CIRCULAR INFORMATIVA – CANVIS EN BENZINERA
– NO BONIFIACACIÓ CARBURANTS EMBARCACIONS D’ESBARJO BOE -

Benvolgut soci,
Per mitjà del present l'informem que en els pròxims dies es posarà en funcionament l'explotació de
la benzinera del club per part de l'empresa ALAS ESTACIONES DE SERVICIO, SL, tal com ja es va
comentar en la passada Assemblea General de socis del passat 30 d'abril.
Aquesta modificació té com a únic objectiu que els socis del club puguin subministrar el carburant a
uns preus més competitius i econòmics, més en un moment de complexitat econòmica amb uns
elevadíssims preus dels carburants i subministraments en general, que el nostre país i la majoria de
països de la nostra zona està suportant a causa de múltiples factors externs i interns, que ens
obliga a valorar, buscar i comparar entre les diferents opcions que aquest mercat ofereix, si bé
oferint uns productes de qualitat.
Com a soci del club, disposarà d'un “QR” que li atorgarà de manera automàtica un descompte respecte
el preu de venda de 0,10€/litre subministrat, no havent de realitzar cap tràmit, bescanvi o gestió
addicional per a gaudir d'aquesta reducció de preu, en cas de dubte o ajuda per a la seva aplicació, pot
sol·licitar-la al mariner en l'estació de servei.
Així mateix, l'informem que la benzinera del club ja disposa del “autoservei”, de manera que en hores
en les quals no es trobi el mariner de suport i ajuda habitual, el soci i/o usuari pugui proveir la seva
embarcació de carburant i no depengui de l'horari o servei de marineria.
El passat 26 de juny, mitjançant la publicació en el BOE del Reial decret llei 11/2022, de 25 de juny de
2022, queden exclosos de la bonificació extraordinària dels 0,20€/litre els carburants utilitzats en la
nàutica d'esbarjo, mesura que l'informem si bé no compartim, pel greuge que aquesta aplicació ens
comporta.
Rebi una salutació i li desitgem que tinguin un bon estiu.
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