NORMATIVA REGULADORA DEL RÈGIM D’ABONATS
AES-FOR-051-v03-CAT

Les presents normes seran d'obligatori compliment per als abonats dels aparcaments explotats o gestionats per SABA APARCAMENTS
S.A.
1. IMPRÈS DE SOL·LICITUD
1.1. El client que desitgi sol·licitar la utilització d’una plaça d’aparcament en règim
d’abonament (d’ara en endavant l’«Abonat») haurà d’omplir , signar i lliurar a
l’empresa explotadora de l’aparcament (d'ara en endavant l’ «Empresa») un imprès
de sol·licitud d’«Alta d’abonat» indicant, entre d’altres, les seves dades personals,
el tipus d’abonament (dels que s’indiquen a la següent norma 9) i les dades del
vehicle abonat (el «Vehicle abonat»).
1.2. No es considerarà acceptat per l’Empresa l’abonament (d’ara en endavant
«l’Abonat») fins que l’Abonat no rebi la targeta a la que es refereix la Norma 6.1,
reservant-se el dret d’admissió dels Abonats per causes justificades.
1.3. L’Abonat haurà de notificar a l’empresa qualsevol variació de les dades
prèviament facilitades, a la mateixa i especialment, els canvis de domicili,
domiciliació bancària, telèfon i les relatives a l’Abonament.
2. L’ABONAMENT
2.1 L’Abonament només serà vàlid per a l’Aparcament que es determini amb
l’Abonat ( «l’Aparcament») i no per a altres, amb l’excepció de que el tipus
d’abonament contractat ho permeti, i única i exclusivament per al Vehicle abonat,
dins de l’horari i període pactat amb l’empresa. L’Abonament no serà vàlid per a la
utilització de l’Aparcament per a qualsevol altre vehicle de l’abonat que no sigui el
Vehicle Abonat, encara que sigui de la seva propietat.
2.2 En cas d’utilització de l’Aparcament fora dels horaris d’Abonament concertats,
l’Abonat haurà de satisfer el temps d’excés d’acord amb les tarifes vigents per als
clients en règim de rotació i pagament per hores. Sobre els horaris d’abonament
concertats ni existirà cap franquícia de pagament de cap tipus ni a l’hora d’entrada
ni a la de sortida.
2.3 L’abonat haurà de comunicar a l’Empresa amb suficient antelació, la substitució
definitiva del Vehicle Abonat per un altre vehicle, per procedir a actualitzar les dades
del Vehicle Abonat en els sistemes de l’Empresa, per a permetre l’entrada a
l’aparcament.
2.4 Igualment, si l’Abonat necessita utilitzar l’Aparcament per a un altre vehicle
diferent del Vehicle Abonat, haurà de comunicar-ho prèviament a l’Empresa
justificant les causes. En cas contrari, l’Abonat haurà de venir obligatòriament a
satisfer les estàncies del vehicle a l’Aparcament d’acord amb les tarifes vigents en
règim de rotació i pagament per hores, sense reducció en l’import de l’Abonament
vigent.
2.5 En el cas de disposar d’una plaça fixa, si fos necessari identificar la plaça, el client
haurà de pagar els costos de la fabricació i col·locació (o substitució) d’un cartell de
plaça reservada.
3. LES QUOTES D’ABONAMENT
3.1. Las quotes d’Abonament seran fixades, en tot moment, per l’Empresa i es
satisfaran per l’Abonat per períodes avançats.
3.2. El pagament de les quotes d’Abonament es realitzaran de la següent manera:
a) En el moment de subscriure l’Abonament, l’Abonat haurà de satisfer amb targeta
la quota de l’Abonament corresponent a la primera mensualitat o a una part
proporcional de la primera mensualitat.
b) Las quotes de períodes successius satisfaran l’import per avançat, dins dels
primers cinc dies del període corresponent per domiciliació bancària.
3.3. L’ impagament d’una quota en el termini suposarà la cancel·lació automàtica de
l’Abonament i la baixa de l’Abonat. L’Abonat haurà de satisfer les estàncies de
qualsevol vehicle a l’aparcament, inclús del vehicle que fins aquest moment era el
Vehicle Abonat, el preu de la tarifa vigent per als clients en règim de rotació i
pagament per hores.
3.4. L’Abonat vindrà obligatòriament a satisfer la quota d’Abonament , encara que
no utilitzi l’aparcament o no s’hagi donat de baixa en temps i forma, segons està
disposat a la següent Norma 5.
4. DURADA DE L’ABONAMENT
4.1. L’Abonament no serà, en cap cas, de durada il·limitada. No tenint fixada la
durada de l’Abonament, s’entendrà realitzat pel mateix termini que s’ha establert
per al pagament de la quota.

