TÍTOL I "GENERALITATS I ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERAL
D’UTILITZACIÓ DEL FORFAIT ANOMENTAT
“FORFAIT AMARRATGE 7 NITS D 1 DE JUNY A 30 DE SETEMBRE DE 2019”

PRIMER.- L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE PORTS ESPORTIU I TURISTICS (en
endavant l’ACPET), degudament inscrita al numero d’expedient 837900138 del Servei
de Negociació Colectiva del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya,
com a titular del web www.acpet.es (en endavant el WEB) posa a disposició dels
usuaris de Internet el producte anomenat “SAILING COSTA BRAVA- FORFAIT
AMARRATGE” (en endavant, el FORFAIT), que es pot adquirir de manera exclusiva
mitjançant aquest web que permet la contractació del dret a amarar l’embarcació
indicada i pel patró comunicat per un període de 7 (set) dies alterns, en els ports
adherits al programa.

SEGON .- CONDICIONS GENERALS D’UTILITZACIÓ I ACCEPTACIÓ DE LES
MATEIXES
Les presents Condicions Generals d’utilització, juntament amb les condicions
generals de contractació i/o les condicions particulars que pugin establir-se, tenen per
finalitat regular el lliurament , impressió , pagament i utilització del FORFAIT que els
usuaris adquireixin al WEB.
La adquisició del FORFAIT al web comporta l’acceptació com Usuari, sense cap tipus
de reserves, de totes i cadascuna de les presents Condicions Generals.

TÍTOL II: "CONDICIONS GENERALS D’UTILITZACIÓ “SAILING COSTA
BRAVA- FORFAIT AMARRATGE”

TERCER .- L’Adquisició per l’usuari del FORFAIT comporta que l’usuari coneix i
accepta les presents condicions d’utilització:
3.1. El Forfait dona dret a amarrar l’embarcació indicada durant un període de 7 dies.
El còmput de cada dia serà de les 12 del migdia i acabarà a les 12 del migdia del dia
següent. L’estada en l’amarratge serà designat per la Direcció del Port Adscrit amb
qui es tindrà de signar el corresponent contracte de transeünt, presentant el
documentació de la titularitat de l’embarcació i assegurança vigent, exhibint el Forfait
vigent.
3.2. No s’entenen inclosos en la promoció la prestació dels serveis diferents dels
amarrament ( aigua, llum, electricitat, combustible...) que seran facturats i pagats a part.
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Forma de reservar en cada port adherit:

la Adquisició del forfait

dona dret a

contractar directament amb el port desitjat l’amarrament per un periode màxim de 2
dies. El titular del FORFAIT, per consulta via mail o telefònica, haurà de sol·licitar
amarrament, directament al port escollit, entre 72 h. i 24 h. abans de l’entrada de
l’embarcació al Port, que podrà rebutjar la petició en cas de manca de disponibilitat.
3.3. SAILING COSTA BRAVA- FORFAIT AMARRATGE 7 NITS D 1 DE JUNY A
30 DE SETEMBRE DE 2019,”, fixa la seva utilització durant el període del dia 1 de
juny al dia 30 de setembre de 2019, ambdós inclosos, sense possibilitat de pròrrogues.
3.4. L’Estada màxima de l’embarcació en cada un dels ports (1) adscrits a la promoció
es de 2 dies per forfait i port, ja siguin contractats de manera seguida o alterna.
3.5. El forfait serà personal i intransferible tan per l’embarcació com per client indicats
en la compra.
3.6. L’ACPET posa a la venda 100 forfaits. Un cop exhaurits, finalitzarà aquesta
campanya.
3.7. Tipus de vaixell que pot acollir-se a aquesta promoció: Poden acollir-se al forfait
les embarcacions monocasc, de entre 8 i 15 metres d’eslora. Les mides de l’embarcació
que es tindran en compte seran les mides reals d’ocupació màxima, que es calcularan
per la distancia major entre les perpendiculars dels punts situats en els extrems mes
llunyans de l’embarcació, encara que es tracti d’elements desmuntables.

