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EASYPARK – TERMES I CONDICIONS GENERALS PER A CONSUMIDORS 

Data d'entrada en vigor: 8 de febrer de 2023 

1 Aplicació 

1.1 Els presents termes i condicions generals (en endavant, els “Termes i Condicions Generals”) són 

d’aplicació quan Easypark España, S.L., una societat espanyola inscrita en el Registre Mercantil de 

Madrid al tom 30643, full 211 i pàgina M-551437, primera anotació, amb domicili social en C. Tuset 19 

Entlo, 08006 Barcelona (“EasyPark”), doni Serveis a persones físiques (consumidors) (el “Client”). 

1.2 Els serveis es prestaran de conformitat amb la legislació aplicable i d’acord amb: 

• els termes i condicions individuals acordats; i 

• els presents Termes i Condicions Generals. 

En el supòsit de divergència entre les disposicions anteriorment mencionades, s’aplicaran en l’ordre de 

prelació senyalat a dalt.  

1.3 Els Serveis es dirigeixen a persones físiques majors de 18 anys. 

1.4 La clàusula 18 inclou disposicions especifiques que regeixen la utilització dels serveis d’EasyPark en 

l’estranger. 

1.5 Al sol·licitar el registre en EasyPark (veure clàusula 3.2), el Client accepta i acorda quedar vinculat als 

presents Termes i Condicions Generals. S’entendrà que s’ha atorgat un contracte vinculant (el 

“Contracte”) quan EasyPark hagi confirmat el registre del Client i aquest accedeixi als serveis 

d’EasyPark. Els presents Termes i Condicions Generals, formen part del Contracte subscrit entre 

EasyPark i el Client. 

1.6 Si el Client també disposa d’un compte d’usuari empresarial amb EasyPark, s’aplicaran els termes i 

condicions generals aplicables d’EasyPark per a clients empresarials en les parts aplicables de l’ús 

relacionat amb el negoci del client de qualsevol servei proporcionat per EasyPark. 

1.7 Si el Client ha autoritzat, ha permès o ha posat a disposició d’una altra persona de qualsevol altra manera 

el seu compte d’EasyPark, el Client assumeix la plena responsabilitat del que s’estableix en el Contracte  

en relació amb aquest ús (inclosa, per tal que no hi hagi dubtes, l’obligació de pagar totes les tarifes 

acumulades). 

2 Definicions 

2.1 En aquests Termes y Condicions Generals, i als Serveis que fan referència, els termes i expressions 

definits tindran el significat senyalat a continuació: 

“Aparcament” tindrà el significat que s’estableix a la clàusula 4.2.1; 

“App” significa l’aplicació per a Telèfon mòbil d’EasyPark; 

“CameraPark” tindrà el significat que s’estableix a la clàusula 4.1.2; 

“App del Cotxe” significa l’aplicació d’EasyPark per a utilitzar al sistema d’infoentreteniment de 

determinats tipus de vehicles; 

“Tarifa de Càrrega” significa la tarifa a pagar pel Client en relació amb una Sessió de Càrrega, 

corresponent a i calculada en base a la durada de la Sessió de Càrrega rellevant multiplicada per la Tarifa 

de Càrrega aplicada de manera general pel Soci o Operador d’aparcament rellevant en relació amb 

l’Estació de càrrega corresponent, els factors dels quals EasyPark no controla i que, a més a més, poden 
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variar al llarg del temps. La Tarifa de Càrrega aplicada de forma general pel Soci o Operador 

d’aparcament rellevant en relació amb l’Estació de Càrrega rellevant estarà disponible a l’App abans 

d‘encarregar la Sessió de Càrrega corresponent. La Tarifa de Càrrega es mostra a l’App. De totes 

maneres, el preu pot estar subjecte a variacions en funció del servei específic proporcionat. Les variables 

que s’aplicaran per a calcular el preu final s’explicaran a l’App; 

“Sessió de Càrrega” significa una única sessió de càrrega continua encarregada pel Client utilitzant el 

Sistema EasyPark, durant la qual el vehicle del Client es carrega a l’Estació de Càrrega rellevant; 

“Operador de l’aparcament” significa tot operador d’aparcament amb el que EasyPark col·labori; 