4.2. Sense prejudici del previst en el punt anterior, l’Abonament s’anirà renovant
per períodes successius mensuals, en el seu cas, automàticament fins que
qualsevol de les parts manifestin la seva intenció de no renovació, complimentant
els requisits formals previstos en la següent Norma 5.
5. BAIXA DE L’ABONAMENT
5.1. L’Abonat podrà donar per acabat el règim d’Abonament, donant-se de baixa
com a màxim fins al dia 25 del mes en curs. La baixa tindrà efecte a partir de mes
següent a la tramitació de la baixa.
5.2 La comunicació de baixa haurà de fer-se per escrit al mateix aparcament, o a
través del Centre d’Atenció al Client (CAC), per correu electrònic a:
cac@sabagroup.com
5.3. L’incompliment de qualsevol dels requisits anteriors significarà la meritació de
la quota del següent període, independentment de fer ús o no de l’Aparcament.
5.4. No es permetran les baixes temporals. Qualsevol baixa serà definitiva.
5.5. El client que causi baixa perdrà la seva condició d’Abonat, quedant en la
condició de qualsevol altre client de rotació de l’aparcament.
5.6. L’Empresa també podrà donar per acabat el règim d’Abonament amb un
preavís de com a mínim quinze (15) dies des de la data que desitgi finalitzar la
relació amb l’Abonat.
5.7. En qualsevol cas, l’Empresa podrà donar automàticament per finalitzat
l’Abonament, sense preavís, en cas que un Abonat incompleixi qualsevol de les
presents Normes Reguladores o altres que pugui dictar l’Empresa, per al millor
funcionament de l’Aparcament, o en el cas de finalització de l’explotació de
l’Aparcament per part de l’Empresa, independentment de la seva causa.
6. TARGETA D’ABONAMENT
6.1. En rebre la Targeta d’Abonament, l’abonat haurà de satisfer a l’Empresa
l’import fixat en cada moment per aquesta en concepte de despeses de gestió. El
client serà informat de l’import prèviament a signar l’Alta d’Abonament.
6.2. En cas que l’Abonat perdi la seva Targeta d’Abonament o estigui deteriorada
per mal ús i necessiti una altra, haurà de satisfer de nou la quantitat que es
determini per despeses de gestió.
6.3. L’Abonat que no s’identifiqui com a tal, amb la Targeta d’Abonat o amb un
dels mètodes d’entrada que tingui establert en funció del tipus d’abonament
contractat de les relacionades en els annexos, vindrà obligatòriament a realitzar el
pagament de l’estància del Vehicle Abonat al preu de les tarifes vigents per als
clients en règim de rotació i pagament per hores, incloent el pagament de l’import
establert en cas de pèrdua del tiquet, sense dret a reducció en l’import de
l’abonament vigent.
6.4. La pèrdua de la Targeta d’Abonament ha de comunicar-se a l’Empresa
immediatament.
7. NORMES D’ÚS
7.1. Els Abonats hauran d’utilitzar les places de l’Aparcament que, en qualsevol
moment siguin indicades per l’Empresa a través dels seus empleats.
7.2. L’Abonat haurà de conèixer i respectar la legislació vigent sobre l’ús i la
conducció de vehicles i les normes dictades per l’Ajuntament corresponen i les
Normes d’Ús de l’aparcament exposades a l’Aparcament.
7.3. L’Abonat conduirà amb prudència a l’interior de l’Aparcament, respectant les
indicacions dels empleats.
7.4. El conductor serà responsable de totes les lesions i danys que pugui ocasionar
amb el Vehicle Abonat a les persones , vehicles, instal·lacions, estructures, etc. a
l’Aparcament i en els seus accessos i haurà de posar en coneixement immediat
dels empleats de l’Aparcament els danys o lesions produïts o presenciats.

