcohòliques en les hores de feina. Es previndrà un
recipient adequat per les cigarretes.
26. Els dies de temporal en que no es puguin baixar barques, els vocals de platja,
determinaran les tasques de manteniment que faran els mariners per omplir les hores de
feina i també es mantindrà una vigilància a les boies que podrà ser efectuada per el patró
portuari de la neumàtica.
27. El Club té connectat durant les hores de servei una radio amb el canal 9 que és el de
ports; si es té alguna avaria a prop, es pot contactar amb aquest canal, sinó amb el canal
16 que és el d’emergències i que cal tenir posat mentre es navega. Per últim, amb el mòbil
podem trucar al 112. En aquestes dues últimes opcions, ens enviaran el servei de
Salvament Marítim.
28. Els mariners cobren un salari per la feina que fan, per tant ningú està obligat a donar
propines, tot i que hom es lliure de fer-ho si ho considera adient. Sí es recomana, de ferse, que aquestes no siguin en begudes alcohòliques per prendre en hores de treball.
29. El tracte dels mariners i empleats cap als socis del Club ha de ser respectuós, amable i de
servei, així com també es demana que el tracte dels socis en vers ells segueixi la mateixa
tònica.
30. Sempre hi haurà un mariner responsable de comunicar a l’oficina qualsevol incident de
importància que passi a la zona de platja o boies.Es portarà un quadern diari de
funcionament de platja, que de moment serà verbal, però en acabar la jornada caldrà ferho per escrit perquè en quedi constància, per a les possibles reclamacions.
31. De la mateixa manera qualsevol soci que tingui necessitat de presentar una queixa o una
reclamació, a l’oficina tindran uns impresos al efecte perquè ho pugui realitzar.
32. Es col·locarà un recipient al costat de la zona dels mariners, per a que es puguin dipositar
les deixalles que sempre recollim amb els salabres, com són ampolles, plàstics i altres, o
també les que es puguin recuperar dels fons marí. També les deixalles que els temporals
arrosseguen a la vora. S’avisarà al Servei Municipal corresponent per la seva recollida.
33. Si per les especials característiques de l’embarcació i els seus elements d’amarratge, no
és recomanable l’amarratge per seguretat, a criteri dels mariners encarregats del servei,
no es permetrà l’amarrament a les boies. En tot cas, ni el personal del Club ni el Club es
responsabilitzaran dels possibles danys causats a l’embarcació després dels advertiments
fets pels responsables del servei.
34. Tots els socis usuaris de boies estan obligats, sota la seva responsabilitat, de fer un
correcte amarrament de la seva embarcació.
E- DELS SOCIS
a. Per poder gaudir dels serveis disponibles en el Club, tots els socis tenen l’obligació de:
• Tenir assignat el corresponent número de soci.
• Estar-ne al corrent de tots els pagaments anuals determinats per
l’Assemblea.
• Haver satisfet, els drets assenyalats per la Junta Directiva per a l’ocupació
a la Platja de l’embarcació de la seva propietat. Si en l’esmentada data no
hagués efectuat el pagament, es considerarà que el soci no està
interessat en l’esmentada ocupació o plaça en la temporada en curs.
b. Tant el telèfon, com els equips informàtics i l’arxiu del Club són d’ús exclusiu del personal
de l’oficina per a la seva tasca, sent totalment restringit per a l’ús particular dels socis. En
cas d’extrema necessitat caldrà demanar la prèvia autorització.

c. El soci, com a titular de qualsevol embarcació que es trobi en l’espai reservat del Club,
serà el responsable dels danys que la mateixa pugui ocasionar a les altres embarcacions,
material o personal, i amb tota la indemnitat per part del Club, en totes les manipulacions
per ell efectuades.
d. Totes les embarcacions dels socis en les seves diferents categories, hauran de tenir al dia
obligatòriament l’assegurança de responsabilitat civil amb danys a tercers. També hauran
de tenir en regla el ROL i tots els elements mínims per a la navegació. En les oficines del
Club es podran informar si cal, dels elements mínims a portar a bord de les embarcacions i
que poden ser susceptibles de ser requerits per les autoritats en cas de control.
F- ENTRADA DE NOUS SOCIS
a. Se seguirà un ordre, a través de les peticions d’ingrésrebudes per escrit i signades, i
d’acord amb la norma establerta de preferència, per a l’ingrés com a soci numerari,
sempre que hi hagi vacants.
b. Si un soci ho desitja, pot passar els seus drets i obligacions, així com la titularitat, a un
descendent directe sol·licitant-ho al Club.
c. En cas de defunció d’un soci, podrà passar a ocupar la vacant el familiar de consanguinitat
beneficiari que correspongui i així ho sol·liciti, prèvia acceptació per la Junta Directiva.
LOCAL SOCIAL
El Local Social és el centre de la imatge del Club. Per tal cal respectar-lo, mantenir-lo pulcre i evitar en tot
moment que aquesta imatge no es malmeti, sigui per comportaments indeguts, indecorosos o de falta de
respecte envers el Club i associats.
El local social del Club, és un espai per a ús i lleure de tots els socis i per extensió dels seus familiars. Les
limitacions d’aquest ús, les ha de posar el propi sentit comú de les persones, o sigui resumint, no fer cap
activitat que pugui molestar en el seu propi desenvolupament, a les altres persones que en aquell moment
estiguin en el local i/o en les oficines del Club.
Aquest local es podrà utilitzar sempre que no s’estiguin desenvolupant en aquell moment alguna de les
activitats programades, que seran publicades amb anterioritat suficient per a coneixement de tots els socis.
La pròpia utilització del local, comportarà deixar-ho endreçat i net.
Si algun soci, precisa utilitzar el local, per alguna activitat en hora i dia concret, cal que es posi en contacte
amb l’oficina del Club per poder programar dita activitat i mirar que en aquell moment estigui lliure l’espai.
El Local disposa de connexió WIFI per a tots els socis.
Altres supòsits:
Aquestes normes son susceptibles de ser ampliades i/o reformades a mesura que els esdeveniments del
propi ús ho demanin.
La Junta, exercirà l’arbitratge sempre que es produeixin dubtes de entre el socis.

Sa Riera, a 8 d’agost de 2020.