“Part” i “Parts” significa EasyPark i/o el Client; 

“Servei(s)” tindrà el significat que s’estableix a la clàusula 3.1.1; 

“Servei de Càrrega” tindrà el significat que s’estableix a la clàusula 3.1.1; 

“Servei d’Estacionament” tindrà el significat que s’estableix a la clàusula 3.1.1; 

“Servei de Guia d’Estacionament” tindrà el significat que s’estableix a la clàusula 3.1.1; 

“Servei RIV” significa el servei de resposta interactiva de veu d’EasyPark; 

“Número de Matrícula” significa el número de registre oficial o número de matrícula, segons 

correspongui, d’un vehicle, tal i com es detalla a les plaques de matrícula del vehicle; 

“Telèfon mòbil” significa un telèfon mòbil o una tauleta. 

“Servei SMS” significa el Servei de SMS d’EasyPark; 

“Sistema EasyPark” tindrà el significat que s’estableix a la clàusula 3.1.1, és a dir, el sistema electrònic 

d’EasyPark d’aparcament modern i serveis relacionats als quals el Client té accés a través de l’App, 

l’App del Cotxe, el servei RIV, el servei SMS o la Web; 

“Lloc Web” significa el Lloc Web de EasyPark: www.easypark.es; 

“Soci” significa els socis amb els que EasyPark col·labori (exclosos, no obstant, els Operadors 

d’estacionament); i 

“Targeta EasyPark” significa la targeta que EasyPark pot proporcionar al Client i que sigui d’aplicació 

en relació amb determinats Aparcaments, sempre i quan, el corresponent Operador d’Aparcament accepti 

la targeta; 

De conformitat amb la Llei 34/2002, de l’11 de Juliol, de serveis de la societat de la informació i de 

comerç electrònic, i la Directiva 2000/31/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de Juny de 2000, 

relativa a determinats aspectes jurídics dels serveis de la societat de la informació, en particular el comerç 

electrònic en el Mercat Interior, l’informem que el propietari del Lloc Web es EasyPark, S.L. amb NIF 

B86647013 i seu social a C/Tuset 19 Entlo, 08006 Barcelona (Espanya). 

2.2 En altres apartats dels presents Termes i Condicions Generals també figuren definicions. 

3 Termes i Condicions Generals aplicables als Serveis 

3.1 Disposició General 

3.1.1 EasyPark ofereix un sistema electrònic modern d’estacionament (el “Sistema EasyPark”), per mitjà del 

qual EasyPark, en col·laboració amb Operadors d’Aparcaments i altres Socis, fa possible que els Clients 

gestionin l’estacionament de vehicles (el “Servei d’Estacionament”) i tinguin accés a altres serveis 

relacionats (cadascun d’ells, un “Servei Addicional”), com la carrega de vehicles elèctrics (el “Servei 

de Carrega”), el servei de guia d’estacionament (el “Servei de Guia d’Estacionament”) i altres 
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funcions. El Servei d’Estacionament i els Serveis Addicionals, així, com la resta de serveis prestats en el 

seu moment per EasyPark als clients consumidors, són conjuntament referits com els “Serveis”. Com 

aclariment, EasyPark no ofereix llocs o zones d'aparcament, places d'aparcament, estacionaments de 

pagament o instal·lacions per la càrrega de vehicles elèctrics. 

3.1.2 Els Serveis oferts per EasyPark sovint depenen o es proporcionen conjuntament amb serveis oferts per 

Socis i Operadors d’aparcament. Aquestes terceres parts poden tenir els seus propis termes de servei, 

normes o regulacions aplicables. El Client ha d’acceptar i complir amb aquests termes de servei, normes 

o regulacions, quan així correspongui, en connexió amb el seu ús dels Serveis. EasyPark no és 

responsable dels serveis oferts pels Socis i Operadors d’aparcament, ni tampoc de proporcionar aquests 

termes de serveis, normes o regulacions aplicables. Quan els Serveis depenguin dels Socis i Operadors 

d’aparcament o quan es proporcionin conjuntament amb ells, es mostrarà la identificació dels Socis i 

Operadors d’aparcament a l’App. Poseu-vos en contacte amb el Soci o Operador d’aparcament per rebre 

informació sobre aquest tema. 

