CLUB FERROVIARI DE TERRASSA

FERROCARRIL DE VALLPARADÍS
REGLAMENT DE RÈGIM INTERN

PREÀMBUL
Aquest reglament de règim intern per al funcionament del Ferrocarril de
Vallparadís ha estat redactat i aprovat per la Junta Directiva a l’empara d’allò que
preveuen els vigents Estatuts del Club Ferroviari de Terrassa en el seu capítol VII,
article 24.
La finalitat del reglament de règim intern del Ferrocarril de Vallparadís és la
de facilitar el bon govern d’aquesta secció del Club.
D’acord amb allò que descriu el tercer paràgraf de l’article 24 dels estatuts,
per participar en les activitats del Ferrocarril de Vallparadís, cal estar donat d’alta
com a soci del Club Ferroviari de Terrassa.
El Club Ferroviari de Terrassa, com a membre de la Federació Catalana
d’Amics del Ferrocarril, està adherit i assumeix la normativa emanada de la comissió
de Modelisme Ferroviari Tripulat de la FCAF.
Els participants a les activitats del Ferrocarril de Vallparadís estaran
sotmesos a allò que es determina en el present reglament.

Del FERROCARRIL de VALLPARADÍS
1. La participació a les activitats del Ferrocarril de Vallparadís és lliure i voluntària.
Amb tot, es demana que el soci que decideixi col·laborar en les activitats de la
secció ho faci d’una manera constant. Cal tenir present que el Ferrocarril de
Vallparadís és una activitat pública del Club Ferroviari de Terrassa, i com a tal cal
mantenir unes formes de seriositat i dignitat adients a la entitat que es representa.
2. La col·laboració en forma de qualsevol tipus de treball que es dugui a terme en el
circuit del Parc, serà gratuïta i per tant no podrà ser remunerada.
3. La Junta Directiva del Club Ferroviari de Terrassa és la responsable de la bona
marxa de la Secció. La Junta vehicula els seu mandat a través dels vocals del
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Circuit de Vallparadís per tal de vetllar per la seva bona marxa i resoldre les
qüestions quotidianes.
4. El Club Ferroviari de Terrassa, en la mesura del possible, facilitarà roba de treball
uniforme per als socis participants en les activitats del Ferrocarril i apropiades a la
funció que normalment realitzin. La finalitat principal a més de donar bona imatge
corporativa, és perquè el públic identifiqui fàcilment qui presta servei al Ferrocarril i
qui n’és usuari.
5. El transport de visitants únicament es farà amb el material de galga 7 (NEM 010).
La galga 5 (NEM 010) queda reservada per a aprenentatge i ús intern dels
socis i els seus familiars o amics.
6. El fet de ser soci del Club Ferroviari de Terrassa i participar en les activitats del
Ferrocarril de Vallparadís no suposa la lliure circulació com a viatger del Ferrocarril
de Vallparadís.
7. En cas d’incompliment d’allò que es preveu en aquest reglament, els vocals del
circuit de Vallparadís podran excloure provisionalment de la participació en la secció
els socis infractors, a l’espera que la Junta del Club prengui la determinació
corresponent.
8. El Club Ferroviari de Terrassa, com a membre de la Federació Catalana d’Amics
del Ferrocarril està adherit a l’assegurança de Responsabilitat Civil que té subscrita
la Federació, i per tant gaudeix de la cobertura prevista per a les associacions
posseïdores de circuit fix.

DRETS DELS COL·LABORADORS
Els socis col·laboradors en el circuit del Parc de Vallparadís gaudiran dels següents
drets:
 Utilització de les instal·lacions dintre dels horaris establerts i amb
l’autorització de la Junta o dels vocals de Vallparadís.
 Rebre la formació necessària per al desenvolupament de l’activitat.
 Obtenir de l’entitat la informació sobre el funcionament, les seves finalitats
i activitats, suport en el desenvolupament de l’acció voluntària i mitjans per
poder-la exercir convenientment.
 Gaudir d’acreditació suficient com a membre del Club i del Ferrocarril de
Vallparadís davant tercers.
 Participar activament en l’elaboració, planificació i execució de les
activitats que es realitzin a la secció.
 Acordar lliurement i d’acord amb els vocals de la secció, les condicions de
la seva prestació voluntària i el compromís de les tasques a desenvolupar,
així com el temps i horari que hi podrà dedicar.
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DEURES DELS COL·LABORADORS
Els socis col·laboradors en el circuit del Parc de Vallparadís tindran envers la secció
les següents obligacions:
 Ser soci del Club Ferroviari de Terrassa i estar al corrent del pagament de
les quotes.
 Cooperar en la consecució dels objectius de l’entitat.
 Realitzar l’activitat a què s’ha compromès amb responsabilitat, bona fe i
gratuïtat, donant suport de manera activa a l’entitat i respectant les
normes internes de funcionament.
 Observar les mesures de seguretat prescrites
 Vetllar en tot moment pel bon ús de les instal·lacions i material de la
secció.
 Procurar per la bona imatge de l’entitat durant el desenvolupament de les
tasques encomanades.
 En cas de renúncia, notificar-la amb antelació o continuar l’activitat fins
que puguin adoptar-se les mesures necessàries per evitar perjudicis greus
al servei
 Els socis que participin en les activitats del Ferrocarril de Vallparadís han
de col·laborar en el manteniment i funcionament del circuit, sense excuses
ni distincions. En la mesura del possible la col·laboració es farà d’acord
amb les aptituds i possibilitats de cada soci participant.