Queden

expressament exclosos d’aquesta promoció els catamarans.
3.8. Condicions de devolució: No s’admeten devolucions ni cancel·lacions. La no
utilització total o parcial del forfait no genera cap dret a la devolució del preu. No
serà vàlid qualsevol canvi realitzat, ni donarà dret a devolució de cap import
l’incompliment de la condició de no transferibilitat del forfait exposat al punt 3.5.
Les estades als ports adscrits estan subjectes a disponibilitat en aquell port. En el cas de no
haver disponibilitat en un port en concret en el moment de fer la petició, s’haurà de
demanar disponibilitat en un port veí. La manca de disponibilitat no serà motiu de devolució
total o parcial de l’import del forfait.

3.9. Forma de contractació exclusiva del forfait “SAILING COSTA BRAVA- FORFAIT
AMARRATGE 7 NITS D 1 DE JUNY A 30 DE SETEMBRE DE 2019,”: ho és mitjançant el web de
l’Acpet – www.acpet.es.
3.10. Són dades necessàries per contractar: Nom i Cognoms, Adreça, Telèfon, e-mail,
D.N.I./ passaport del titular , Nom de la embarcació, Eslora, Mànega i Calat.
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3.11. Es Ports adscrits

(1)

d’estada amb el present forfait, sempre que tinguin

disponibilitat, són:

Port de Portbou
Tel.: +34 972 39 07 12
Club Nàutic Llançà
Tel.: +34 972 38 07 10
C. Nàutic Port de la Selva Tel.: +34 972 38 70 00
Port de Roses
Tel.: +34 972 15 44 12
Marina Empuriabrava Tel.: +34 972 45 12 39
Club Nàutic l’Escala
Tel.: +34 972 77 00 16
Club Nàutic Estartit
Tel.: +34 972 75 14 02
Marina Palamós
Tel.: +34 972 60 10 00
Palamós C.N.Costa Brava Tel.: +34 972 31 43 24

portdeportbou@telefonica.net
club@cnllanca.cat
nautic@cnps.cat
info@portroses.com
empuriaport@empuriaport.com
club@nauticescala.com
info@cnestartit.es
info@marinapalamos.com
cncb@cncostabrava.com

www.portdeportbou.cat
www.cnllanca.cat
www.cnps.cat
www.portroses.com
www.empuriaport.com
www.nauticescala.com
www.cnestartit.es
www.marinapalamos.com
www.cncostabrava.com

Club Nàutic Port d’Aro
Club de Vela Blanes

info@clubnauticportdaro.cat
club@cvblanes.cat

www.clubnauticportdaro.cat
www.cvblanes.cat

Tel.: +34 972 81 89 29
Tel.: +34 972 33 05 52

3.12. Les Tarifes per estades SAILING COSTA BRAVA- FORFAIT AMARRATGE 7 NITS DE 1 DE
JUNY A 30 DE SETEMBRE DE 2019, en els ports de la llista Ports adherits, en trams per
metres, incloent l’IVA és per embarcacions monocasc de les següents eslores:
De 7 a 8 m.

261 €

De 8 a 9 m.

289 €

De 10 a 11 m. 352 €

De 11 a 12 m. 383 €

De 13 a 14 m. 477 €

De 14 a 15 m. 515 €

De 9 a 10 m

311 €

De 12 a 13 m. 440 €

A les embarcacions de matrícula estrangera es liquidaran la tarifa TO en el cas que
s’hagi de meritar.

