
REGLAMENT D’ ÚS DE VARADOR 
Els varadors son unes zones d’estància d’embarcacions on es poden realitzar treballs de manteniment i/o reparació. 
La zona d’hivernada està destinada a la estància de llarga durada d’embarcacions, NO està permès realitzar cap tipus 
de treball que ocasioni residus. 
 
Es recomana no realitzar treballs que causin molèsties als usuaris en cap de setmana o festius. 
ELS USUARIS D’AQUESTES ZONES, SIGUIN SOCIS O EMPRESES, ESTÀN OBLIGATS A CUMPLIR UNA 
NORMATIVA. 
 
1.- Serà responsabilitat de la persona i/o empresa que realitza treballs en el varador les molèsties, residus o danys que 
aquests puguin ocasionar a la resta 
d’usuaris del port, o a les embarcacions situades a terra o amarrades, així com qualsevol dany que pugui causar a les 
instal·lacions portuàries. Està totalment 
prohibit el polit o rascat d’embarcacions de ferro o d’acer inoxidable, així com els treballs de pintura a pistola sense el 
permís de la Capitania de Port. 
2.- Està prohibit l’abocament de productes contaminants, hidrocarburs, etc.., tant a les explanades com a la mar. En el 
cas de que es produeixi un abocament 
accidental, serà l’ empresa o persona que l’ hagi realitzat, qui s’haurà de fer càrrec de les despeses de neteja així com 
de qualsevol indemnització per els 
perjudicis ocasionats al club o a tercers. En qualsevol cas, el propietari de l’ embarcació serà el responsable subsidiari d’ 
abonar les despeses anteriors. 
3.- El contramestre o personal del Club assignat son els únics autoritzats per a moure les banquetes de subjecció de 
les embarcacions. 
4.- Si per els motius que foren, s’hagués de posar qualque casta de coberta a les embarcacions en les que es vulguin 
fer feines de pintura o similars, aquesta 
es col·locarà baix l’absoluta responsabilitat de l’empresa instal·ladora i s’haurà de retirar quan hi hagi previsió de mal 
temps que pugui posar en perill la 
seguretat de l’embarcació en qüestió o de les veïnes. 
5.- El Club Nàutic S’Arenal disposa de contenidors homologats per a la recollida selectiva de residus sòlids y líquids. És 
responsabilitat dels socis, clients i 
empreses fer un bon ús dels mateixos. 
6.- És responsabilitat de la persona i/o empresa que realitzi feines en el varador la neteja diària i final del lloc on ha esta 
varada l’embarcació, derivada del 
treball realitzat (pots de pintura, pinzells, pedaços, olis, peces de recanvi, etc.). L’ incompliment d’aquestes obligacions 
suposarà l’abonament de les despeses 
de la retirada dels residus i la neteja. En qualsevol cas, el propietari de l’embarcació serà el responsable subsidiari 
d’abonar les despeses anteriors. 
7.- És obligatori el polir amb màquina d’aspirar. El Club posarà a disposició dels clients, que no siguin empreses, la 
maquinària necessària per poder dur a 
terme el poliment, en els casos en que estigui autoritzat, previ pagament de la quantitat diària que la Junta Directiva 
hagi establert. 
8.- Està prohibit l’ús de materials explosius o perillosos, per el seu alt poder inflamable, a excepció dels dissolvents o 
productes químics normals en el 
desenvolupament del treball. 
9.- Tant les empreses com els clients i socis que pretenguin utilitzar les zones de varador hauran de firmar un 
contracte de lloguer de la plaça de 
Varada y explanada de Hivernada, mitjançant el qual s’obligarà a complir amb el present Reglament. 
10.- S’exclou el deure de custòdia d’ embarcacions i dels bens que en ella es dipositaran. L’arrendador assumeix la 
responsabilitat de deixar tancada 
l’embarcació als efectes d’evitar possibles robatoris. 
11.- L’arrendatari autoritza expressament al Club per que en cas d’ impagament i en aquells casos en els que l’ 
embarcació es trobi varada en el Club durant 
6 mesos més del previst, i no s’hagi cursat la oportuna sol·licitud de pròrroga, el Club segueixi el següent procediment: 
- El Club advertirà que de no ser retirada l’embarcació desprès d’haver rebut la notificació del Club en el termini d’ un 
mes, traslladarà l’embarcació a una 
zona habilitada per l’emmagatzematge, anant les despeses que això derivi a compte de l’usuari. 
- Des de que l’ embarcació està en el magatzem, es considerarà abandonada, si passats 6 meses des de la seva entrada 
no ha estat retirada o no s’han 
abonat les despeses ocasionades, el Club podrà procedir al seu desballestament, amb les despeses a càrrec de l’usuari. 
- Igualment, no es donarà, en aquests cas, cap servei per part del Club. 
PARTICULARITATS PER A LES EMPRESES 
L’ horari autoritzat de treball a les zones de varador serà el següent: 
De dilluns a divendres de 8´00 a 20´00 h. Dissabtes de 9´00 a 15´00 h. 
Els mesos de Juliol y Agost l’horari establert serà de dilluns a Divendres de 9´00 a 19´00 h. Dissabtes dematí de 9´00 a 
14´00 h. 
Tota persona que desenvolupi la seva activitat comercial, industrial o de serveis, dins del recinte, haurà de presentar 
cada 6 mesos (Abril/Octubre) la següent 
documentació: 
- Darrer rebut del Impost d’Activitats Econòmiques o el seu equivalent. 
- Certificació de que està al corrent de pagament a la Seguritat Social o còpia del darrer TC1 
- Pòlissa actualitzada de responsabilitat civil per perjudicis a tercers, per una quantia mínima de tres cents mil euros 
(300.000 €), o la que determini la 



Junta Directiva, així com el darrer rebut pagat. 
- Relació del personal a càrrec de l’ empresa així com la còpia del seu DNI respectiu. Si aquests no fossin espanyols, 
còpia de la seva targeta de 
residència y còpia de l’alta a la Seguritat Social. 
- Estar al dia en el pagament de la taxa del Club. 
- Certificat de la AEAT (Agència Tributària) de estar al corrent de les obligacions tributàries. 
Drets de les empreses que es troben censades en el Club: 
- La utilització d’ instal·lacions exteriors del Club, per desenvolupar la seva activitat laboral, dins de l’ horari estipulat. 
- Dret d’ aparcament de dos vehicles de cada empresa a les instal·lacions. Si hi hagués més de dos vehicles per 
empresa, el tercer i següents, hauran de 
pagar la quota d’aparcament vigent, dins de l’ horari de varador. 
- Al no disposar, el Club, de contenidors individualitzats per el control del consum d’aigua i electricitat de les empreses, 
les seves respectives despeses 
estaran incloses en la taxa abans anomenada (sempre i quan es realitzi un consum racional). 
- Estarà inclòs a la taxa d’empreses el dret d’ús de las instal·lacions sanitàries, local social, etc., durant l’ horari laboral. 
- El Club farà ús del seu dret d’admissió a aquelles empreses que no compleixin amb les prescripcions abans 
esmentades. 
- El Club publicarà en el taulell d’anuncis el llistat de les empreses que es trobin censades. 