3.1.3 Per una descripció més detallada dels Serveis vegeu a la informació proporcionada en cada moment en 

el Lloc Web i en l’App/l’App del Cotxe. 

3.1.4 EasyPark ofereix una selecció de paquets de productes (cadascun d’ells, un “Paquet de Productes”), 

incloent quan procedeixi el Servei d’Estacionament i els Serveis Addicionals, el contingut, determinada 

informació sobre els preus i termes i condicions particulars dels quals es mostren en cada moment en el 

Lloc Web i a l’App/l’App del Cotxe. Els preus aplicables es poden trobar a l’App/l’App del Cotxe. 

3.2 Accés als Servicis, dades de registre, etc. 

3.2.1 Un requisit previ per a que el Client tingui accés als Serveis es que estigui registrat com a client 

d’EasyPark. EasyPark es reserva el dret a rebutjar una sol·licitud de registre. 

3.2.2 El compte EasyPark proporciona una vista prèvia del saldo, l’historial de transaccions, els productes 

adquirits històrics i actius, i els vehicles registrats. EasyPark proporciona informació sobre els 

estacionaments i les Sessions de Càrrega realitzats a la Pàgina Personal del Client, i aquesta informació 

s’emmagatzema, per norma general, durant al menys dotze mesos. 

3.2.3 La sol·licitud de registre pot realitzar-se mitjançant el Lloc Web, la App, telèfon, SMS o d’aquella altra 

forma acceptada per EasyPark en cada moment. En relació amb la sol·licitud de registre, el Client haurà 

d’escollir un Paquet de Productes i subministrar la informació requerida, tal i com les dades personals 

especificats senyalats, número de telèfon mòbil vàlid, una direcció de correu electrònic, i el Número de 

Matrícula de com a mínim un vehicle. A més, el Client haurà de seleccionar un mètode de pagament 

acceptat per EasyPark, i registrar una targeta de pagament o, quan procedeixi, proporcionar aquella altra 

informació pertinent relacionada amb el mètode de pagament seleccionat. 

3.2.4 Quan el registre hagi estat aprovat, es donarà al Client un dret no exclusiu i intransferible, que tindrà una 

duració limitada i que no podrà ser objecte de subllicència, per utilitzar el Sistema EasyPark, els Serveis 

i, quan procedeixi, l’App i l’App del Cotxe, d’acord amb el Paquet de Productes seleccionat i el 

Contracte. El dret a utilitzar el Sistema EasyPark i, quan procedeixi, l’App i l’App del Cotxe, es 

mantindrà durant la vigència del Contacte sempre i quan el Client tingui un compte d’usuari actiu i 

compleixi amb les seves obligacions derivades del Contracte (inclosos els presents Termes i Condicions 

Generals).  
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3.2.5 Quan un registre s’ha aprovat, el Client tria una contrasenya exclusiva a utilitzar amb el seu número de 

telèfon o la seva adreça de correu electrònic i rep un codi de verificació per a connectar-se a l’App 

(conjuntament, les “Credencials d’Inici de Sessió”). Les Credencials d’Inici de Sessió també permeten 

al Client connectar-se a la pàgina web personal del Client (“Pàgina Personal”). 

3.2.6 Certs serveis oferts a través de l’App o l’App del Cotxe requereixen que el Client hagi habilitat les 

funcions per “permetre l’accés a la meva ubicació” o “permetre notificacions automàtiques” en el seu 

Telèfon mòbil, vehicle o altres soluciones tècniques aprovades en cada moment per EasyPark. 

3.3 Obligacions i responsabilitat del Client 

3.3.1 El Client és responsable de que en tot moment es registri a EasyPark informació exacta relativa al Client 

i als corresponents vehicles. Un cop aprovat el seu registre, el client haurà d’iniciar sessió en la seva 

Pàgina Personal o comprovar la configuració a l’App o a l’App del Cotxe, segons correspongui, per 

comprovar que la informació registrada és correcta. EasyPark no serà responsable quan la informació 

que es proporcioni sigui errònia, amb independència de la forma de registre utilitzada. 

