REGLAMENT DE VIATGERS DEL
CIRCUIT FERROVIARI DE CAL GAVATX
Gener del 2007

Reglament de viatgers del Circuit Ferroviari de Cal Gavatx

REGLAMENT DE VIATGERS DEL
CIRCUIT FERROVIARI DE CAL GAVATX (C.F.C.G.).
CAPÍTOL 1. Objecte i àmbit d’aplicació.
Article 1. Objecte.
L’objecte d’aquest Reglament es determinar les condicions generals
d’utilització per part del públic usuari de les instal·lacions del
Circuit Ferroviari de Cal Gavatx.
Article 2. Marc Normatiu.
Aquest Reglament està d’acord amb la normativa dictada per la
Federació Catalana d’Amics del Ferrocarril per a instal·lacions
ferroviàries de modelisme tripulat. S’entén, a l’hora, que aquesta
normativa està amb concordança amb la normativa i legislació de
rang superior. També s’adapta a les Ordenances Municipals de
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.
CAPÍTOL 2. Accés i utilització de les instal·lacions.
Article 3. Estacions.
Totes les estacions del C.F.C.G., convenientment senyalitzades,
són accessibles al públic en general, que haurà d’esperar
l’arribada dels trens a les andanes habilitades a l’efecte, sense
envair la plataforma de vies.
Article 4. Accés i sortida dels trens.
L’accés i sortida dels trens es farà respectant les següents
normes:
1. Els viatgers seguiran, en tot moment, les indicacions del
personal del C.F.C.G. i la senyalització establerta.
2. El personal del C.F.C.G. és l’encarregat d’acomodar als
viatgers en els cotxes i situar-los en el lloc més convenient
segons les característiques tècniques de cada tren.
3. No hi ha cap condicionant pel que fa a l’edat dels viatgers,
recomanant-se que els menors de vuit anys viatgin acompanyats.
4. Per raons tècniques i de seguretat, i si no s’indica altra
cosa, l’accés estarà limitat a 1 adult per tren.
5. La pujada i baixada dels trens es farà sense precipitació però
amb la màxima rapidesa.
6. Abans de pujar-hi, els usuaris esperaran que hagin sortit tots
els viatgers que baixen del tren.
7. Després que els senyals indiquin l’engegada del tren no es
podrà pujar ni baixar.
8. Si estan senyalitzades, els usuaris respectaran les places per
a viatgers amb mobilitat reduïda.
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9.