8. DANYS A L’APARCAMENT
L’Abonat té l’obligació de comunicar als empleats de l’aparcament,
immediatament, els danys i prejudicis que s’hagin pogut ocasionar a l’Aparcament
o a altres clients.
9. TIPUS D’ABONAMENTS
L’Abonat podrà tenir contractat uns dels següents abonaments, sent-li aplicable les
normes que es refereixen a cadascun d’ells, en funció de la contractació realitzada.
• Abonament de vehicles a motor: Consisteix en el dret a utilitzar un/es
plaça/places d’aparcament en règim d’abonament per a vehicles a motor. Les
especialitats d’aquest abonament es detallen en l’Annex nº 1.
• Abonament de bicicletes amb sistema d’enganxall: Consisteix en el dret a
utilitzar un espai de l’aparcament dotat amb un ancoratge per a la subjecció de
la bicicleta. Les especialitats d’aquest abonament es detallen en l’Annex nº 2.
• Abonament de cotxebox: Consisteix en el dret a utilitzar un espai tancat com a
plaça fixa per a un o dos vehicle(s). Les especialitats d’aquest abonament es
detallen en l’Annex nº 3.
• Abonament de servei box bicicletes: Consisteix en el dret a utilitzar un bagul
com a plaça fixa per a una o dues bicicletes de mida adulta o similar i
equipaments de ciclista. Les especialitats d’aquest abonament es detallen en
l’Annex nº 4.
• Abonament de servei box moto: Consisteix en el dret a utilitzar una plaça de
motocicleta amb un ancoratge per a la subjecció de la motocicleta i que
incorpora un armari destinat a l’equipament del motorista. Les especialitats
d’aquest abonament es detallen en l’Annex nº 5.
• Abonament amb reserva de plaça i carregador elèctric: Consisteix en el dret a
utilitzar una plaça fixa per a vehicles elèctrics en la qual hi ha un carregador
elèctric. Les especialitats d'aquest abonament es detallen en l'Annex nº 6.
10. MODIFICACIÓ DE NORMES
10.1. En qualsevol moment l’Empresa podrà donar unilateralment aprovar noves
Normes d’obligat compliment per als Abonats, per al millor funcionament de
l’Aparcament, com a complement o substitució de les presents
11. PROTECCIÓ DE DADES
11.1 Responsable de l'tractament.- En compliment del que preveu el Reglament
general de protecció de dades de la Unió Europea ("RGPD") les dades de caràcter
personal facilitades en el formulari d'Alta d'Abonament, així com aquells que ens
pugui facilitar en endavant en relació amb el mateix, seran tractades per la Societat
indicada en aquest formulari. De la mateixa manera, en aquest formulari pot
consultar les dades del Delegat de Protecció de Dades a què es fa referència en la
present clàusula.
11.2 Tractaments de dades personals. - L'informem que la Societat tracta les seves
dades de caràcter personal amb les següents finalitats:
(i) Complir amb les obligacions contractuals assumides amb l'abonat i donar curs a
les activitats pròpies de la prestació de servei d'aparcament que l'Empresa porta a
terme, atendre les seves consultes, sol·licituds o reclamacions (incloent pèrdua de
tiquets o objectes perduts), així com gestionar la relació de l'Empresa amb l'abonat
(gestió de possibles impagaments, facturació). La base jurídica d'aquests
tractaments de dades és el compliment i desenvolupament de la relació contractual
subscrita.
(ii) Per al compliment de les obligacions previstes en la legislació aplicable, entre
elles, aquelles derivades de la Llei d'Aparcaments, com la identificació dels usuaris
dels aparcaments mitjançant la lectura de la matrícula dels seus vehicles. La base
jurídica d'aquests tractaments de dades és el compliment d'una obligació legal.
(iii) Per a l'enviament de comunicacions comercials relatives a productes o serveis
de l'Empresa similars als ja contractats per l'abonat. La base jurídica d'aquest
tractament és l'interès legítim. El abonat pot oposar-se a aquest tractament de
dades enviant un correu electrònic a dpo.saba.es@sabagroup.com o dirigint-se a
el domicili de la societat.
(iv) En cas que així ho hagués consentit o autoritzat, segons correspongui, l'Empresa
podrà tractar les dades de caràcter personal de l'abonat per a finalitats addicionals
no relacionades amb la gestió de la relació contractual, com és el cas de la realització
de les accions comercials sobre productes o serveis de l'Empresa i / o de les societats
de el grup SABA, de tercers, o per a la remissió d'ofertes personalitzades de
productes o serveis. El abonat pot retirar el consentiment que hagi donat en
qualsevol moment, així com oposar-se a continuar rebent futures comunicacions
comercials, mitjançant l'enllaç inclòs en cadascuna de les comunicacions que pugui
rebre.
11.3 Termini de conservació de dades.- Les dades personals es conservaran durant
la vigència de la relació contractual. Un cop finalitzada la relació contractual, les
dades personals es mantindran bloquejats (és a dir, únicament es conservaran a
disposició dels jutges tribunals, ministeri fiscal o Administracions públiques
competents) durant els terminis de prescripció legal aplicables. Transcorreguts els
assenyalats terminis de conservació, la Societat procedirà a la supressió dels
mateixos