Del material motor i mòbil
1. Al circuit de Vallparadís existeix un material motor i mòbil propietat del Club i un
altre propietat de diferents socis particulars.
- El material dels socis particulars és de la seva propietat i per tant el seu ús
no és permès en principi a la resta de socis. Per poder-ne fer ús cal una autorització
expressa del propietari al responsable del circuit en aquells moments. En cas de
necessitat i amb la supervisió del vocal responsable en aquell moment, el material
particular podrà ésser cedit ocasionalment per prestar servei al circuit del Parc de
Vallparadís.
- L’estacionament de material particular al dipòsit de Vallparadís queda
supeditat a la disponibilitat d’espai.
2. El material del Club està a disposició dels socis d’acord amb allò que queda
descrit en aquest reglament.
3. Per poder fer ús del material motor cal estar expressament autoritzat per a la
conducció de locomotores.
- S’estableixen tres tipus de tracció :
- elèctrica o per acumuladors
- tèrmica o amb motor d’explosió
- de vapor
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- Els tres tipus són de responsabilitat progressiva i només es pot accedir a la
següent després de la capacitació corresponent.
4. Pel que fa a les normes de circulació, queden descrites en el document CIR 0 003
de la FCAF (Circulació. Personal de conducció i circulació), que serà de plena
aplicació.
Tracció elèctrica
El material de tracció elèctrica de galga 5 (NEM 010) és l’idoni per l’aprenentatge de
la conducció i circulació. Amb ell no és permès transportar públic. Està indicat per a
menors d’edat i de nens/es que col·laborin en el Ferrocarril de Vallparadís. No és
per jugar-hi esbojarradament (tocar la botzina innecessàriament, arrencar o frenar
bruscament, pujar i baixar en marxa dels trens). Cal aprendre que participar en el
Ferrocarril de Vallparadís no és únicament conduir locomotores, si no que és un
conjunt de feines que totes juntes permeten que funcioni el Ferrocarril. Per tant, cal
que rotativament es doni servei en totes les feines: escombrar, atendre el públic,
canviar les agulles, picar bitllets, donar sortida als trens, conduir trens, desar-los i
ajudar a obrir i tancar el circuit.
Sota la supervisió d’un adult, podran :
- posar la locomotora a punt.
- preparar el tren.
- amb les degudes autoritzacions, conduir i circular.
- guardar tot el material al seu lloc.
- omplir el full de manteniment per part del maquinista responsable.
Tracció tèrmica
El material de tracció tèrmica de galga 7 (NEM 010) és el destinat principalment al
transport de viatgers. Ha de ser conduït per majors de 16 anys, responsables i
degudament preparats sobre conducció i circulació d’aquests tipus de locomotores.
En alguns casos pot ser conduït per persones d’entre 14 i 16 anys, en qualitat
d’aprenents, però en aquestes ocasions ho han de fer acompanyades per un
maquinista responsable autoritzat.
El maquinista responsable haurà de :
- treure el tren del dipòsit
- revisar el combustible i preparar el tren, greixar on calgui
- amb les degudes autoritzacions, conduir i circular
- procurar l’alternança de maquinistes entre el personal autoritzat que
presti servei a l’estació i que ho desitgi
- omplir el full de manteniment per part del maquinista responsable.

Tracció a vapor
El material de tracció a vapor és el de més responsabilitat, ja que a més de la
conducció estricta cal vigilar el funcionament de la caldera. Per accedir a maquinista
de vapor caldrà haver superat unes lliçons teòriques i pràctiques de capacitació, a
més d’haver provat la perícia en conducció i circulació de les categories inferiors.
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El maquinista responsable haurà de :
- treure la locomotora del dipòsit
- netejar-la, revisar nivells, encendre el foc, greixar, etc.
- amb les degudes autoritzacions, conduir i circular.
- procurar l'alternança de maquinistes, si n’hi ha.
- cessar la circulació amb temps suficient per poder tirar el foc a terra i
netejar la locomotora.
- omplir el full de manteniment per part del maquinista responsable.
De la resta d’instal·lacions
El Ferrocarril de Vallparadís disposa també de diferents tipus d’instal·lacions i
utillatge que cal preservar i tenir-ne cura.
- Tots els participants de la secció han de col·laborar en les tasques de neteja
i manteniment de vies, estació, placa giratòria, tallers i composicions.
- Les diferents màquines-eina han de ser utilitzades per persones amb
responsabilitat i coneixements de la eina que utilitzen.
- Qualsevol anomalia detectada ha de ser comunicada el més aviat possible a
algun dels vocals responsables del circuit.
- Pels serveis de begudes i refrescos que el Club té a disposició dels socis,
cal pagar l’import que es determini a cada moment per cada cosa.

Disposició addicional
Aquest Reglament de Règim intern, entrarà en vigor de manera provisional l’endemà
de l’aprovació per la Junta Directiva, mentre no sigui aprovat de manera definitiva en
la propera Assemblea General.

Terrassa, novembre del 2008
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