
Contracte lloguer d’embarcació  
Telf: 611 03 03 85                                       Contracte nº:_______ 

 
 

REUNITS: NÀUTICA EMPORDÀ, S.L., amb domicili a Zona Industrial C/ de l’Electricitat, 41 – 17257 de 
Torroella de Montgrí (Girona) i CIF: B-17130715. 
Nom i Cognoms  
DNI  
Adreça  
CP/Província/País  
Telèfon  
Mail  
Ambdues parts es reconeixen en mútua capacitat per obrar i obligar-se, i a tal efecte atorguen el present 
Contracte de Lloguer d’embarcació d’acord amb les següents: 
 

CLÀUSULES 
 

PRIMERA: NÀUTICA EMPORDÀ, S.L., en endavant l’ ARRENDADORA, cedeix en règim de lloguer a 
l’anteriorment citat, que accepta, en endavant l’ ARRENDATARI, la següent embarcació. 
amb el nom _____________________________ del model______________________________ 
Amb l’inventari citat en el full adjunt. 
 
I l’arrendatari compra i/o lloga els següents extres: 

 Pack Snorkel Adult  Donut / Slide  Bosses Estanques 
 Pack Snorkel Nen  Nevera Portable  Plus Neteja Animals de Companyia 
 Ski  Padel surf   

 
SEGONA: L’arrendatari declara tenir els coneixements i l’experiència necessaris per al maneig de 
l’embarcació llogada i que disposa del títol nàutic que l’acredita segons la legislació vigent. A tals efectes, 
el radi de navegació serà de 15 milles nàutiques del Port de l’Estartit (1.5 milles si l’embarcació és inferior 
a 4,75 metres d’eslora i 3.5 milles si l’embarcació és inferior a 5 metres d’eslora) i expressament es 
redueix a la classificació oficial de l’embarcació. L’arrendadora no es fa responsable de la navegació en 
zones prohibides, acotades, així com, de les multes o sancions, o de les conseqüències del seu 
pagament. 
 
TERCERA: El període d’arrendament serà el següent: 
Del dia ____ de _____________ de 201_  a  les ____:____ hores 

Al dia ____ de _____________ de 201_  a  les ____:____ hores 

Lloc de sortida i arribada a l’amarrador pertinent 

 
QUARTA: El preu total del lloguer serà el declarat a la clàusula TERCERA. L’ARRENDATARI haurà 
d’entregar abans de l’embarcament la FIANÇA, que li serà retornada al moment que finalitzi l’arrendament 
i s’hagi comprovat per part de l’ARRENDADORA, l’estat de l’embarcació i molt especialment les hèlices, 
que hauran de ser abonades en el cas d’haver sofert qualsevol desperfecte. L’arrendatari no tindrà la 
disponibilitat de l’embarcació fins que no hagi fet efectiu l’import de la fiança estipulada. En el preu del 
lloguer hi ha inclòs l’IVA i l’assegurança a tot risc (segons pòlissa). 
 
CINQUENA: Les embarcacions disposaran de almenys un dipòsit ple el qual s’haurà de retornar igual de 
ple de com s’ha entregat, a les embarcacions sense carnet les quals hi haurà la possibilitat d’abonar 15€ 
per mitja jornada i 25€ per jornada complerta. El port d’entrega i recepció de l’embarcació serà únicament 
l’especificat en aquest contracte. Si l’embarcació ha d’amarrar o finalitza el lloguer en qualsevol altre punt 
per causes de força major, o s’ha de realitzat qualsevol tipus d’assistència, es facturarà al client les 
despeses de retorn i serveis d’assistència o remolc de l’embarcació al seu lloc d’origen. 
 
SISENA: La reserva de l’embarcació es farà mitjançant el pagament del 100% del valor del contracte. 
Juntament amb el pagament de la reserva, és imprescindible signar una còpia del contracte perquè 
aquesta es consideri fixada; i en el cas de no ser així, la reserva no es considerarà vàlida i l’embarcació 
podrà ser llogada a un altre client que ho sol·liciti. 
En cas que l’arrendatari decideixi l’anul·lació del contracte abans de 24 hores de la data de 
l’embarcament, l’arrendador retindrà el 50% del valor de la reserva en concepte de danys i perjudicis. 

Preu del lloguer € Targeta / Efectiu 
Extres € Targeta / Efectiu 

Total a pagar € Targeta / Efectiu 

Fiança € Targeta / Efectiu 
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Quan es produeixi aquesta anul·lació el mateix dia de la data d’embarcament, l’arrendador tindrà dret a 
retenir el 100% de l’import de la reserva en concepte de danys i perjudicis. 
 