11.4 Comunicació de dades a tercers.- Les dades de l'abonat podran ser
comunicades a tercers quan siguin necessaris per al correcte desenvolupament i
control de la relació contractual (per exemple, a entitats bancàries o companyies
asseguradores), quan una llei així ho requereixi (per exemple, a l'administració
tributària), així com en cas de ser requerits per jutges i tribunals i / o forces de
seguretat de l'Estat.
Abonaments amb condicions especials
La contractació d'un abonament que pugui portar associats descomptes i / o
bonificacions en els aparcaments de xarxa Saba / Bamsa, requereix que les dades
personals de l'abonat siguin comunicades a les empreses de Grup Saba amb
l'exclusiva finalitat de poder aplicar les condicions aplicables a l'abonament
contractat. La base jurídica per a la cessió de dades és l'execució de l'contracte.
Abonaments amb servei de recàrrega elèctrica
La contractació d'un abonament amb servei de recàrrega elèctrica suposa que les
dades personals de l'abonat siguin comunicades a Endesa X Serveis, SL, amb la
finalitat d'activar i prestar el servei de recàrrega, així com donar compliment a les
obligacions legals derivades de la prestació de el servei. La base jurídica per a la
cessió de dades és l'execució de l'contracte.
11.5 Drets.- Podeu fer us dels drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, a
retirar el seu consentiment, a sol·licitar la limitació de l'tractament de les dades
personals, i el dret a la portabilitat dels mateixos, segons correspongui. Per a
exercir aquests drets haurà d'enviar una sol·licitud per correu postal dirigit a
Delegat de Protecció de Dades de el Grup Saba, a l'Av. de al Parc Logístic 22-26,
08040 de Barcelona (Att. DPO), o la següent adreça de correu electrònic
dpo.saba.es@sabagroup.com.
Si l'abonat comunica dades personals de tercers diferents titular de l'abonament,
l'abonat és responsable d'informar a aquests tercers de la comunicació de les
seves dades a l'Empresa i dels termes inclosos en la present comunicació, en els
termes de la legislació vigent.
Si considera que s'ha comès una infracció de la legislació en matèria de protecció
de dades respecte a el tractament de les seves dades personals, té dret a
presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades

ANEXO Nº 1

ESPECIALIDADES DEL ABONO DE VEHICULOS A MOTOR
En l’imprès d’Alta d’Abonament hauran de constar les dades del vehicle que vagi
a estacionar (en endavant «Vehicle Abonat»).
a) Targeta d’abonament, ús del Via T vinculat a l’Abonament o lectura de
matrícula.
La utilització a l’entrada de la Targeta d’Abonament dependrà del sistema de
control que existeixi. L’Abonat haurà de portar la targeta codificada lliurada per
l’Empresa i que l’identifiqui com a Abonat.
Si l’abonat ho desitja, podrà vincular el seu abonament al Via T o a la matrícula (en
aquells aparcament que disposin del sistema de lectura de matrícules) per entrar
i/o sortir de l’Aparcament i mantenir actualitzat cada cop que el dispositiu caduqui
o es modifiqui l’entitat que ho facilita. La vinculació del Via T o de la matrícula no
té cap cost associat.
Para a l’ús del Via T, l’Abonat haurà de portar-lo degudament instal·lat al vehicle
en el moment d’entrar i/o abandonar l’Aparcament. A l’entrada, el sistema de
control realitzarà el reconeixement del Via T i obrirá la barrera d’entrada, sense
que l’abonat hagi d’introduir/apropar la Targeta d’Abonament a la barrera
d’entrada. A la sortida, el sistema de control realitzarà la valoració de l’estada o
identificarà a l’Abonat permetent la sortida del vehicle. El mateix funcionament
s’aplicarà en el cas de lectura de matrícula.
Als clientes en règim d’abonament a temps parcial se’ls facturarà els excessos de
temps a través del Via T.
b) Obligacions de l’Abonat. Serà d’aplicació la Llei 40/2002 reguladora del
contracte d’aparcament de vehicles, de manera que l’Empresa tindrà dret de
retenció sobre el vehicle com a garantia per al pagament del preu de
l’Aparcament.
c) Responsabilitat de l’Empresa a Empresa per robatori o danys al Vehicle.
L’Empresa respondrà en els termes de la Llei 40/2002 de 14 de novembre de 2002,
que regula el contracte d’aparcament. L’empresa no es responsabilitzarà en cap
cas dels objectes disposats a l’interior dels vehicles, així com dels accessoris no
fixes i que siguin extraïbles, com dispositius electrònics, telèfons mòbils i altres
pertinences.
.

