Aparcament

Dr. Roig i Raventós
NORMES GENERALS D’ÚS I FUNCIONAMENT
NORMA 1.- RÈGIM DEL CONTRACTE D’APARCAMENT

NORMA 7.- PROHIBICIONS

Aquest aparcament públic situat al subterrani dels Jardins del Dr. Roig i Raventós de
Barcelona (“l’Aparcament”) regula la seva activitat mercantil de conformitat amb la
Llei 40/2002 de 14 de novembre, reguladora del contracte d’aparcament de vehicles, i
amb els terminis i condicions que contenen aquestes normes generals d’ús i funcionament (“Nomes generals”).

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, i ocupar o utilitzar el
vehicle per a qualsevol finalitat mentre estigui estacionat.

Aquestes Normes generals són aplicables als usuaris en règim de rotació i pagament
horari i de forma supletòria a les normes específiques aplicables als usuaris en règim
d’abonament i titulars d’un dret d’ús sobre una plaça d’aparcament fixa. En conseqüència, el fet d’entrar amb un vehicle o caminant en aquest establiment implica
l’acceptació d’aquestes Normes generals.

NORMA 2.- PLACES D’APARCAMENT
En aquest Aparcament, els vehicles en règim de rotació i pagament horari disposaran
d’una plaça a escollir entre les que no estiguin reservades per qualsevol mitjà, llevat
de la indicació en contrari per estar COMPLET.
L’estacionament es farà sempre dins dels límits d’una sola plaça senyalitzada com a tal
o, eventualment, en el lloc indicat per un empleat.
L’estacionament es farà de tal manera que no dificulti ni accessos ni maniobres d’altres
vehicles a l’interior de l’aparcament, no podent en cap cap cas sobrepassar els límits de
la plaça.
L’ús de més d’una plaça per a un aparcament implicarà que s’hagi d’abonar el preu de
dues places.

En concret, queda prohibit:
a. Romandre al local més temps que el necessari per a la utilització normal del servei.
b. Realitzar treballs de reparació o neteja.
c. Moure o manipular els vehicles d’altres clients.
d. Deixar en el local, dins o fora dels vehicles, materials, objectes perillosos o
animals.
e. Realitzar reunions, vendes, col·lectes, lliurar a altres usuaris o dipositar sobre els
vehicles fullets publicitaris.
f. Fumar a l’aparcament, provocar flames i manipular aparells electrònics.
g. La instal.lació d’armaris o anàlegs o qualsevol altre dipòsit d’objectes o elements
dins la plaça d’aparcament.

NORMA 8.- RECOMANACIONS
a. Tancar amb clau els vehicles ubicats a les places senyalitzades, deixant-los aparcats i frenats. Tancar els vidres i, si és possible, desconnectar la bateria.
b. No deixar el tiquet dins del vehicle.
c. No deixar objectes de qualsevol valor en els vehicles.

NORMA 3.- TIQUET

d. No circular en “punt mort”.

L’usuari prendrà o se li proporcionarà el tiquet a l’entrada o, en el seu cas, entrarà
utilitzant la targeta d’abonament. No deixarà mai el tiquet a l’interior del seu vehicle.

e. Circular utilitzant les llums del vehicle.

El tiquet d’entrada és el justificant o resguard de l’aparcament.

g. Pagar l’import al caixer automàtic abans de recollir el vehicle, disposant d’uns 10
minuts per efectuar la sortida.

En cas de pèrdua del tiquet l’usuari haurà d’acudir a l’oficina de l’aparcament i
sol·licitar que per part de l’encarregat es procedeixi a localitzar, mitjançant filmació de
matricules o qualsevol altra sistema de marcador que tingui implantat el local, el vehicle de la seva propietat a fi de poder recuperar-lo i satisfer l’import exacte de l’estada
del seu vehicle. En els casos de pèrdua del tiquet d’aparcament en que no estigui
l’usuari en possessió de les claus del vehicle, s’haurà de justificar mitjançant D.N.I. i
documentació del vehicle, la propietat del mateix.

NORMA 4.- SENYALITZACIÓ
Tots els usuaris s’ajustaran a les senyalitzacions d’entrada, control i sortida establertes a cada planta.
Els usuaris respectaran els senyals i, en el seu cas, les indicacions dels empleats que
sempre prevaldran sobre qualsevol senyalització existent.

f. Donar prioritat als vehicles que estiguin efectuant maniobres d’estacionament.

NORMA 9.- RESPONSABILITATS
El titular de l’Aparcament únicament es fa responsable dels danys i perjudicis que
pugui sofrir el vehicle i els accessoris fixes del mateix, estant estacionat a una plaça
del mateix i sempre que siguin legalment imputables a l’empresa o als seus empleats.
Aquest Aparcament no disposa de servei especial de custodia d’accessoris no fixos i
extraïbles del vehicle.
L’usuari serà responsable, front a l’empresari i els demés usuaris, dels danys i perjudicis que causi, per incompliment dels seus deures o imperícia en la conducció del vehicle dins del recinte del garatge o pàrquing.

NORMA 10.- AVARIA
NORMA 5.- CIRCULACIÓ DE VEHICLES I PAS DE VIANANTS

En el cas d’avaria l’usuari contactarà amb els empleats i seguirà les seves instruccions.

El vianant tindrà prioritat i només utilitzarà les rampes de vehicles quan estiguin, en
ocasions excepcionals, senyalades.

En general, davant de qualsevol dubte o eventualitat, l’usuari es dirigirà als empleats
de l’Aparcament.

Els vehicles circularan a velocitat moderada, a un màxim de 10 km./hora . A l’engegar
o sortir d’una plaça no s’escalfarà l’automòbil a la plaça sinó circulant. Només es
mantindran els vehicles amb el motor en marxa quan circulin o durant les maniobres
d’entrada o sortida de la seva plaça d’aparcament. Mai mentre estiguin estacionats.

DISPOSICIÓ FINAL.- EXPOSICIÓ DE LES NORMES D’ÚS

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

Una versió en extracte d’aquestes normes podrà ser també exposada en un lloc visible de l’aparcament.

Aquestes normes d’ús seran exposades a l’aparcament.

NORMA 6.- OBJECTE DEL CONTRACTE D’APARCAMENT
A l’estacionar el vehicle en una plaça d’aquest garatge, l’usuari de rotació i pagament
horari està acceptant expressament la celebració d’un contracte d’aparcament que té
com a única finalitat o objecte l’estacionament del vehicle per un temps, a canvi d’un
preu.
No és pràctica habitual de l’aparcament requerir a l’usuari l’entrega de les claus del
vehicle.
No s’admet l’entrega de claus del vehicle.
L’aparcament d’un vehicle no constitueix contracte de dipòsit del mateix ni dels objectes existents en ell.

TITULAR DE L’APARCAMENT: INMOMEDIC 09, SL, CIF: B60804739, Passeig de la Bonanova, 47, 08017 Barcelona.

93 567 88 88
aparcament.med.es
aparcament@med.es

