Normes d’ús i tarifes de l’aparcament de Quatre Cantons
Any 2013

Article 1. HORARIS


Aquest aparcament és accessible les 24h del dia tots els dies de l’any per als abonats. Per als
vehicles de rotació l'horari d'obertura és de dilluns a dijous en horari diürn (de 07:00 a 23:00
hores) i en horari diürn i nocturn els divendres i els dissabtes. No s'aplica aquesta restricció
d'horari les vigílies de festiu i els festius d'obertura comercial.

Article 2. PAGAMENT


El pagament es farà abans de retirar el vehicle de la plaça d’aparcament.



Aquest es farà efectiu als caixers situats a la planta soterrani -1, als nuclis d’escala que donen
sortida al carrer Barreres i al passatge de Quatre Cantons.



Els caixers accepten monedes de 0.05€, 0.10€, 0.20€, 0.50€, 1.00€ i 2.00€. Accepten bitllets
de 5€, 10€ i 20€. No accepten bitllets de 50€ ni superiors.



Els caixers accepten targetes bancàries Visa i MasterCard, tant de crèdit com de dèbit. El
pagament amb targeta està limitat a un màxim de 45€.

Article 3. RÈGIM DEL CONTRACTE D'APARCAMENT


Aquest aparcament regula la seva activitat mercantil de conformitat amb la Ley 40/2002 de 14
de noviembre, reguladora del contrato de aparcamiento de vehículos, i amb els termes i
condicions que contenen aquestes Normes Generals.



El fet d'entrar amb un vehicle o a peu en aquest establiment implica l'acceptació d'aquestes
normes reglamentàries.



Hi ha fulls de reclamació a disposició dels nostres clients.

Article 4. ÚS DE LES PLACES D’APARCAMENT


Els vehicles disposaran d'una plaça llevat de la indicació del contrari per estar COMPLET.



L’estacionament es farà sempre dins dels límits d'una plaça senyalitzada. L'ús de més d'una
plaça per un aparcament comportarà l’abonament del preu de dues places.

Article 5. TIQUET


L'usuari prendrà o se li proporcionarà el tiquet a l'entrada. En cas contrari, l'haurà de reclamar
al personal de l’aparcament



El tiquet s’haurà de conservar en bon estat, sense plecs, ni trencaments, així com no deixar-lo
en contacte amb telèfons mòbils, imans o elements que en puguin esborrar la banda
magnètica.



En cas de pèrdua del tiquet, l'usuari haurà d’adreçar-se al personal de l’aparcament i
sol·licitar una còpia del mateix tiquet per poder satisfer l'import exacte de l'estada del seu
vehicle, sempre que es pugui demostrar l’hora d’entrada. En cas contrari, l’usuari haurà
d’abonar l’import equivalent a 24h per dia d’estacionament.

Article 6. CIRCULACIÓ DE VEHICLES, VIANANTS I SENYALITZACIÓ


Els abonats i clients en general s'ajustaran a les senyalitzacions d'entrada, control, sortida i
circulació establertes. Hauran de respectar els senyals i, en el seu cas, les indicacions del
personal de l’aparcament, que sempre prevaldran sobre qualsevol senyalització existent.



El vianant tindrà sempre prioritat dins del recinte i per a l’entrada i sortida a peu de les
instal·lacions només utilitzarà les sortides habilitades a tal efecte. Queda expressament
prohibit l’ús de les rampes de vehicles per a l’accés a peu.



Els vehicles circularan només per les rampes i passadissos, evitaran avançar a d’altres
vehicles i utilitzaran la marxa enrere només per a les maniobres d'estacionament.



Els vehicles circularan molt a poc a poc per les dependències del local; en cap cas es podrà
superar els 10 km/hora.



Només es mantindran els vehicles amb el motor en marxa quan circulin o durant les
maniobres d'entrada o sortida de la plaça d'aparcament, mai mentre estiguin estacionats.

Article 7. OBJECTE DEL CONTRACTE D'APARCAMENT


A l’estacionar el seu vehicle en una plaça d'aquest aparcament, l’usuari està acceptant
expressament la celebració d'un contracte d'aparcament que té com a única finalitat o objecte
l'estacionament del seu vehicle per un temps a canvi d'un preu.



En virtut de l'anterior, queda completament prohibit utilitzar la plaça per a qualsevol altre fi
que no sigui la mera ocupació de la mateixa per a l'estacionament de vehicles, ni ocupar ni
utilitzar el vehicle per a qualsevol finalitat mentre estigui estacionat. En concret, queda
prohibit:


Romandre al local més temps del necessari per a la utilització normal del servei.



Realitzar treballs de reparació o neteja.



Moure o manipular els vehicles d'altres clients.



Deixar al local, dins o fora dels vehicles, materials i/o objectes perillosos.



Deixar persones o animals dintre dels vehicles.



Realitzar reunions, vendes, col·lectes, lliurar a altres usuaris o dipositar sobre els vehicles
material publicitari.



Fumar a l'aparcament, provocar flames i manipular aparells electrònics.

Article 8. SEGURETAT


Per motius de seguretat, els vigilants no disposen de canvi.



Recomanacions de seguretat per als usuaris:


Tancar amb clau els vehicles aparcats. Tancar les portes, vidres de les finestres i maleter.



No deixar a l'interior del vehicle cap objecte de valor ni documents importants.



No deixar el comandament dins del cotxe ni cap altre tipus de clau.



No circular en “punt mort”.



Circular utilitzant els llums del vehicle.



Donar prioritat als vehicles que estiguin efectuant maniobres d'estacionament.

Article 9. RESPONSABILITAT


El titular de l'aparcament únicament es fa responsable dels danys i perjudicis que pugui sofrir
el vehicle i accessoris fixos del mateix, estant estacionat a una plaça del mateix i sempre que
sigui legalment imputables a l'empresa o al seu personal.



Aquest aparcament NO disposa de servei especial de custòdia de claus ni d’objectes
personals.



L'usuari serà responsable, front a l'empresari i als altres usuaris, dels danys i perjudicis que
causi per incompliment dels seus deures o imperícia en la conducció del vehicle dins del
recinte de l’aparcament (art. 5.1. Ley 40/2002).

Article 10. AVARIA


En cas d'avaria, l'usuari contactarà amb el personal de l’aparcament i seguirà les seves
instruccions. En general, davant qualsevol dubte o eventualitat, l'usuari es dirigirà al personal
de l’aparcament.



L’usuari haurà d’abonar l’import íntegre de l’estada del vehicle dins de les instal·lacions, així
com l’estada de la grua que efectuï la retirada del mateix.



En cap cas es deixarà un vehicle avariat a les zones de circulació.

