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Acord entre la Real Asociación Nacional de Cruceros (RANC)  
i la Federació Catalana De Vela (FCV) 
 
 
A Barcelona, el 1 de març de 2014 
 
 
D’ una banda el Sr. Gerard Esteva i Viladecans, President de la Federació Catalana de 
Vela i de l’altra el Sr. Jesús Turró i Homedes, President de la Real Asociación Nacional 
de Cruceros;,  
 
ACTUEN 
El primer, en nom i representació de la Federació Catalana de Vela (FCV), amb domicili 
a Moll de Gregal s/n (Port Olímpic) – 08005, Barcelona i proveïda amb el  
CIF __________, fent ús de les facultats que li atorga l’article 90 del Decret 58/2010, 
de 4 de maig, d’organització de les entitats esportives de Catalunya. El segon en nom i 
representació de la Real Asociación Nacional de Cruceros (RANC), amb domicili al C/ 
Escar 6 – 8 (08039 Barcelona) i proveïda amb el CIF: G 58602335. 
Ambdues parts es reconeixen recíprocament suficient capacitat legal i legitimació per 
assumir els presents acords que regiran per tot el que s’estableix seguidament de 
forma lliure i voluntària. 
 
EXPOSEN 
Que ambdues entitats estan disposades a consensuar les mesures pertinents per un 
millor desenvolupament de la Classe Creuer. Donat l’àmbit de actuació de la FCV, 
aquest acord quedarà limitat a Catalunya. Per a tal fi, 
 
DISPOSEN 
Primer.- La FCV, per mitjà del seu representant en la Junta Directiva de la Real 
Federación Española de Vela, proposarà per a la constitució del Comitè de Creuers de 
la RFEV, que els membres components d’aquest Comitè siguin els membres de l’òrgan 
directiu de la RANC, exercint la Presidència la persona que ostenti tal càrrec a la RANC; 
d’acord els termes previstos en el Reglament de Seccions i Classes de la RFEV, en el 
seus articles 2.12 i següents.  
 
Segon. El Comitè de Creuers de la FCV el formaran vuit membres. Quatre estaran 
nomenats per la FCV i els altres quatre per la RANC. El president del Comitè serà un 
d’ells i estarà nomenat per la FCV, sense que el seu vot es pugui considerar de qualitat 
o de major rellevància en cas d’empat. Tots els membres del Comitè de Creuer seran 
practicants en actiu de la Classe Creuer, amb Carnet de la RANC o Llicència de la FCV 
en vigor. 
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Tercer. Per aconseguir una major participació en les regates de Creuer, la FCV i la RANC 
acorden la admissió dels sistemes de compensació ORC, IRC i RI en regates de tot 
nivell. Els grups de classificació s'establirien d'acord amb el que prescriu el article 202 
del Reglament per l'organització de Regates RI de la RANC 2014 i el article 8 de les 
Prescripcions de la RANC 2014.  
Per poder optar al títols de Campió de Catalunya, el mínim de participants en cada 
grup de classificació serà de 5 embarcacions. També serà necessari un mínim de 5 
participants per grup per la validesa de les regates puntuables per les Copes Catalanes.  
La FCV modificarà la seva Guia Esportiva 2014 per la conformitat d’aquest punt. 
 
Quart . En el comú interès per limitar les despeses administratives als regatistes, 
s’acorda que les assegurances de RC i assistència sanitària coberts tant per la Llicència 
Federativa com pel Carnet de la RANC seran admesos indistintament per participar en 
totes les regates de la Classe Creuer disputades a Catalunya. 
Els titulars del Carnet de la RANC podran obtenir la Llicencia de la FCV abonant a la FCV 
el diferencial de preu entre ambdues llicencies.  
 
 
 
I en prova de conformitat i acceptació, les parts signen el present document per 
duplicat exemplar en data esmentada a l'encapçalament. 
 
 
Gerard Esteva i Viladecans                                       Jesús Turró i Homedes 
President                                                                       President 
Federació Catalana de Vela                                       Real Asociación Nacional de Cruceros 
 


