
INFORMACIÓ FONDEJOS DE TEMPORADA A CADAQUÉS i PORT-LLIGAT 2.021 

 

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 2.021 són : 

 

D’1 de Juny a 

15 de Setembre 

 

< 6 MTS  6  < 8 

MTS 

 8 < 10 

MTS 

 10 < 12 

MTS 

12 < 15 

MTS 

>15 MTS 

DRET A 

FONDEIG en boia 

 

 

1.250,00 € 

 

1.600,00 € 

 

1.900,00 € 

 

2.200,00 € 

 

2.994,00 € 

 

3.694,00 € 

SERVEI DE TAXI 

( 4 PAX MÀXIM ) 
inclós inclós inclós 125,00 € 150,00 € 175,00 € 

TOTAL 

TEMPORADA  
1.250,00 € 1.600,00 € 1.900,00 € 2.325,00 € 3.144,00 € 3.869,00 € 

Els preus inclouen el 21% d’IVA. Si pateix variacions, es repercutirà en el preu. 

 

Documentació a presentar : 

- Còpia certificat 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 

- Compravant pagament del punt de fondeig 

 

Formes de PAGAMENT a DIVECREUS SL : en efectiu, en tarja de crèdit, domiciliació bancaria o bé : 

 

o Transferència bancaria : 

o IBAN  ES63 0182 2832 2201 0151 0140. BIC : BBVAESMMXXX  

o IBAN  ES29 2100 1013 9402 0005 8418. BIC : CAIXESBBXXX 

Indicar en la transferència NOM CLIENT + NOM EMBARCACIÓ + Nº BOIA 

 

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, instal·lar-

lo, supervisar-lo de l’1 de Juny al 15 de Setembre, enretirar-lo, netejar-lo i guardar-lo en les instal·lacions de 

l'empresa durant l'hivern.  

Es pot gaudir d’aquest servei fora d’aquestes dates ( de l’1 de Maig al 30 de Setembre ), sempre que la boia ja 

estigui instal.lada, pagant el suplement establert, però l’empresa no es fa responsable ni de la supervisió i 

manteniment del tren de fondeig ni de les responsabilitats pròpies o alienes que es puguin derivar en cas 

de mal funcionament o trencament del mateix. El propietari de l’embarcació n’assumeix el risc d’ús del 

mateix fora del termini establert per contracte i és l’únic responsable del tren de fondeig durant aquest 

període així com dels danys propis o a tercers que la seva embarcació pugui patir o causar.  

 

SERVEI EXTRA D’ÚS DE DRET A PUNT DE FONDEIG aplicable a  tota embarcació d’eslora igual o 

superior a 8 mts : 

Ús de la boia anterior a l’1 de Juny : 100 € 

Ús de la boia del 16 al 30 de Setembre : 100 € 

 

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, tal com s’especifica més amunt. 

 

SERVEI DE TAXI de l’1 de Juny al 15 de Setembre : 

 

Aquest servei inclou el trajecte d’anada i tornada un cop al dia per a màxim 4 persones de les 10:00 a les 20:00h. 

La resta es paga a part. 

 

Forfait de taxi : el forfait de taxi de temporada 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 € 

Suplement Maig i segona quinzena Setembre ( consultar disponibilitat i horaris ): 50,00 € 


