
   
 

Vilanova i la Geltrú a 22 de juny de 2020 

 
Normativa d’ús del ‘Xiringuito’ 

 
 

1. El ‘Xiringuito’ serà d’ús exclusiu pels socis* del CN Vilanova. 

• Únicament en podran fer la reserva els socis* + secretaria esportiva.  

Important: 

• *Socis:  

• Caldrà estar al corrent de tots els drets i obligacions amb el CN Vilanova. 

• *Familiars de socis:  

• Únicament podran utilitzar el ‘Xiringuito’ si el soci està present en la utilització de l’espai. 

• La secretaria esportiva només farà les reserves de les seccions esportives. 

 

• Els no socis (Amics o familiars) no podran llogar el Xiringuito. Per això que ja disposem d’altres sales per 

a aquests conceptes. En cas d’estar interessats en serveis de cuina, ho hauran de fer mitjançant un càtering 

del propi restaurant, o una altra empresa. 

 
2. Els socis del CN Vilanova que utilitzin el ‘Xiringuito’ seran els responsables de portar el menjar i beure, i 

tindran dret al ‘Xiringuito’ mentre duri el temps del lloguer de l’espai segons les vigents tarifes de preus 

que s’expressen més endavant, i que contemplen els següents serveis: 

• El dret a l’ús dels espais (infraestructura), cuina i electrodomèstics, estris de cuina i menjador. 

• Consum energètic de tot el temps de l’estada (lloguer diari) 

• Neteja del local.  

 
3. El ‘Xiringuito’ tindrà un aforament màxim, inclosa la terrassa, de 60 persones, aquest número de persones 

no podrà sobrepassar-se per qüestions estrictament de la normativa de seguretat de l’espai dins l’edifici. 

 
4. Procediment de lloguer del Xiringuito pels diferents perfils d´usuaris del CN Vilanova: 

• Seccions esportives:  

• Mitjançant el calendari de proves anuals a secretaria esportiva, (a finals d´any) 

• Els delegats rebran una nota abans de finalitzar l’any per si hi hagués algun solapament de proves 

esportives. 

Important: 
En el cas de cursos o clínics de caràcter intensiu de l’Escola de Vela s’imputaran els mateixos costos que 
a la resta de seccions, amb la finalitat de tenir el detall de tota l´activitat del ‘Xiringuito’ a la web i saber-
ne qui n’ha fet ús.  

  



   
 

• Seccions CNV: 

• Els delegats planificaran les trobades de socis anuals, en col·laboració de la resta de seccions 

esportives per tal d’evitar-ne encavalcaments. Les celebracions que es reservaran directament, 

són: Carnaval, Revetlla Sant Joan, Tots al mar, Tots Sants, Sopar empleats i altres activitats. 

 

• Socis:  

 

• Únicament mitjançant la web (fotografia adjunta ) i seguint els següents criteris: 

 

• Dies calendari Verd (Disponible). 

 

• Dies calendari Vermell (No disponible. Vol dir que ja hi ha una reserva i/o un acte programat) 

Important: Caldrà que estiguin al corrent del compliment de tots els seus drets i obligacions amb el CN 
Vilanova.            
 

• Les reserves del ‘Xiringuito es podran fer a través de la web del cnvilanova.cat, dins de l’espai 

reservat exclusivament pel soci. 

 

•  

 
5. Dins de l’Àrea de Socis, que s’hi accedeix des del botó que apareix a la part superior esquerra de la pàgina 

principal de cnvilanova.cat, hi figuraran els diferents espais/sales de reserva que es poden llogar: 

• ‘Xiringuito’ 

• Sala_3 (Pendent de posar-li nom i d’activar-se el servei) 

• Sala_2  (Pendent de posar-li nom i d’activar-se el servei) 

Nota: Els dies que es mostraran per reservar seran els 30 dies següents, a partir de set dies de la data en 
curs. Únicament es podran reservar aquells dies que apareguin en color verd.  

 
  



   
 

6. Preus, horaris i recomanacions d’ús:  

                
 

Horaris:   
El lloguer del xiringuito, dona dret a l‘utilització de l’espai entre les 07.30 h i les 02.00 h, de la 
matinada a l’interior del ‘Xiringuito’. Però la terrassa de llevant, per normativa pel CNV, es tancarà 
a les 01.00 h.  
 

Important:  Full / informe de trencadisses 
Els socis que lloguin l’espai, hauran d´informar sobre qualsevol desperfecte que s’hagi ocasionat, en el 
full d´inventari que es trobarà al darrere de la porta del ‘Xiringuito (vegeu annex). 
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3,33 € 5,00 €

60 pax 30 pax

NO LLOGABLE als NO SOCIS del CN Vilanova
Qui estigui interessat, disposarà d´altres sales.