3.3.2 El Client tindrà l’obligació d’assegurar-se de que la targeta de pagament registrada amb EasyPark, o 

qualsevol altre mètode de pagament escollida, segons sigui el cas, sigui vàlida i no estigui bloquejada, i 

que el compte associat, en el seu cas, tingui saldo o límit de despesa suficients. El client haurà de 

proporcionar a EasyPark (p. ex., mitjançant una actualització en la App o la Pàgina Personal o notificant-

ho a atenció al client d’EasyPark) no més tard de final de mes natural anterior al mes natural de la data 

de caducitat de la targeta de pagament registrada, la nova informació de la seva targeta de pagament. 

3.3.3 El Client és responsable de las “Credencials d’Inici de Sessió” siguin salvades i s’utilitzin de forma 

segura, sense revelar-se o d’altra forma posar-se a disposició de persones no autoritzades. 

3.3.4 El Client haurà d’informar abans possible a EasyPark, segons s’indiqui en cada moment en la pàgina 

Web (p. ex., mitjançant l’actualització a l’App o a la seva Pàgina Personal, o notificant- ho al servei 

d’atenció al client d’EasyPark), quan: 

• el Client tingui motius per pensar que una persona no autoritzada ha tingut accés a, o te 

coneixement de, les Credencials d’Inici de Sessió; 

• el Client hagi perdut la Targeta EasyPark o aquesta hagi estat robada; 

• la informació registrada referent al Client ha sigut modificada o hauria de ser substituïda, per 

exemple si el Client ja no utilitza el número de telèfon mòbil registrar amb EasyPark; 

• el Client tingui algun motiu per pensar que s’està fent un mal ús del Número de Matrícula d’un 

vehicle registrat per utilitzar el CameraPark Automàtic (tal i com es defineix a continuació); 

• un Telèfon mòbil, en el qual el Client tingui instal·lada l’App o un vehicle en el qual el client 

tingui l’App del Cotxe instal·lada hagi estat robat o perdut; o 

• un vehicle registrat hagi sigut venut, el seu registre hagi sigut temporalment cancel·lat o per cap 

altre motiu no es va utilitzar en relació amb els Serveis, 

per tal que EasyPark prengui les mesures adequades, tals com el bloqueig de les Credencials d’Inici de 

Sessió, la Targeta EasyPark, el Número de Matrícula o el compte d’usuari del Client, o que s’actualitzi 

la informació registrada del Client. 
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Tanmateix, el Client haurà de mantenir informat a EasyPark de qualsevol circumstancia que sigui 

rellevant en relació amb el Contracte o amb la prestació dels Serveis. 

3.3.5 A part de les establertes en el present Contracte, el Client haurà de complir amb la resta d’instruccions 

que en cada moment li proporcioni EasyPark en relació amb l’ús dels Serveis. 

3.3.6 El Client és responsable d’assegurar-se que el (a) telèfon (b) Telèfon mòbil, o (c) altre equip tècnic (p. 

ex., un sistema d’infoentreteniment d’un vehicle), que utilitzi en relació als Serveis funcioni 

adequadament, i sigui en tot moment compatible amb el (i) Sistema EasyPark, (ii) els Serveis, (iii) l’App, 

i (iv) l’App del Cotxe, segons sigui el cas. Tanmateix, el Client és responsable d’assegurar-se que 

actualitza l’App i l’App del Cotxe degudament quan així procedeixi. En el Lloc Web poden consultar-

se’n els requisits de funcionament aplicables en cada moment en relació amb el Sistema EasyPark, els 

Serveis, l’App i l’App del Cotxe. 

4 Termes i condicions particulars aplicables al Servei d’Estacionament 

4.1 Clàusula General 

4.1.1 Per mitjà del Servei d’Estacionament, el Client pot comunicar al corresponent Operador d’Aparcament 

el moment d’inici d’un aparcament, el temps d’estacionament inicial i, quan sigui necessari, prolongar 

el temps d’estacionament. No obstant això, degut a les normes establertes per un Operador d’aparcament 

particular, és possible que, en els casos de determinats Aparcaments, el Client només pugui notificar a 

l’Operador d’aparcament d’un temps d’aparcament fix, que no es pugui escurçar ni ampliar, o d’un temps 

mínim d’aparcament. 