ANNEX Nº 2
ESPECIALITATS DELS ABONAMENTS DE BICICLETES AMB SISTEMA D’ENGANXALL
A l’imprès d’Alta d’Abonat hauran de fer-se per al seu registre, la marca i tipus de
bicicleta que s’estacionarà (en endavant «Bicicleta abonada»).
No s’assigna a l’Abonat una plaça fixa. L’Empresa podrà sol·licitar a l’Abonat que
estacioni en l’espai que consideri oportú per al millor funcionament de
l’Aparcament.
L’Abonament dona dret a la utilització de l’Aparcament única i exclusivament per a
la Bicicleta abonada i en l’horari i període pactat amb l’Empresa. No es podrà
utilitzar per a qualsevol altra bicicleta que no sigui l’abonada. Si l’Abonat vol
substituir la bicicleta abonada haurà de comunicar-ho prèviament a l’Empresa.
El cadenat per subjectar la bicicleta que no sigui l’ancoratge serà aportat per
l’Abonat.
Serà obligatori que l’Abonat procedeixi a la subjecció de la bicicleta a l’ancoratge.
L'empresa realitzarà una foto de la Bicicleta abonada per a la seva posterior
identificació. En cas de canviar la bicicleta haurà de comunicar-ho a l'Aparcament
per actualitzar la fotografia de la mateixa i disposar de les dades corresponents.
a) Targeta d’abonament. L’Empresa lliurarà a l’Abonat una targeta d’identificació i
d´accés a la zona de vianants. L’exhibició de la targeta serà obligatòria a petició de
qualsevol empleat de l’Aparcament.
b) Accés a l’Aparcament: L’accés de la Bicicleta Abonada a l’Aparcament es podrà
realitzar per les rampes destinades als vehicles, amb un estricte compliment de les
normes de circulació de les normes de circulació i sota la responsabilitat de
l’Abonat.
L’Abonat que porti la bicicleta cedirà el pas als altres usuaris de l’Aparcament,
tenint especial cura de no provocar lesions a aquests usuaris.
Queda terminantment prohibit circular muntant la Bicicleta Abonada tant a
l’interior com en l’accés de l’Aparcament.
c) Responsabilitat de l’Empresa per robatori o danys a la Bicicleta abonada.
L’Empresa no respondrà en cap cas pels danys causats per tercers a la Bicicleta, ni
per robatori d ela mateixa o dels seus elements, sent responsabilitat de l’Abonat
contractar la corresponent assegurança. En cas que l’Abonat decideixi no
contractar una assegurança, renuncia davant de l’Empresa a l’exercici d’accions
per danys, pèrdues o robatoris d’aquests objectes.

ANNEX Nº 3
ESPECIALITATS DE L’ABONAMENT DE COTXEBOX
A l’imprès de sol·licitud hauran de fer-se constar les dades del vehicle o vehicles
(fins a dos per abonament, que estacionin (d’ara en endavant «Vehicle(s)
Abonat(s)»).
S’assigna una plaça fixa.
L’espai pot ser obert i tancat a través d’un comandament a distància i clau que
l’Empresa subministrarà a l’Abonat.
Aquest Abonament inclou el dret al subministrament elèctric a càrrec de l’Empresa.
No es podrà guardar al Cotxebox cap altre objecte diferent a vehicles de motor o
bicicletes.
L’Aparcament del Vehicle Abonat fora del Cotxebox suposarà el cobrament de
l’estada a preu tarifa aplicable a l’Aparcament.
a) Targeta d’abonament, Via T vinculat a l’Abonament o lectura de matrícula.
La utilització a l’entrada de la Targeta d’Abonament dependrà del sistema de
control que existeixi. L’Abonat haurà de portar la targeta codificada lliurada per
l’Empresa i que l’identifiqui com l’Abonat.
Si l’abonat ho desitja , podrà vincular el seu abonament al Via T o la matrícula (en
aquells aparcaments que disposin del sistema de lectura de matrícula) per entrar
i/o sortir de l’Aparcament i mantenir-lo actualitzat cada cop que el dispositiu
caduqui o es modifiqui l’entitat que ho faciliti. La vinculació del Via T o de la
matrícula o té cap cost associat.
Per a l’ús del Via T, l’Abonat haurà de portar-lo degudament instal·lat en el vehicle
en el moment d’entrar i/o abandonar l’Aparcament. A l’entrada, el sistema de
control realitzarà el reconeixement del Via T i obrirà la barrera d’entrada, sense que
l’Abonat hagi d’introduir/apropar la Targeta d’Abonament al pal de l’entrada. En la
sortida, el sistema de control realitzarà la valoració de l’estància o identificarà a
l’abonat permetent la sortida del vehicle. El mateix funcionament s’aplicarà en el
cas de lectura de matrícula.
Als clients en règim d’abonament a temps parcial se’ls hi facturaran els excessos de
temps a través del Via T.