QUART.-POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÁCTER PERSONAL
Als efectes del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció
de dades de caràcter personal, L'ACPET informa l'adquient de l'existència d'un fitxer
de dades de caràcter personal creat amb les dades obtingudes per la compra del forfait
a efectes de gestió i administració del PRODUCTE OFERTAT.
L'adquirent accepta expressament la inclusió de les dades obtingudes per l’adquisició
del FORFAIT, així com les derivades de la relació comercial i / o lliurament del forfait
al comprador, en el fitxer automatitzat de dades de caràcter personal referit en l'apartat
primer, així com accepta la cessió de les seves dades a aquells Ports Adscrits a efectes
de gestió del servei. Durant el procés de recollida de dades, l'adquirent serà informat
del caràcter obligatori o no de recollida d'aquestes dades pel lliurament del Producte
que no es considerarà de caràcter voluntari, pel que serà necessari la seva inclusió per a
la formalització de la comanda de compra, proporcionar les dades relatives a la
identitat, domicili i número de targeta de crèdit per realitzar el pagament, en ser
aquestes dades necessàries per a la formalització i conclusió de la venda.
L'adquirent podrà exercitar, respecte de les dades recollides en la forma que preveu
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l'apartat anterior, els drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, i en particular els
drets d'accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició, sempre que resulti
pertinent , així com la revocació del consentiment per a la cessió de les seves dades o
per a qualsevol dels usos abans assenyalats, mitjançant sol·licitud dirigida a
L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE PORTS ESPORTIUS I TURÍSTICS, c/ Balmes 156,
entresol 2ª, 08008 Barcelona.

CINQUE .- RESPONSABILIDAD DE L’ACPET
L’ACPET no respon de la veracitat de les dades indicades en el formulari de sol·licitud
L’Adquirent garanteix la veracitat de les dades manifestades en relació a la titularitat
de l’embarcació, matrícula, i mides. L’error en les dades donarà dret als ports adherits
a rebutjar l’entrada de l’embarcació a port, i no admetre la contractació de
l’amarrament sota en base al present FORFAIT. L’error en les dades donarà dret al
port contractat a liquidar el preu de tarifa.
L’ ACPET únicament respondrà dels danys que l'adquirent pugui patir en el fet mateix
de la compra del forfait via web, sempre i quan aquests danys siguin imputables a una
actuació dolosa de l’ACPET.

SISÈ .- OBLIGACIONES DEL USUARI
Amb caràcter general l'Usuari s'obliga al compliment de les presents Condicions, així
com complir la especial normativa i reglamentació d’explotació i policia del Port
Adscrit on es realitzi l’estada, i obeir les odres de capitania, emprant la diligència
adequada a la naturalesa del servei del que gaudeix.
Concretament, i sense que això impliqui cap restricció a l'obligació assumida per
l'adquirent amb caràcter general de conformitat amb l'apartat anterior, s'obliga, tant en
l’adquisició del forfait com en la utilització dels serveis que ofereix a no utilitzar
identitats falses, ni suplantar la identitat d'altres en la utilització del web o del forfait
incloent la utilització si escau de contrasenyes o claus d'accés de tercers o de qualsevol
altra forma.
L’adquirent signarà el contracte de cessió en transit de cada un dels ports que amarri
l’embarcació lliurant copia del rol, permís de navegabilitat o títol equivalent de
l’embarcació i l’assegurança vigent.