4.1.2 En relació amb determinats Aparcaments, és possible que es concedeixi l’accés i un estacionament 

s’iniciï amb l’ajuda d’un sistema de reconeixement de matrícula automàtic de l’Operador d’aparcament 

(el “Sistema CameraPark”), en el qual les hores en les qual un vehicle entra i surt de l’Aparcament es 

registra de forma automàtica i, si és el cas, s’envia al Sistema EasyPark (“CameraPark”). Si el Sistema 

CameraPark està totalment automatitzat, (“CameraPark Automàtic”), l’estacionament s’activa 

automàticament al Sistema EasyPark quan el vehicle en qüestió accedeix a l’Aparcament, moment en el 

qual el Client rep una notificació a l’App i es finalitza automàticament al Sistema EasyPark quan el 

vehicle abandona l’aparcament. Si el Sistema CameraPark no està totalment automatitzat, el Client ha 

d'activar un estacionament de forma manual al Sistema EasyPark (p. ex., a través de l’App), moment en 

el qual s’establirà de forma automàtica l’hora d’entrada del vehicle a l’aparcament com l’hora d’inici, 

però l’estacionament es finalitzarà de forma automàtica al Sistema EasyPark, quan el vehicle abandoni 

l’Aparcament. 

4.1.3 Els Sistemes CameraPark els proporcionen i els mantenen els Operadors d'aparcament i no EasyPark. 

EasyPark no proporciona cap suport tècnic en relació amb el Sistema CameraPark; en el seu lloc es remet 

al Client a l’Operador d'aparcament. 

4.1.4 Quan activa i utilitza CameraPark, el Client: 

• confirma que és un usuari autoritzat per a l'ús del vehicle concret amb el qual s'ha activat el 

Servei CameraPark; 

• té coneixement de que està obligat a donar de baixa el número de matrícula del vehicle de 

CameraPark si ja no és un usuari autoritzat del vehicle concret; 
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• reconeix que recau sota el seu propi risc i responsabilitat l’acció de registrar un número de 

matrícula al seu compte de CameraPark; 

• reconeix que és responsabilitat seva comprovar i verificar a l'App que la sessió d'estacionament 

s'ha iniciat i ha acabat de manera efectiva en cada cas; 

• reconeix que el cost total aplicable a cada sessió d'estacionament inclou les tarifes aplicables al 

Servei EasyPark, les quals es calcularan un cop el vehicle hagi sortit del lloc d'estacionament, i 

es cobraran automàticament utilitzant el mètode de pagament que el Client hagi escollit; 

• entén que no és obligatori acceptar les notificacions automàtiques de l'aplicació EasyPark, però 

que fer-ho li permetria mantenir-se informat de les sessions d'estacionament en curs, i/o de si 

un dels vehicles registrats al seu compte està habilitat o deshabilitat per a l'ús del Servei 

CameraPark Automàtic; 

• entén que només aquells llocs d'estacionament amb un “símbol de càmera” a l'App són 

compatibles amb CameraPark Automàtic; 

• té coneixement de que els llocs d'estacionament que utilitzen CameraPark es poden afegir o 

eliminar sense avís previ. 

4.1.5 Entre altres usos, el Servei d’Estacionament podrà ser utilitzat per estacionaments residencials, o amb 

targeta d’estacionament, sempre i quan el corresponent Operador d’Aparcament ho accepti. Per utilitzar 

el Servei d’Estacionament per estacionament residencial o amb targeta d’estacionament, el Client haurà 

de comptar amb una targeta de resident o d’estacionament que l’ajuntament li proporcionarà. El Client 

haurà d’assegurar-se d’estar en possessió de les targetes de resident o estacionament pertinents. Quan 

utilitzi el Servei d’Estacionament per estacionament per a residents o amb targeta d’estacionament, el 

Client només podria comunicar-se a l’Operador de l’Aparcament un temps d’estacionament fix, al que 

no es podria posar final anticipadament. 