b) Fiança. Al contractar l’Abonament, l'Abonat ha de lliurar en efectiu o a través de
targeta i en concepte de fiança l'import corresponent a una mensualitat de
l'abonament.
Aquesta fiança serà retornada per l’Empresa a l'abonat en el termini d'un (1) mes
des de la finalització de l'Abonament, sempre que l'Abonat estigui al corrent del
pagament del preu de l'Abonament i l'espai es retorni en perfecte estat. En cas
d’impagament, retard en el pagament o danys en el Cotxebox, l'Empresa podrà
imputar la fiança per atendre el pagament dels deutes o danys causats.
c) Responsabilitat de l’Empresa per robatori o danys al Vehicle Abonat aparcat al
Cotxebox. L'Empresa respondrà en els termes de la Llei 40/2002 del 14 de
novembre de 2002, que regula el contracte d'aparcament. L'Empresa no es
responsabilitza en cap cas dels objectes dipositats a l'interior dels vehicles, així com
dels accessoris no fixes i que siguin extraïbles, com dispositius electrònics, telèfons
mòbils i altres pertinences.
L’Abonat haurà de comunicar els danys que hagi pogut patir el seu vehicle a
l'Aparcament. En cas de danys a causa de robatori serà necessari tramitar la
corresponent denúncia prèvia davant les Forces de Seguretat competents.
L'Empresa no respondrà en cap cas pels danys causats per terceres a les Bicicletes
que estiguin aparcades en el Cotxebox ni per robatori de les bicicletes o dels seus
elements, sent responsabilitat de l’Abonat contractar la corresponent
assegurança. En cas que l'Abonat decideixi no contractar una assegurança,
renuncia davant de l’Empresa a l'exercici d'accions per danys, pèrdues o robatoris
d'aquests objectes.
d) Resolució del contracte d’abonament del Cotxebox. Finalitzat el contracte
d’Abonament per qualsevol causa, l’abonat haurà de procedir a treure els
vehicles/bicicletes del Cotxebox. Si no es retirés, es procedirà de la següent
manera:
• En relació amb els vehicles, s’aplicarà l'establert en la legislació aplicable en
relació a vehicles abandonats.
• En relació a les bicicletes o altres objectes no autoritzats que poguessin estar
en el Cotxebox, transcorreguts 5 dies naturals des de la finalització de
l’Abonament, l'Abonat faculta des d'aquest moment a l'Empresa a obrir el
Cotxebox i traslladar les bicicletes/objectes a un magatzem, havent d'abonar
l'Abonat a l'Empresa el deute existent i la tarifa corresponent als dies que
transcorrin fins que es procedeixi per l'Abonat a la retirada.
Transcorreguts 30 dies sense que els objectes hagin estat retirats i abonat l’import
degut, els articles s'entendran abandonats per l'Abonat i l'Empresa podrà posar-los
a la venda en subhasta pública davant Notari i aplicar el producte a la satisfacció de
les quantitats referides en el paràgraf anterior i a les despeses de la venda. El
romanent, si n’hi hagués, el consignarà o dipositarà notarialment l’Empresa a la
disposició de l'Abonat.

ANNEX Nº 4
ESPECIALITATS DE L’ABONAMENT DE SERVEI BOX BICICLETES
En el imprès d’Alta d’Abonament hauran de fer-se per al seu registre, les marques
i tipus de bicicletes (fins a dues bicicletes de mida adulta o similar) que
s’estacionaran (d’ara en endavant « la Bicicleta»).
L'Empresa realitzarà una foto de la Bicicleta per a la seva posterior identificació.
En cas de canviar la bicicleta haurà de comunicar-se a l'Aparcament per actualitzar
la fotografia i disposar de les dades corresponents.
L’Abonament dona dret a d'utilització de l'Aparcament que es determina en l'alta
d’abonament i no per cap altre de la xarxa d'aparcaments de l'Empresa.
S’assigna a l'abonat un bagul fix. El cadenat del tancament del bagul serà
proporcionat per l'Abonat.
a) Targeta d’abonament. L'Empresa lliurarà a l’Abonat una targeta identificadora i
d’accés a la zona de vianants. L’exhibició de la targeta serà obligatòria a petició de
qualsevol empleat de l'Aparcament.
b) Accés a l’Aparcament: L’accés de les Bicicletes a l’Aparcament es podrà realitzar
per les rampes destinades als vehicles, amb un estricte compliment de les normes
de circulació i sota la responsabilitat de l’Abonat.
L’Abonat que porti la Bicicleta cedirà el pas als altres usuaris de l’Aparcament,
tenint especial cura de no provocar lesions a aquests usuaris.
Queda terminantment prohibit circular muntant la Bicicleta tant a l’interior com en
l'accés de l'Aparcament.

