
 
 

CLUB NÀUTIC VIC SAU 
 

REGLAMENT  D’HANGARS 
 

 
El Club Nàutic Vic Sau posa a disposició dels seus socis titulars la possibilitat 

d’arrendament dels hangars situats als edificis del Club, arrendament que té la finalitat de 

donar el necessari suport logístic i d’espai per a les diferents activitats nàutiques, esportives 

i recreatives que es realitzin al Club o al seu entorn.  

El Club, com a propietari únic d’aquests hangars, publica aquest reglament pel coneixement 

dels socis i pel seu compliment.  

 

 

ARRENDAMENT D’HANGARS 
 
1. CONDICIONS 

 
Art.1.- Perquè els socis del Club Nàutic Vic Sau puguin accedir a l’arrendament 
dels hangars serà necessari: 
 

a) Que s'acrediti la titularitat del soci  
b) Que no estigui sota expedient per falta greu o molt greu 
c) Que consti apuntat a la Llista d’espera de sol·licitud d’hangar 
d) Que existeixi hangar disponible a la Llista d’hangars 
e) Que l’hangar no sigui declarat prioritari pels interessos del Club 
f) Que comuniqui la disposició a l’arrendament al encapçalar la Llista 
g) Que li sigui concedida l'autorització per la Junta de Govern. 
h) Que es facin efectives les tarifes fixades per la Junta de Govern. 
i) Que lliuri la documentació, si es el cas, requerida per la Junta de Govern 

 
 
2. EXCEPCIONS 
 
Art.2.- En cas de produir-se la mort del titular, seran els seus ascendents o 
descendents directes de 1er grau qui decidiran si continuen com arrendataris, 
sempre i quan ostentin la qualitat de socis numeraris. En aquest cas, hauran de 
comunicar les dades com a nou titular al Club en el termini màxim d’un mes, sent 
preceptiu l’abonament de les taxes per canvi de titularitat i dret a hangar segons 
tarifes vigents.  
 
Art.3.- Si al produir-se la mort del titular els familiars manifesten al Club la seva 
renuncia al hangar, es seguirà el procediment habitual exposat en aquest 
Reglament d’hangars i es procedirà a la col·locació de l’hangar en la llista d’espera 
oficial, sempre i quan l’hangar no estigui catalogat com d’interès prioritari pel Club. 
 



Art.4.- Quan un titular renunciï al arrendament del seu hangar per cedir-lo a un 
familiar ho comunicarà al Club. Aquest tindrà prioritat d’arrendament sempre i quan 
sigui familiar fins a 2on grau en línia de parentesc, sigui soci numerari i aboni les 
taxes per canvi de titularitat i dret a hangar segons tarifes vigents. 
 
Art.5.-  Si el familiar fins a 2on grau no fos soci numerari del Club, per accedir a ser 
nou titular de l’hangar i tenir la prioritat en la llista d’espera estarà obligat a obtenir 
la condició de soci i a abonar les taxes per dret a hangar i per canvi de titularitat 
segons tarifes vigents. 
 
 
3. NORMATIVA D’ARRENDAMENT. LLISTA D’ESPERA 
 
Art.6.- El soci sol·licitant d’hangar es posarà en contacte amb la Junta de Govern 
del Club mitjançant la bústia electrònica vicsau@vicsau.com o per correu ordinari 
adreçat a la Secretaria del Club, manifestant el seu interès en arrendar un hangar.  
 
Art.7.- Totes les sol·licituds presentades quedaran convenientment registrades a fi 
de que quedi constància del moment de la seva presentació, i el sol·licitant rebrà 
un correu - resguard acreditatiu.  
 
Art.8.- La Junta de Govern apuntarà a la Llista d’espera al soci sol·licitant seguint 
un rigorós ordre d’arribada de sol·licituds i comprovant prèviament que compleix 
els criteris per figurar en aquesta Llista.  
 
Art.9.- La llista d’espera estarà penjada a la web oficial del Club i serà públicament 
accessible. No constarà cap dada personal dels socis sol·licitants i es regirà per un 
sistema d’inicials i data de sol·licitud. 
 
Art.10.- El soci titular d’un hangar que vulgui donar-se de baixa (arrendatari) i 
posar-lo en traspàs haurà de comunicar-ho a la Junta de Govern mitjançant correu 
electrònic a la bústia vicsau@vicsau.com. També ho pot comunicar per correu 
ordinari adreçat a la secretaria del Club, de la mateixa manera que ho podrà 
comunicar per telèfon o directament als membres de la Junta però en aquests dos 
darrers supòsits signarà un document de sol·licitud de traspàs pel seu arxiu 
documental i com a comprovant físic de la sol·licitud. 
 
Art.11.- L’arrendatari comunicarà la data de baixa oficial del seu hangar per 
documentar-ho a nivell administratiu i exposar-lo a la llista d’hangars en 
arrendament, deixant d’abonar des d’aquella data el lloguer corresponent i lliurant 
les claus a secretaria del Club o als membres de la Junta de Govern. 
 