4.1.6 El Servei d’Estacionament també inclou l’adquisició per EasyPark del dret de crèdit de l’Operador 

d’Aparcament sobre el Client respecte a la corresponent tarifa d’estacionament (IVA inclòs, en el seu 

cas), que es determina en base a la tarifa actual de l’Operador d’aparcament i l’ús del Client, com, per 

exemple el temps d’ús de l’aparcament (la “Tarifa d’Estacionament”), que sorgeix quan el Client 

finalitzi a un estacionament, o, alternativament, quan iniciï un termini d’estacionament fix mitjançant el 

Servei d’Estacionament (veure clàusula 7). EasyPark no té cap control sobre aquests factors, que poden 

canviar al llarg del temps. 

4.1.7 Quan la legislació aplicable no permetes l’adquisició de la Tarifa d’Estacionament (Establerta en la 

clàusula 4.1.3 anterior), EasyPark funcionarà en el seu lloc com una entitat de serveis de pagament a 

l’empara de l’article 1.2 e) Reial Decret Legislatiu 19/2018, del 23 de Novembre, de serveis de pagament, 

i altres mesures financeres urgents, i cobrarà el pertinent import del Client, transferint-lo al corresponent 

Operador d’Aparcament. 

Amb independència de l'anterior, EasyPark està exempta de complir amb les disposicions de la Llei 

16/2009, de 23 de novembre, de serveis de pagament, tenint en compte que el servei de pagament que 

l'entitat presta està inclòs en l'exempció prevista en l'article 4.k) de la llei anteriorment assenyalada. 

4.1.8 En relació amb el Servei d'Estacionament, EasyPark ofereix determinats serveis addicionals i funcions 

(amb cost addicional alguns d'ells, en funció del Paquet de Productes). Així, per exemple, el Client pot 
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optar per rebre un recordatori de EasyPark (p. ex., mitjançant un SMS) en un moment determinat abans 

que conclogui un temps d'estacionament determinat o fix. El Client és sempre responsable de finalitzar 

o ampliar una sessió d’estacionament que s’ha iniciat a través del Servei d’aparcament, independentment 

de si el Client ha triat rebre un recordatori i de si el recordatori s’ha rebut o no. 

4.2 Condicions d’utilització 

4.2.1 El Servei d’Estacionament només podria esser utilitzat en aparcaments i dintre de zones o àrees 

d’estacionament (individualment, un “Aparcament”) que: 

(i) en qualsevol moment es trobin (a) assenyalades en la llista “EasyPark opera aquí”, que es troba 

en el Lloc Web, o b) indicat a la interfície del mapa de l’App o l’App del Cotxe; o 

(ii) tinguin parquímetres amb l’etiqueta informativa d’EasyPark o, en altre cas, tinguin senyals o 

altres dispositius d’EasyPark que indiquin que EasyPark col·labora amb l’Operador de 

l’Aparcament en relació amb l’Aparcament que es tracti. 

4.2.2 Per poder utilitzar el servei CameraPark automàtic en relació amb un vehicle en particular, el client ha 

d’activar el servei CameraPark automàtic per a aquest vehicle, a través de l’App o de la seva Pàgina 

personal, i registrar el Número de Matrícula del vehicle. El client s'encarrega d'especificar el Número de 

Matrícula correcte. Si el Client també té un compte d’usuari empresarial amb EasyPark, ha de seleccionar 

el compte amb el qual s’han de registrar els estacionaments amb CameraPark Automàtic. 

4.2.3 El Client pot iniciar una sessió d’estacionament a través del Servei d’Estacionament mitjançant: 

• l’App; 

• l’App del Cotxe; 

• el Servei RIV; 

• el Servei SMS; 

• el Sistema CameraPark, tenint en compte que l’Operador d’aparcament admeti CameraPark 

Automàtic; o 

• la Targeta EasyPark, sempre i quan l’Operador d’Aparcament corresponent accepti la Targeta 

EasyPark. 