c) Obligacions de l’Abonat. No es podrà guardar dins el bagul cap altre objecte
diferent a les bicicletes que s’hagin indicat en l'imprès d'Abonament, per la qual
cosa qualsevol canvi haurà de ser comunicat a l'Empresa.
d) Fiança. En contractar l’Abonament l'Abonat ha de lliurar en efectiu o a través de
targeta i en concepte de fiança l'import corresponent a una mensualitat de
l'abonament.
Aquesta fiança serà retornada per l’Empresa a l'abonat en el termini d'un (1) mes
des de la finalització de l'Abonament, sempre que l'Abonat estigui al corrent del
pagament del preu de l'Abonament i l'espai es retorni en perfecte estat. En cas
d’impagament, retard en el pagament o danys en el bagul, l'Empresa podrà
imputar la fiança per atendre el pagament dels deutes o danys causats.
e) Responsabilitat de l’Empresa per robatori o danys a la Bicicleta abonada.
L'empresa no respondrà en cap cas pels danys causats per terceres a la Bicicleta,
ni per robatori de la mateixa o dels seus elements, sent responsabilitat de
l’Abonat contractar la corresponent assegurança. En cas que l'Abonat decideixi
no contractar una assegurança, renuncia davant de l’Empresa a l'exercici
d'accions per danys, pèrdues o robatoris d'aquests objectes.
f) Resolució del contracte d’abonament del Servei Box Bicicletes. Finalitzat el
contracte d’Abonament per qualsevol causa, l’Abonat haurà de procedir a retirar
les bicicletes del bagul i els seus accessoris. Si no es retirés, transcorreguts 5 dies
naturals des de la finalització, l’Abonat faculta des d'aquest moment a l'Empresa a
obrir el bagul i traslladar els objectes a un magatzem, havent d'abonar l'Abonat a
l'Empresa el deute existent i la tarifa corresponent als dies que transcorrin fins que
es procedeixi per l'Abonat a la retirada de la bicicleta.
Transcorreguts 30 dies sense que els objectes hagin estat retirats i abonat l’import
degut, els articles s'entendran abandonats per l'Abonat i l'Empresa podrà posar-los
a la venda en subhasta pública davant Notari i aplicar el producte a la satisfacció
de les quantitats referides en el paràgraf anterior i a les despeses de la venda. El
romanent, si n’hi hagués, el consignarà o dipositarà notarialment l’Empresa a la
disposició de l'Abonat.
Les facultats reconegudes a l’Empresa en els paràgrafs precedents tindran la
consideració de dret de retenció en garantia sobre els objectes.

ANNEX Nº 5
ESPECIALITATS DE L’ABONAMENT DE SERVEI BOX MOTOS
A l’imprès de sol·licitud hauran de fer-se constar les dades del Vehicle que vagi/n a
estacionar (en endavant «Vehicle Abonat»).
a) Targeta d’abonament. L'empresa lliurarà a l’abonat una targeta que serà d’ús
obligatori tant per l'entrada com a la sortida de l'Aparcament (en endavant
«Targeta d’Abonament»). La utilització a l’entrada estarà en funció del sistema de
control que existeixi. En el cas que el sistema de control comporti l'obtenció de
tiquet d'aparcament a l'entrada i no utilització de la Targeta d’Abonament, a la
sortida, el tiquet haurà de lliurar-se a la sala d'atenció al client juntament amb la
Targeta d’Abonament.
A la Targeta d’Abonament només figura el codi de targeta.
S’assigna al client una plaça fixa.
El cadenat per subjectar la motocicleta a l’ancoratge serà aportat per l'Abonat.
El cadenat per a l’armari destinat a l'equipament serà igualment aportada per
l’Abonat.
b) Obligacions de l'abonat del Servei Box Motos. No es podran introduir en els
armaris objectes de valor, ni equipatges o embalums que continguin diners en
metàl·lic, valors, objectes d’art, etc. Queda així mateix prohibit introduir materials
inflamables, explosius o perillosos, menjar, líquids o productes peribles, ni objectes
que puguin suposar amenaça per a les persones o el seu ús o circulació sigui
prohibit, armes, etc.
L'Abonat no podrà instal·lar ròtols o adhesius de cap tipus en armaris i haurà de
mantenir-los en bon estat de neteja. L’Empresa es reserva la facultat de poder
incorporar publicitat en els armaris, essent-ne l’Abonat coneixedor.
c) Fiança. En contractar l’Abonament l'Abonat ha de lliurar en efectiu o a través de
targeta i en concepte de fiança l'import corresponent a una mensualitat de
l'abonament.
Aquesta fiança serà retornada per l’Empresa a l'abonat en el termini d'un (1) mes
des de la finalització de l'Abonament, sempre que l'Abonat estigui al corrent del
pagament del preu de l'Abonament i l'espai es retorni en perfecte estat. En cas
d’impagament, retard en el pagament o danys en l’armari, l'Empresa podrà
imputar la fiança per atendre el pagament dels deutes o danys causats.