Art.12.- Si l’hangar hagués estat declarat d’interès prioritari pels interessos del 
Club, aquest hangar no s’exposarà a la llista d’hangars en arrendament i quedarà 
el Club com a titular últim.  
 
Art.13.- Son d’interès prioritari tots els hangars del edifici social enfront el Pantà. 
També ho seran els que designi el Club expressament en qualsevol dels dos 
edificis d’hangars una vegada siguin donats de baixa pel titular.  
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Art.14.- Per la resta d’hangars, la Junta de Govern posarà en contacte sol·licitant i 
arrendatari per tal de que pactin el preu del traspàs. En cas de desacord i no fer-se 
efectiu el traspàs es comunicarà a la Junta. 
 
Art.15.- En el cas que existeixi més d’un hangar en traspàs i aquest estigui exposat 
a la llista d’hangars en arrendament, es seguirà el mateix procediment amb el 
següent hangar si el soci sol·licitant continua interessat, i així successivament fins 
que s’arribi a un acord de traspàs amb algun dels arrendadors dels hangars o no.  
 
Art.16.- Si no s’arriba a cap acord o bé el soci sol·licitant declina l’ interès per altres 
hangars, aquest passarà a ocupar l’últim lloc de la Llista d’espera, o bé en sortirà 
temporal o definitivament si fos la seva voluntat. En aquest cas, si el soci volgués 
entrar novament a la Llista ho faria ocupant l’últim lloc. 
 
Art.17.- En el cas que sol·licitant i arrendatari es posin d’acord en el traspàs ho 
comunicaran per escrit per tal de que quedi degudament documentat, especificant 
obligatòriament la data del traspàs a efectes administratius. 
 
Art.18.- No es farà efectiu el traspàs fins que el soci sol·licitant aboni la taxa de 
canvi de titular al compte corrent del Club i adjunti el rebut bancari corresponent al 
ingrés. 
 
Art.19.- En el cas de socis de nova incorporació o que el soci sol·licitant no fos 
arrendatari d’un hangar, s’abonaran a més de la taxa de canvi de titular, la taxa 
especificada de dret a hangar. 
 
Art.20.- En el cas de socis ja arrendataris d’un hangar i es tracti d’un canvi 
d’ubicació, només s’abonarà al Club la taxa de canvi de titular. 
 
Art.21.- Una vegada efectuada la transacció, el soci sol·licitant sortirà de la Llista 
d’espera o bé passarà a ocupar l’últim lloc si així ho manifesta. 
 
 
Art.22.- A partir de la data oficial de transacció el nou arrendatari estarà obligat al 
pagament trimestral del lloguer i serveis fixats pel Club. 
 
Art.23.- El nou arrendatari estarà obligat a complir les normes reflectides al 
Reglament de Règim Intern del Club, tant les generals com les particulars de la 
política d’hangars, i pot ser sancionat pel seu incompliment. 
 
 
4. PÈRDUA DE LA TITULARITAT D’UN HANGAR  

 
Art.24.- Quan un soci incorri en l’ impagament de dues quotes consecutives, falta 

considerada com a greu en els Estatuts de l’Entitat, serà advertit per escrit i obligat 
a abonar en la següent remesa els deutes i càrrecs bancaris associats. En cas de 
persistir en l’impagament, serà novament advertit mitjançant burofax informant-lo 
dels terminis límit d’abonament que marquen els Estatuts del Club. En aquest cas 
ja es considerarà la falta com a molt greu, podent perdre la condició de soci i la 
titularitat del hangar si es persistís en l’ impagament una vegada esgotats els 
terminis marcats en els Estatus i Reglament de Règim Intern del Club.  
 



Art.25.- Igualment, quan un soci titular d’un hangar sigui expulsat del Club per una 
falta molt greu, estarà obligat al buidament del hangar i de totes les seves 
pertinences en el termini màxim d’un mes a comptar des de la data de notificació 
oficial d’expulsió.  
 
Art.26.- El Club te la potestat marcada pels Estatuts i el seu Reglament de Règim 
Intern de, una vegada perduda la titularitat del hangar i exhaurit el termini d’un mes 
per efectuar el buidament d’aquest, iniciar els tràmits de buidatge i neteja d’aquest 
hangar. Les despeses de buidatge, neteja, transport i emmagatzematge de 
material i objectes si fos el cas aniran a càrrec del deutor.  
 
Art.27.- El Club no es farà càrrec en cap cas dels possibles desperfectes o pèrdua 
d’objectes o material derivats del buidatge del hangar. 
 
Art.28.- El Club, com a nou titular del hangar, podrà posar-lo a disposició d’altres 
socis en Llista d’espera d’hangar, o bé destinar-lo a altres usos que cregui 
convenients en benefici de l’Entitat i declarar-lo d’interès prioritari. 
 
Art.29.- Aquesta pèrdua forçosa de la titularitat del hangar no atorga cap dret a 
reclamar les quantitats fins llavors abonades al Club pel lloguer del mateix.  
 