Preu aprox  Pax
Estimació de cost per persona

60 pax 30 pax

2,50 € 3,33 €1,25 € 1,67 €

1,67 € 2,50 €

Temp. Alta
Del 20 de Juny a l'11 de Septembre

70 €
*Re torna ble

se gons de voluc ió 

Txiringuito

100 € 150 €

Preus de lloguer Txiringuito CNVIlanova

70 €
*Re torna ble

se gons de voluc ió 

X iringuito

Temporada Baixa
Del 12 de Septembre al 19 de Juny

75 € 100 €



   
 

 
 
És important informar per part dels socis sobre el trencament de gots, copes i plats, per tal que la 
marineria els pugui reposar i d’aquesta manera no es vegi alterada la funcionalitat del ‘Xiringuito’  pels 
següents socis/seccions que les vulguin llogar. 

 

• Retorn de la fiança:  Serà imprescindible informar si s’han produït trencadisses, pel retorn de la 

fiança. En tal cas, únicament es descomptarà de l’import de la fiança, el nombre d’elements que 

s’hagin fet malbé per un valor de 1€  per peça. 

• Exemple:   Fiança 70 € →  3 peces trencades = 3€    → Retorn Fiança = 67€. 

 
7. Anul·lacions de reserves i no compliment de la normativa. 

Les anul·lacions de les reserves s’aplicaran de la següent manera:  
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8. El soci/s que lloguin l’espai, en tots els casos hauran de retornar el local, ateses a les següents normes de 

convivència entre els socis del CN Vilanova: 

• Escombrat, i recollit amb una disposició del mobiliari tal qual l’han trobat a l’arribar.  

• Estris de cuina i menjador (plats, safates, gots, copes…) els deixaran bruts dins de les safates del 

rentavaixella, però sense restes de menjar. 

•  Resta d’elements d’estris (cassoles, paelles, etc.) es deixaran a les piques, (però sense restes de 

menjar i plens d’aigua). 

9. Recomanacions de convivència:  
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• Els usuaris del ‘Xiringuito’ del CN Vilanova tindran una conducta moderada quant a als nivells de 

soroll, i mobilitat, afavorint en qualsevol cas la convivència entre socis, i  vetllant en tot moment 

per el bon ús de les instal·lacions i l’equipament. 

• Les escombraries, es recomana* deixar-les fora del local (a la zona de la terrassa, en un racó), per 

qüestions d’higiene, dins de bosses i en els seus respectius contenidors de triatge selectiu: 

• Contenidor Verd : Pel vidre 

• Contenidor Groc: Pels envasos (bricks, llaunes,..) 

• Contenidor Marró: Per les restes de matèria orgànica (menjar i aliments) 

• Contenidor Gris : Per a la resta d´usos. 

*En cas de no deixar-les fora, es prega que s'informi el personal de marineria per tal que puguin fer-ho. 
 

10. L’últim soci del CN Vilanova que surti del local, haurà de preocupar-se que tots els electrodomèstics estan 

desconnectats (aire condicionat, calefacció i TV), però les cambres frigorífiques no s’han de desconnectar. 

Tots els punts d’accés seran tancats ( portes i finestres ben tancades), mitjançant la desconnexió del 

magnetotèrmic ubicat a (veure planell annex)  i entregant la clau del ‘Xiringuito’ al mariner de guàrdia. 

 

                             

 
11. El no compliment de la normativa del ‘Xiringuito’, per part del llogater contractant, podria suposar la 

inhabilitació al dret al lloguer del ‘Xiringuito’ de forma temporal o permanent segons consideri la junta 

del CN Vilanova, si la conducta del soci/s que incorrin en el no compliment es  reincident o no. Aquesta 

decisió serà independent de la necessària reposició dels danys o pèrdues ocasionades al ‘Xiringuito’, en el 

cas que se n’haguessin produït.  

Utilització de la barbacoa 
 

A l’acabar d’utilitzar la barbacoa es netejaran el millor possible les graelles inoxidables i es guardaran 
en una bossa dins d’un armari que estarà indicat. 
 
Sí a l’hora de deixar el ‘Xiringuito’ encara hi ha brasa es procurarà d’arraconar-la al fons de la 
barbacoa, però millor que estigui apagada. 
 
Si ha caigut cendra, carbó o llenya a terra, es recollirà i es llençarà a la brossa. 
 
 

 
 
 
 

 



   
 

Es prohibeix de forma explícita: 
 

• La cessió del espai a tercers no socis, familiars inclosos , si el soci no hi és mentre dura el lloguer de 

l’espai. 

 

• Fumar dins l‘espai tancat del ‘Xiringuito’. El soci que vulgui fer-ho, té a la seva disposició 2 terrases 

exteriors. 

 

• L´entrada i estada de qualsevol tipus de mascota o animal de companyia a l´interior de l´edifici del 

txiringuito. 

 

• Encendre aparells de música amb un nivell superior a 65 db, que puguin destorbar a socis del CNV i/o 

activitats que s’estiguin realitzant en altres sales ) 

 

• La utilització dels ‘paelleros’ i bombones dins l’espai tancat del ‘Xiringuito’, per qüestions de seguretat. 

 

• Recordem que en cas de necessitat d’utilitzar-ne algun, s´haurà de fer sempre en l’espai 

exterior/terrassa.  