d) Responsabilitat de l’Empresa per robatoris o danys al Vehicle Abonat.
L'Empresa respondrà en els termes de la Llei 40/2002 del 14 de novembre de 2002,
que regula el contracte d'aparcament. L’Empresa no es responsabilitza en cap cas
dels accessoris no fixos i que siguin extraïbles, com aparells electrònics, telèfons
mòbils i altres pertinences.
L’Abonat haurà de comunicar els danys que hagi pogut patir el seu vehicle a
l'Aparcament. En cas de danys a causa de robatori o espoliació serà necessari
tractar la corresponent denúncia prèvia davant les Forces de Seguretat
competents.
L'Empresa no es fa responsable de les pertinences que s'introdueixen en els
armaris, ni dels robatoris o sostraccions, sent responsabilitat de l’Abonat
contractar la corresponent assegurança. En cas que l'Abonat decideixi no
contractar una assegurança, renuncia davant de l’Empresa a l'exercici d'accions
per danys, pèrdues o robatoris d'aquests objectes.
e) Resolució del contracte d’abonament de Servei Box Motos. Finalitzat el
contracte d’Abonament per qualsevol causa, l'Abonat haurà de procedir a retirar
immediatament totes les seves pertinences de l'armari. Si no es retiressin,
transcorreguts 5 dies naturals des de la finalització, l’Abonat faculta des d'aquest
moment a l'Empresa a obrir l'armari i traslladar els objectes a un magatzem, havent
d'abonar l'Abonat a l'Empresa el deute existent i la tarifa corresponent als dies
transcorreguts per poder retirar aquests objectes.
Transcorreguts 30 dies sense que els objectes hagin estat retirats i abonat l’import
degut, els articles s'entendran abandonats per l'Abonat i l'Empresa podrà posar-los
a la venda en subhasta pública davant Notari i aplicar el producte a la satisfacció
de les quantitats referides en el paràgraf anterior i a les despeses de la venda. El
romanent, si n’hi hagués, el consignarà o dipositarà notarialment l’Empresa a la
disposició del client.
Les facultats reconegudes a l’Empresa en els paràgrafs precedents tindran la
consideració de dret de retenció en garantia sobre els objectes i/o béns existents.

ANNEX Nº 6
ESPECIALITATS DE L'ABONAMENT AMB RESERVA DE PLAÇA I CARREGADOR
ELÈCTRIC
A aquesta tipologia d'abonament li són aplicables les condicions establertes en
l'ANNEX Nº 1, més les que s'estableixen a continuació:
Aquest Abonament permet l'ús en exclusiva per als vehicles elèctrics d'una plaça
d'aparcament amb carregador elèctric. Aquestes places estan especialment
senyalitzades per l'empresa, sent l'abonat l'encarregat d'assumir el cost d'aquesta
senyalització.
La plaça dóna dret a la utilització de la mateixa per dos vehicles, si bé mai de
manera simultània.
a) Alta. Per gaudir d'aquest servei l'abonat haurà de contractar l'abonament a
l'Empresa i contractar el servei de càrrega a l'subministrador d'energia elèctrica
que ofereixi aquest servei a l'aparcament en el termini màxim de 15 dies naturals
des de la contractació de l'Abonament. La contractació amb el subministrador
haurà de mantenir-se activa mentre l'abonament estigui vigent. Si l'abonat no es
dóna d'alta en el servei de l'subministrador d'energia en aquest termini, l'empresa
li oferirà una altra modalitat d'abonament, quedant l'abonat obligat a alliberar la
plaça amb carregador elèctric en el termini de 5 dies.
La plaça podrà ser utilitzada per dos vehicles, no de forma simultània, els quals
s'han d'identificar.
b) Facturació. El abonat amb reserva de plaça i carregador elèctric rebrà dues
factures, una corresponent l'Abonament i una altra a l'consum de la càrrega
elèctrica, la qual serà remesa pel corresponent subministrador.
c) Baixa. En el cas de sol·licitar la baixa de l'Abonament, serà obligatori donar-se de
baixa en el servei de la càrrega elèctrica davant del subministrador.
d) Informació a subministrador de recàrrega elèctrica: L'Empresa informarà el
subministrador de recàrrega elèctrica corresponent, de les dades de l'abonat que
contracti aquest tipus d'abonament, perquè aquest pugui tramitar el servei de
càrrega elèctrica.
e) Incidències: En el cas de mal funcionament de l'carregador elèctric, l'abonat
haurà de contactar amb el subministrador que ofereixi el servei. Si l'operador és
Endesa, haurà de contactar amb el telf. 800.760.255 i comunicar la incidència. Si
aquesta no es resol en un breu termini de temps, Endesa li facilitarà un codi
promocional amb 160kWH gratuïts per usar-los en els carregadors existents a les
places d'accés públic de l'aparcament (pool)

Sr. / Sra.: _______________________________
FECHA: __ / __ / ____
DNI / CIF: ______________
Firma:

