INFORMACIÒ FONDEJOS DE TEMPORADA A CADAQUÈS I PORT-LLIGAT 2019

Les P.V.P. per a l’ús de punt de fondeig a la badia de Cadaqués i de Port-lligat de l’1 de Juny al 15 de
Setembre en la temporada 2019 aprovades pes l’Ajuntament de Cadaqués són:

D’1 de Juny a 15
de Setembre
DRET A FONDEIG
en boia

< 6 MTS

6 < 8 MTS

8 < 10 MTS

10 < 12 MTS

12 < 15 MTS

≥ 15 MTS

1.200,00 €

1.542,00 €

1.849,00 €

2.225,00 €

3.144,00 €

3.869,00 €

Els preus inclouen el 21% d’IVA. Si pateix variacions, es repercutirá en el preu.
Documentació a presenter:
- Còpia certificate de navegabilitat vigent
- Còpia pòlissa assegurança I rebut bancari vigent (es recomana assegurança a tot risc.
- Contracte de lloguer de punt de fondeig firmat per ambdues cares.
- DNI propietari de l’embarcació.
Formes de PAGAMENT a SERVEIS DE PORT DE CADAQUES, S. L.: en efectiu, en tarja de credit, domiciliació
bancaria o bé:

•

Transferència bancaria:
* IBAN ES82 2100 8126 6823 0004 3700. BIC: CAIXES BB XXX
Indicar en la transferencia NOM CLIENT + NOM EMBARCACIÓ

DRET A FONDEIG
El servei de dret a ús de punt de fondeig inclou: revisar el tren de fondeig (les gasses són propietat I per tant
responsabilitat del propietari de l’embarcació), canviar el material que calgui del tren de fondeig, install-larlo, supervisor-lo
de l’1 de Juny al 15 de Setembre, enretirar-lo, netejar-lo i guardar-lo en las install-lacions de l’empresa Durant l’hivern.
Es pot gaudir d’aquest servei fora d’aquestes dates (d l’1 de Maig al 30 de Setembre), però l’empresa no es fa responsible
ni de la supervisió i manteniment del tren de fondeig ni de les responsabilitats pròpies o alienes que es puguin deriver en
cas de mal funcionament o trencament del mateix. El propietari de l’embarcació n’assumeix el risc d’us del mateix for a
del termini establert per contracte i és l’únic responsible del tren de fondeig durant aquest període així com dels danys
propis o tercers que la seva embarcació pugui patir o causar.

SERVEIS DE TAXI:
Aquest servei inclou el trajected d’andada i tornada un cop al dia per a maxim 4 persones de les 10:00 a les 20:00 n.
La resta es paga a part.
Forfait de taxi: el forfeit de taxi dona la possibilitat a que més persones utilitzin el servei per anar i tornar a la mateixa boia.
Suplement fins 8 passatgers per viatge I boia: 50,00 €
Suplement fins 12 passatgers per viatge I boia: 100,00 €
Suplement per a més de 12 passatgers per viatge I boia: 150,00 €
SERVEI EXTRA D’US DE DRET A PUNT DE FONDEIG applicable a tota embarcació d’eslora igual o superior a 10 mts:
Ús de la boia anterior a l’1 de Juny: 100,00 €
Ús de la boia del 16 al 30 de Setembre : 100,00 €
En qualsevol cas aquest servei extra no implica obligació de donar el servei de taxi ni tampoc implica RESPONSABILITAT
de l’empresa de l’estat ni bon funcionament del tren de fondeig ni de l’embarcació que s’hi amarra.