SETENA: L’arrendatari declara rebre l’embarcació amarrada i equipada segons inventari adjunt firmat, 
obligant-se a mantenir en bon estat d’ús les instal·lacions en ella existents. En el cas en que l’embarcació 
contractada per l’arrendatari no pugui ser oferta en el moment de l’embarcament, l’arrendador tindrà dret a 
oferir un altre model de característiques similars a l’embarcació sense cap perjudici. L’arrendador no es 
responsabilitza del no ús que pugui fer l’arrendatari de l’embarcació arrendada, degut a malaltia d’algun 
dels tripulants, indisponibilitat de qualsevol tipus, i molt especialment per motius de meteorologia adversos 
que impossibilitin la navegació. 
 
VUITENA: L’ARRENDATARI, s’obliga a transportar a bord de l’embarcació NOMÉS al nombre 
AUTORITZAT de persones corresponents al número de places de l’embarcació. 
 
NOVENA: L’ARRENDATARI es compromet a no deixar l’embarcació amarrada o ancorada, sense cap 
persona a bord, en aigües no protegides i que no requereixi el pagament per dret d’amarratge. 
 
DESENA: L’objectiu d’aquest contracte és la navegació de creuer, no podent utilitzar l’embarcació per 
operacions comercials o lucratives. Queda totalment prohibida la participació de les embarcacions en 
regates, competicions esportives, així com en els seus entrenaments. 
 
ONZENA: L’ARRENDATARI es compromet a no governar l’embarcació, objecte d’aquest contracte sota la 
influència de drogues, estupefaents ni begudes alcohòliques. 
 
DOTZENA: L’ARRENDATARI es responsabilitza de qualsevol perjudici o dany que es produeixi a 
l’embarcació arrendada i de la pèrdua de qualsevol dels seus elements, així com, de les despeses en els 
retards provocats per ell a l’entrega de l’embarcació. 
 
TRETZENA: En el supòsit de que qualsevol membre de la tripulació, patís algun accident dins 
l’embarcació, haurà de comunicar-ho a l’ARRENDADORA, formalitzant comunicat per escrit, les causes, 
circumstàncies i conseqüències dels fets, així com les dades personals i domicili del causant i dels 
testimonis que el presenciaren. S’entendrà per accident, a efectes del present contracte, qualsevol fet 
fortuït, espontani violent i independent de la voluntat de qui el pateix i que es produeixi en qualsevol dels 
ocupants de l’embarcació. 
 
CATORZENA: Si el present contracte fos resolt per una causa imputable a l’ARRENDATARI, aquest 
perdrà en benefici de l’ARRENDADORA la quantitat pagada a compte en concepte de lloguer de 
l’embarcació, essent obligat al pagament del total del preu del lloguer. 
 
QUINZENA: L’ARRENDATARI s’obliga a utilitzar l’embarcació arrendada com si fos de la seva propietat, 
segons les normes del bon navegant i el bon fer mariner, i amb total respecte i compliment a les normes i 
disposicions de les Autoritats de Marina. 
 
SETZENA: Per la resolució de qualsevol controvèrsia que pogués sorgir de la correcta interpretació dels 
termes del present contracte, les parts amb expressa renúncia a qualsevol fur que pogués 
correspondre’ls, es sotmeten als jutjats de la Bisbal d’Empordà (Girona) 
 
I com a prova de conformitat i acceptació amb les clàusules anteriors, firmen el present contracte per 
duplicat a l’Estartit el dia_______ de __________________ de 201_ 
 

 
 
L’ARRENDADORA                                                                 L’ARRENDATARI 
	
Responsable:	Identitat:	NAUTICA	EMPORDA	SL			NIF:	B17310715		Dir.	postal:	C/	DE	L'ELECTRICITAT	37	
Telèfon:	619281795			Correu	electrònic:	nauticaemporda@hotmail.com	
"En	nom	de	l'empresa	tractem	la	 informació	que	ens	facilita	amb	l'objectiu	de	prestar-los	el	servei	sol·licitat,	realitzar	 la	facturació	del	mateix.	Les	
dades	proporcionades	es	conservaran	mentre	es	mantingui	la	relació	comercial	o	durant	els	anys	necessaris	per	complir	amb	les	obligacions	legals.	
Les	dades	no	es	cediran	a	tercers	excepte	en	els	casos	en	què	existeixi	una	obligació	legal.	Vostè	té	dret	a	obtenir	confirmació	sobre	si	a	NAUTICA	
EMPORDA	SL	estem	tractant	les	seves	dades	personals	per	la	qual	cosa	té	dret	a	accedir	a	les	seves	dades	personals,	rectificar	les	dades	inexactes	o	
sol·licitar-ne	la	supressió	quan	la	informació	no	sigui	necessària.	
Així	mateix,	sol·licito	la	seva	autorització	per	oferir-li	productes	i	serveis	relacionats	amb	els	sol·licitats	i	fidelitzar-los	com	a	client	"	
sI																	NO	

  


