PLA DE FONDEJOS
LLOGUER DE BOIES PER AL FONDEIG D’EMBARCACIONS
GESTIÓ: Ajuntament de Roses, a través de l’empresa municipal MP PORT DE ROSES, SA.
D’acord amb el pla d’usos de temporada del domini públic marítim terrestre del terme
municipal de Roses per les temporades 2017-2021. Referència: GI16012OT. Aprovat:
27/12/2016
PLATGES I CALES: Jóncols, La Pelosa, Calitjàs, Montjoi, l’Almadrava, Bonifaci i Canyelles.
*A les embarcacions de més de 8 metres d’eslora resta prohibit romandre durant la nit
a L’Almadrava, Bonifaci i Canyelles.
BOIES: color blanc (Restaurants, Hotels, Càmpings). Color blau (lloguer de llarga durada).
Color taronja (lloguer de curta durada i passants)
DATES D’UTILITZACIÓ: entre el 1 de Juny i el 30 de setembre.
DOCUMENTACIÓ: DNI o passaport del sol·licitant, rol i assegurança vigent de
l’embarcació.
COM RESERVAR:
Reserves per lloguers de llarga durada/boies blaves: Es podrà reservar des del
moment que estigui activat el web de reserves fins a 72 hores abans del dia
d’arribada o a les oficines de MP Port de Roses SA amb cita prèvia.
Reserves per dia/boies blaves: per l'App PortRoses. Disponible als markets.
Reserves per dia/boies taronja: In situ si és el mateix dia consultant la
disponibilitat amb el patró de l’embarcació de Port de Roses.
Reserves per mitja jornada: In situ , consultant la disponibilitat amb el patró o App.
MODES DE PAGAMENT: efectiu, transferència o tarja bancaria.
CONDICIONS DE LA RESERVA: el número de boia el fixa Port de Roses s’haurà de
respectar sempre.
No es permet afegir cap inscripció a la boia ni fer cap modificació al fondeig.
Correspon a una boia per embarcació i no es permet en cap moment amarrar dues
embarcacions a una mateixa boia ni fondejar entre boies.
L’embarcació amarrada a la boia ha de ser perfectament identificable (nom, matrícula) i
ha de disposar d’una pòlissa d’assegurança en compliment del que disposa el RD
607/1999 de 16 d’abril.
L’usuari de la reserva no pot cedir en cap cas la seva reserva a un tercer encara que
aquest sigui familiar o amic.
Les dades de l’embarcació amarrada han de coincidir amb les dades de la reserva, de no
ser així es perdran tots els drets de la reserva.

Els usuaris que tenen una boia reservada i no la hagin d’utilitzar hauran de notificar-ho
a les oficines de Port de Roses. En cas contrari no es garanteix que estigui lliure el dia de
la seva tornada. En cap cas pot haver boies lliures i sol·licituds sense atendre.
L’arribada a la boia reservada s’ha de fer entre les 10:00 i les 18:00 hores del dia
d’arribada.
La sortida es farà com a molt tard a les 10:00 hores del dia de sortida.
Horari de ½ dia: de 10:00h a 14:00h i de 14:00h a 18:00h.
Horari de nit: arribada a partir de les 18:00h i sortida a les 10:00h de l’endemà.
CANVIS: per modificar una reserva s’ha de fer a través dels serveis administratius de
Port de Roses. Només s’admetran canvis si la disponibilitat ho permet.
ANUL·LACIÓ RESERVA ESTADES LLARGA DURADA: en cas d’anul·lació és comunicarà
per escrit. Es retornarà el 75% del dipòsit si l’anul·lació es fa abans d ‘un mes del inici
del contracte, el 50% si es fa abans d’una setmana del inici del contracte i el 0% per
antelació inferior a una setmana. No s'anul·laran les reserves per App per dia.
INFORMACIÓ: en cas d’arribar a un camp de boies i no trobar cap boia lliure haurà de
fondejar fora del perímetre del camp en una zona sorrenca.
Factor de seguretat: s’estableix com a condició límit de seguretat una onada inferior a
1 metre d’alçada i per eslores de menys de 18m una força de vent inferior a 25 nusos i
per eslores superiors a 18m una força de vent inferior a 20 nusos. Si se superen
aquestes condicions Port de Roses, declina qualsevol responsabilitat sobre els danys
que puguin patir les embarcacions.
El servei de barqueig consistirà en el transport dins de la mateixa cala/platja de les
embarcacions a terra i de terra a les embarcacions, per a 2 persones (patró i
acompanyant) dintre l’horari establert per la Gestora.

Els fondejos i les boies es revisen periòdicament si en troba algun/a en mal estat
li agrairíem que ho comuniqués al personal de Port de Roses.