TÍTOL III: CONDICIONS PER A LA VENTA ELECTRÒNICA ENTRE LA
EMPRESA I ELS USUARIS
SETÈ. - CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ. INFORMACIÓ
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PRÈVIA A LA CONTRACTACIÓ
Aquestes condicions generals de contractació juntament, si s'escau, amb les condicions
particulars que puguin establir-se, regularan expressament les relacions sorgides entre
L'ACPET, el Port Adscrit on l’usuari realitzi l’estada i el propi Adquirent del FORFAIT.
Les presents Condicions Generals han estat elaborades de conformitat amb el que
estableix la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i de comerç
electrònic, la Llei 7/1998 sobre Condicions Generals de Contractació, el Reial Decret
1906/1999 pel qual es regula la contractació telefònica o electrònica amb condicions
generals en desenvolupament de l'article 5.3 de la Llei 7/1998, el Reial Decret Legislatiu
1/2007 de Defensa dels Consumidors i Usuaris, la Llei 7/1996 d'Ordenació del Comerç
Minorista , la llei 59/2003 de Signatura Electrònica i quantes disposicions legals resultin
d'aplicació.
Per la utilització i / o l'adquisició del FORFAIT, suposa l'acceptació per l’adquirent,
sense reserves de cap classe, a totes i cadascuna de les presents Condicions Generals de
Contractació.
L 'ACPET informa que els tràmits per efectuar l'adquisició de béns són aquells que es
descriuen en les presents condicions generals, així com aquells altres específics que
s'indiquin en pantalla durant la navegació, de manera que l'Usuari declara conèixer i
acceptar aquests tràmits com necessaris per accedir als productes i serveis oferts al
Portal.
Qualsevol modificació i / o correcció de les dades proporcionades pels Adquirents
durant la navegació haurà d'efectuar segons les indicacions incloses al web.

VUITÈ. - PRODUCTE OFERT. SISTEMA DE COMPRA
Al web www.acpet.es apareixerà un apartat tipus “banner” titulat “SAILING COSTA
BRAVA”. Fent petjant el banner (clic) apareixerà la informació promocional del
PRODUCTE, com a breu extracte de les presents condicions. Així mateix apareixerà en
aquesta segons pantalla en altre apartat, les concretes condicions contractuals de
l’oferta. Seguidament i en aquesta segona pantalla mitjançant altre apartat on petjar
(click) s’accedirà a altre pantalla on s’introdueix a l’usuari al procés de compra, on
haurà de complimentar un formulari incloent, nom i cognoms de l’usuari, adreça de
correu electrònic i dades de l’embarcació amb la matrícula i mides de la mateixa. Així
aquest formulari recollirà les dades de targeta de crèdit o dèbit mitjançant el que
l’USUARI fa el pagament. Complimentat el formulari i enviat, l’USUARI rebrà un
email amb un justificant del pagament i el format electrònic del propi forfait, que
imprès pel propi USUARI serà el document vàlid pel gaudiment de la present
promoció. Els preus indicats en pantalla es mostren en euros i inclouen l'IVA i
qualsevol altre impost que fos d'aplicació i seran en tot moment els vigents, excepte
error tipogràfic.
Pel pagament mitjançant targeta de crèdit o dèbit, l’USUARI haurà de proporcionar la
següent informació: a) Tipus de targeta, b) Numero de targeta, c) Data de caducitat d)
Codi de verificació. Com a sistema de pagament electrònic, L'EMPRESA, té instal·lada
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una passarel·la de pagament de comerç electrònic. Totes les dades proporcionades a
aquests efectes són encriptades per garantir la màxima seguretat dels mateixos.
S'allotgen en un servidor segur certificat segons el protocol SSL per Verisign. Així
mateix L'EMPRESA manifesta que, en cap cas emmagatzema cap manera les dades
proporcionades pels usuaris a través de la passarel·la de pagament, i que únicament es
conserven mentre s'efectua la compra, es realitza el pagament i fins transcorregut el
període de desistiment.

NOVÈ. - COMUNICACIONS
Als efectes de les presents Condicions Generals, i per a qualsevol comunicació que
sigui precisa entre L'ACPET i l'Adquirent, aquest haurà de dirigir-se mitjançant
comunicació escrita a L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE PORTS ESPORTIUS I
TURÍSTICS, c/ Balmes 156, entresol 2ª, 08008 Barcelona.

DESÈ. - LEGISLACIÓ APLICABLE. SUBMISSIÓ A FUR
Les presents condicions, es regiran per la legislació espanyola, que serà d'aplicació en
el no disposat en aquest contracte en matèria d'interpretació, validesa i execució.
Les parts renuncien expressament al fur que els pogués correspondre i sotmeten
expressament als Jutjats i Tribunals de Barcelona per resoldre qualsevol controvèrsia
que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions contractuals.
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