Les persones amb mobilitat reduïda tindran atenció i tracte
preferent per part del personal del C.F.C.G.
10. Per recomanació mèdica i limitacions de l’assegurança, no poden
viatjar les senyores en estat de gestació.
11. Per motius de seguretat i durant el funcionament del circuit,
no es permet la circulació de persones alienes al servei per
les zones delimitades d’utilització ferroviària, especialment
els tallers i zones tècniques.
CAPÍTOL 3. En els trens.
Article 5. Comportament.
1. Els viatgers mantindran un comportament cívic, correcte i
respectuós amb la resta d’usuaris i el personal del C.F.C.G.
2. Es tindrà cura del bon us de plantes, mobiliari urbà, material
mòbil o qualsevol element de la instal·lació ferroviària.
3. No es permet fumar als trens, així com tampoc no es poden
consumir begudes o menjar.
Article 6. Com pujar al tren.
Per pujar al tren cal tenir present les següents indicacions:
1. Poseu els dos peus al terra i a cada banda del cotxe.
2. Seieu bé al cotxe, mirant cap al cap del tren.
3. Poseu es dos peus als estreps.
Article 7. Durant el viatge.
El factor principal a considerar durant les circulacions és la
seguretat, per tant, durant el viatge caldrà mantenir la major
estabilitat possible.
1. No us inclineu, no us bellugueu i no baixeu les mans al terra.
2. No baixeu els peus dels estreps.
3. Eviteu qualsevol contacte físic al creuar amb un altre tren o
amb el personal que hi hagi a les andanes.
CAPÍTOL 4. Grups.
Article 8. Visites especials de grups o col·lectius.
1. El
C.F.C.G.
ofereix
la
possibilitat
de
visitar
les
instal·lacions i viatjar en tren a grups o col·lectius, fora
dels horaris habituals de funcionament.
2. La visita es pot complementar amb explicacions i audiovisuals
de temes ferroviaris.
3. Els trens podran funcionar a discreció i segons criteri dels
responsables del grup.
4. Les visites es regeixen per les normes generals per a grups.
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Article 9. Normes generals per a grups.
1. Cada tren haurà de dur com a mínim un responsable del grup que
tindrà cura de fer respectar aquest reglament.
2. El nombre de monitors serà inversament proporcional a l’edat
dels viatgers i segons el bon criteri des seus responsables.
3. Els monitors tindran cura de distribuir el grup en el tren, de
forma que estiguin sota el seu control.
4. En tot moment s’atendrà les indicacions del personal del
C.F.C.G. L’accés al taller i zones tècniques es farà sota el
seu guiatge i companyia.
5. L’incompliment
del
Reglament
podrà
comportar
l’aturada
transitòria del tren o la suspensió de la visita sense dret a
cap reclamació.
6. Degut al caràcter no professional del C.F.C.G., la programació
de les visites s’ha de fer amb una dilatada antelació.
7. L’organització de la visita suportarà les despeses d’explotació
i manteniment que suposi l’obertura del C.F.C.G. fora de
l’horari normal, convenientment pactat d’antuvi amb el CENTRE
D’E STUDIS FERROVIARIS V IA OBERTA.
8. En virtut de l'acord amb l’ajuntament de Les Franqueses del
Vallès, les entitats i també els centres i serveis educatius
municipals que presentin la sol·licitud amb el vist i plau del
Patronat Municipal de Cultura i Educació conforme estan censada
o enregistrades a l'Ajuntament de Les Franqueses del Vallès
estaran exemptes del pagament previst al punt anterior.
CAPÍTOL 5. Disposicions finals.
Article 10. Responsabilitat.
1. El personal que visiti el C.F.C.G. te, com a opció pujar als
trens que estiguin circulant, fent-ho voluntàriament i sota la
seva responsabilitat.
2. L’accés a les instal·lacions i la participació a les activitats
suposa l’acceptació d’aquest Reglament.
Article 11. Potestat del personal del C.F.C.G.
1. El personal del C.F.C.G. té la potestat de fer baixar del tren
a qui no segueixi les normes de seguretat i pertorbi el
desenvolupament normal i segur del viatge.
2. El personal del C.F.C.G. decidirà si, única i exclusivament per
motius
de
seguretat,
pot
admetre
persones
amb
alguna
discapacitat física o psíquica.
Article 12. Propietat i col·laboració.
3. La infraestructura del ferrocarril és propietat de
DE LES F RANQUESES DEL V ALLÈS .
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4.
5.

Els material ferroviari és propietat del CENTRE D’ESTUDIS
FERROVIARIS VIA OBERTA o dels seus associats.
El personal del C.F.C.G. col·labora amb el servei de forma
voluntària
i
totalment
altruista.

Article 13. Publicació del Reglament.
Es col·locarà el text d’aquest Reglament, o un extracte, en un
lloc que resulti visible per al públic usuari.

Aquest Reglament de Viatgers del Circuit Ferroviari de Cal Gavatx
ha estat aprovat per la Junta Executiva del C ENTRE D’ESTUDIS
FERROVIARIS VIA OBERTA i amb el vist-i-plau de L’AJUNTAMENT DE LES
FRANQUESES.
Les Franqueses del Vallès, a 11 de febrer del 2007

Vist-i-plau de L’AJUNTAMENT
LES FRANQUESES DEL VALLÈS

PEL CENTRE D’ESTUDIS
FERROVIARIS VIA OBERTA

DE

Amadeu Sabaté i Cama
President

ANNEX

1.

Imprès

de

sol·licitud

de

visita
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de

grup

al

C.F.C.G.

SOL∙LICITUD DE VISITA DE GRUP

Entitat sol·licitant
Adreça
Població

Codi Postal

Persona de contacte

Telèfon

Dies i horari de contacte

Fax

Correu electrònic

Núm. de Registre

1

Data prevista de la visita (dia/mes/any/horari)
Nombre de visitants

Interval d’edats

Nombre de monitors

Data de sol·licitud
Signatura

Entitats censades o serveis educatius municipals

La signatura d’aquesta sol·licitud suposa l’acceptació del
Reglament de Viatgers del C.F.C.G.

Vist i plau
Patronat Municipal de Cultura i Educació

Podeu fer arribar aquesta sol·licitud al C ENTRE D’ESTUDIS FERROVIARIS VIA OBERTA mitjançà:
Correu Ordinari:
Correu electrònic:
Presencialment:
Fax:

Apartat de Correus 78 08530-La Garriga
via.oberta@gmail.com
Al C.F.C.G. lliurant-lo a qualsevol col·laborador un dels dies de circulació.
938.796.505

El més aviat possible ens posarem en contacte per confirmar la sol·licitud.
1

Registre o Cens d’Entitats de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.

