
 

1 

 

 
 
 

ANNEX 2  
 
 
SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT D’ESCOLA CATALANA DE 
VELA 
 

 
Nom de l’Escola de Vela           NIF/CIF          

Adreça           

CP                        Població         

Telèfon                Fax         Mail        

 

Núm. inscripció al Registre d’Entitats Esportives        (cas de Club o Associació Esportiva) 

Titular Responsable         (major d’edat i en ple exercici dels drets civils) 

DNI        Tel.          Mail       

Director escola de vela        

DNI       Tel.          Mail       

 

Tècnics Titulació    Núm. Registre 

      ___________          

      ___________          

      ___________          

      ___________          

 

Disposa de: 

Espai sessions teòriques  ___ Pissarra ___ Audiovisuals ___ Boies ___ 

Vestuari ___   Farmaciola     ___   Panyol  ___ Núm. Llanxes  ___ 

Estació meteorològica ___    Walkies ___    Estació Ràdio ___    Prismàtics ___ 

 

Embarcacions. Especifiqueu model i quantitat.  

Individuals  __        __       __          Total        

Col·lectives __        __       __          Total       

Creuer __        __       __          Total        

Catamarà __        __       __          Total       

Patí Junior __       Patí Sènior __       Total       

TDV Infantil __       TDV Adult __       Total       
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Té activitat els mesos de: 

G     F      M      A      M      J      J       A      S      O      N     D   

 

      com a responsable de  l’Escola de Vela, accepta els requeriments establerts al Reglament 
de Reconeixement d’escola de Vela i sol·licita ser Escola Reconeguda. Així mateix, declara que 
totes les dades aquí indicades són vigents. 

 

Data        Signatura 

 
 
 
 
 
 
Cal adjuntar a la sol·licitud de reconeixement: 
 

• Rebut vigent de l’assegurança de responsabilitat civil que cobreixi el risc de 
l’activitat o competició esportiva davant les persones practicants o usuàries no 
federades, públic assistent i terceres persones. 

 

• En cas de ser empresa, còpia de la resolució de l’Autorització d’Escola Nautic-
Esportiva, que cal sol·licitar al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya (BOE 
248/1980/22274 Orden de 2 de octubre de 1980 por la que se aprueba el 
Reglamento  de las Escuelas Deportivas Náuticas). 

 

• Fotocòpia dels permisos municipals i, en el seu cas, de Capitania Marítima, 
necessaris. 

 

• Comunicació per escrit de la domiciliació bancària autoritzant el càrrec de les 
quotes i serveis corresponents. 

 

2016 

TARIFA 1 QUOTA 350 € 

TARIFA 2 QUOTA 550 € 

TARIFA 3 QUOTA  1.100 € 

 
 
La tarifa 1 correspon a les escoles reconegudes de temporada (ERT), amb activitat 
durant un màxim de 6 mesos a l’any. 
 
La tarifa 2 correspon a les escoles reconegudes (ER), amb activitat durant més de 6 
mesos a l’any. 
 
La tarifa 3 és per a les escoles adherides (EA).  
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ESCOLA 2016 
 

TARIFES  

Escola 1 dia 
(bateig) 

 1 € 

Jo navego 
(escola anual) 

 10 € 

Curs Escolar 
(tarifa aplicable als carnets 
tramitats 
a partir de l’1 de gener de 2016) 

 8 € 

Campus Multiactivitat 
(Vàlida per a Multiactivitat) 

 3,5 € 

 
 

Carnet escola d’un dia: limitat a tres carnets per persona i trimestre. 
 
Carnet de curs escolar: cobertura de setembre de l’any en curs a juny del següent 
(màxim fins els 17 anys). 
 
Carnet Campus Multiactivitat: llicència vàlida per a una setmana (7 dies) i amb 
cobertura per a qualsevol activitat que es realitzi durant el campus. Només es podrà 
tramitar en períodes de vacances escolars (Setmana Santa, Juny a Setembre i 
Nadal) 
 
 