 
5. NORMES GENERALS    

 
Art.30.- Si bé el Club tindrà contractada una assegurança de responsabilitat civil 
pel continent dels hangars (estructural), per la reclamació de qualsevol desperfecte 
del contingut ocasionat com a conseqüència de causes imprevistes l’haurà de 
tramitar el titular per altres vies. Si el soci te contractada una assegurança pròpia 
comunicarà el sinistre a  la Secretaria, la qual facilitarà les dades que siguin 
necessàries a la seva Compañía asseguradora.  
 
Art.31.- Els hangars son estructures que tenen com a finalitat el magatzem i suport 
a les activitats esportives, recreatives, lúdiques i de lleure pròpies del Club Nàutic. 
 
Art.32.- En el cas de danys estructurals al hangar provocats per manipulació o  
negligència del titular, el Club no es farà responsable dels mencionats danys i 
podrà obligar al titular a la seva reparació immediata i al seu càrrec si el fet es 
causa de perjudici al Club o a d’altres socis. 
 
Art.33.- Ni la condició de soci, ni el ser titular d’un hangar dóna dret a rebre servei 
de reparació, neteja o pintura per part del Club.  
 
Art.34.- Queden prohibides les modificacions estructurals als hangars a partir de 
febrer de 2020. En cas de precisar alguna modificació d’aquest tipus es 
comunicarà obligatòriament a la Junta Directiva que valorarà el cas prèvia 
presentació d’un projecte certificat i validat per una empresa o proveïdor autoritzat. 
 
Art.35.- En el cas de no comunicar al Club la realització de modificacions 
estructurals, el Club te la potestat de paralitzar-les immediatament i aplicarà la 
sanció corresponent, a més d’obligar a la seva restitució original. 
 



Art.36.- No s’autoritzaran en cap cas modificacions estructurals als hangars durant 
la temporada d’estiu (des del 24 de juny fins l’11 de setembre, ambdós inclosos). 
 
Art.37.- El titular d’un hangar haurà de mantenir-lo en correctes condicions de 
seguretat i complir las disposicions del reglament de Règim Intern en quant a 
emmagatzament de productes potencialment perillosos. 
 
Art.38.- El titular de cada hangar disposarà d’un comptador de llum pel control del 
consum d’energia. Aquest comptador, la seva instal·lació i el posterior abonament 
periodificat al Club per l’energia consumida segons tarifes vigents, aniran 
integrament a càrrec del titular.  
 
Art.39.- Queda terminantment prohibida qualsevol actuació o col·locació 
d’elements fixes o estructurals a la façana o recinte exterior del propi hangar. Serà 
motiu d’expedient i sanció econòmica, estant l’arrendatari obligat a restituir 
l’aspecte original de la façana o recinte exterior i abonar totalment el seu cost. 
 
Art.40.- Quan en un hangar tancat es detectin fugues d’aigua cap al exterior, 
sorolls no habituals d’aparells, males olors, llums encesos, o qualsevol altre motiu 
que es pugui considerar com anormal, de perill o de perjudici pel Club, s’intentarà 
avisar al titular de l’anomalia per tal pugui corregir-la.   
 
Art.41.- En el cas de no trobar al titular i l’incident pugui representar un perjudici 
econòmic important o un perill pel Club i les persones, el Club tindrà la potestat 
d’obrir aquell hangar per tal d’arreglar la possible anomalia. Es comunicarà al titular 
l’acció efectuada pel Club via correu electrònic, urgint al titular a que es posi en 
contacte amb el Club lo més aviat possible. 
 
Art.42.- Tots els socis tenen la obligació de conèixer el Reglament d’Hangars, així 
com el Reglament de Règim Intern i els Estatuts de l’Entitat. El seu 
desconeixement no els eximeix del compliment de les Normes i estaran sotmesos 
al mateix règim de sancions que qualsevol altre soci en cas d’incompliment.  
 
 

ANNEXE 
 
Com sigui que, abans de l’aprovació definitiva i difusió per web d’aquest 
Reglament existia una llista oficiosa de socis interessats en l’arrendament 
d’hangars, socis que van sol·licitar formalment un hangar i dels quals al Club ens 
consta el mail i la data de sol·licitud, i per tal de no perjudicar-los ja que encara no 
estava reglamentat i exposat públicament el nou procediment, es mantindran les 
seves posicions actuals a la llista de nova creació, començant doncs les noves 
sol·licituds a partir del darrer sol·licitant. 
 
En cas de conflicte o desacord amb alguna de les normes exposades es podrà 
comunicar a la Junta Directiva, qui estudiarà i resoldrà la qüestió en la següent 
reunió de Junta que es dugui a terme, i es comunicarà la resolució al interessat. 
 
 
Aprovat per la Junta Directiva el 21 de setembre de 2019 
Modificat i aprovat per la Junta Directiva el 03 de març de 2020 
Aprovat per Assemblea Extraordinària el  


