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Normativa Reguladora  

Pàrquing del Club Nàutic Vilanova 

 
1.- Cada Soci/a tindrà dret com a màxim a tenir 3 places de pàrquing, a un preu per 

plaça  de 121.-€ IVA inclòs. 

2.- El Soci/a tindrà que portar la documentació de cada vehicle a Capitania, aquest 

podrà estar a nom del propi Soci/a ( o empresa vinculada amb Soci/a ),  parella o fill 

menor de 23 anys. Per cada plaça de pàrquing, el Soci/a podrà donar d’alta tants 

cotxes com vulgui. 

3.-El funcionament es farà amb lectors de matrícules, en cas de que aquest falli , el 

soci tindrà una targeta per cada plaça pagada. Aquestes targetes són per si el lector 

s’avaria, o no funciona correctament, no per substituir sempre el lector. 

4.-El lector de matrícules registrarà totes les matricules que entrin al pàrquing. En 

cas d’ ús fraudulent o inapropiat de les mateixes, (detectar l’ entrada en 5 ocasions 

d’ un vehicle amb matrícula no associada a cap usuari) quedaran bloquejades i 

donades de baixa automàticament. 

5.- Es farà un tiquet diari per simpatitzants ( familiars i acompanyaments ) del Club, a 

un preu econòmic, que posteriorment el propi soci/a validarà a Capitania. El número 

d’aquest tipus de places estarà supeditat per l’època del any i ocupació del pàrquing. 

6.- Els usuaris no Socis/as que ho desitgin, podran tenir una plaça de pàrquing, per un 

any, a un preu de 290,40 EUR IVA inclòs, aquestes places també estaran limitades. 

7.- En el cas que un soci estigui impedit per qualsevol causa a poder portar cotxe, 

podrà donar d’alta el cotxe del seu acompanyant.  

8.- El Soci/a sempre podrà entrar al pàrquing. Si el lector no funcionés i no portés la 

targeta a mà, podrà agafar un tiquet, després i abans de sortir l’ entregarà a 

Capitania, on es comprovarà que durant el període de temps indicat pel tiquet, no hi 

ha hagut cap altre vehicle relacionat amb la plaça pagada. En el cas que Capitania 

estigui tancada el Soci/a haurà de pagar el tiquet i posteriorment podrà anar 

Capitania, per prèvia la comprovació anterior se li retorni l’ import del tiquet abonat. 

9.- Les persones que participin en un acte organitzat per les seccions del Club, 

tindran pàrquing gratuït durant l’acte. El delegat de la secció i/o Capitania el validarà 

per la seva sortida. 

10.- L’ accés de les motos només és podrà fer com fins ara, a través de la targeta. 

11.- Els industrials podran tenir una placa de pàrquing al preu de 423,50.-€ IVA inclòs. 

12.-La pèrdua de la targeta, comportarà com fins ara el pagament de 25.-€ IVA inclòs.  
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