Per assegurar-se que l’estacionament ha sigut iniciat correctament, el Client haurà de comprovar que ha 

rebut una confirmació d’inici de l’estacionament mitjançant: 

• l’App, quan utilitzi l’App; 

• l’App del Cotxe, quan utilitzi l’App del Cotxe; 

• la resposta interactiva de veu / un rebut de SMS, quan utilitzi el Servei RIV; 

• un SMS, quan utilitzi el Servei de SMS; 

• l’App, quan utilitzi CameraPark; o 

• el registre de la Targeta EasyPark d’una forma adequada, quan utilitzi l’esmentada targeta. 

4.2.4 Si el Client inicia una sessió d’estacionament a través del servei d'estacionament, el Client especificarà 

el Número de Matrícula del vehicle estacionat, així com la plaça d’estacionament corresponent, a menys 

que utilitzi una Targeta EasyPark o CameraPark automàtic. Si el Client utilitza la funció de 

posicionament de l'App o l’App del Cotxe, s'ha d'assegurar que la plaça d’estacionament proposada és 

efectivament la plaça en la qual ha estacionat. El Client serà responsable d'assenyalar la plaça 
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d’estacionament i el Número de Matrícula correctes, amb independència de si aquesta informació s’ha 

proposat a través de la funció de posicionament de l’App o l’App del Cotxe o a mitjançant l’ús de 

CameraPark Automàtic. EasyPark no assumeix cap responsabilitat quan s'hagi indicat la plaça 

d’estacionament o el Número de Matrícula equivocat (veure clàusula 11.4a)). 

4.2.5 Quan s’utilitzi el Servei d'Estacionament per a estacionament residencial o amb targeta, el Client ha de 

tenir una targeta de resident o d’estacionament a la finestra davantera del vehicle estacionat.si així ho 

requereix l’Operador d’aparcament corresponent. Per rebre més informació sobre si és necessari tenir 

visible una targeta de resident o d’estacionament poseu-vos en contacte amb l’Operador d’aparcament. 

4.3 Obligacions i responsabilitat del Client 

4.3.1 El Client haurà sempre complir amb les lleis i normatives aplicables, així com amb les normes establertes 

en cada moment pel corresponent Operador d'Aparcament, o que per un altre concepte siguin d'aplicació 

en relació amb l'Aparcament on el Client estacioni el seu vehicle. 

4.3.2 El client és responsable d’iniciar l’estacionament correctament i confirmar que la plaça d’aparcament i 

el Número de Matrícula especificats són correctes, tal com s’estableix a la clàusula 4.2.4. 

4.3.3 El Client té l'obligació d'assegurar-se que es finalitzen o es prolonguen, segons correspongui, les sessions 

d’estacionament iniciades. Quan el Client no indiqui una hora de finalització provisional o un període 

d'estacionament total en iniciar l'aparcament, serà responsable de finalitzar l'estacionament manualment. 

Si el Client està utilitzant CameraPark, haurà de comprovar que un estacionament començat ha finalitzat 

quan el vehicle abandona l’aparcament i, en cas que no hagi finalitzat automàticament per un motiu 

directament atribuïble al Client (per exemple, la càmera no ha pogut llegir la matrícula del cotxe perquè 

el cotxe del Client està brut), fer-ho de manera manual. 

4.3.4 Si el Client està utilitzant CameraPark, el Client és responsable d’assegurar-se que les matrícules del 

vehicle estiguin netes, no tinguin desperfectes i, en cas contrari, que es puguin llegir quan el vehicle 

accedeixi i abandoni l’Aparcament. 

4.3.5 Si el Servei d'Estacionament no està disponible o està fora de servei p. ex., a causa de motius atribuïbles 

al (i) telèfon, (ii) al Telèfon mòbil o (iii) a un altre equip tècnic (p. ex., un sistema d’infoentreteniment 

del vehicle) utilitzat pel Client, o a una fallada, interrupció o retard en les xarxes de comunicació 

telefòniques, d'Internet, altre tipus o un Sistema CameraPark), el Client serà responsable d'efectuar el 

corresponent pagament per la sessió d’estacionament a l'Operador d’aparcament de qualsevol altra forma 

assenyalada per aquest últim (p. ex. , mitjançant el pagament al parquímetre pertinent). Si, en aquest cas, 

el Client no realitza el pagament corresponent mitjançant algun d’aquests sistemes, corre el risc que se li 

apliqui una multa d’estacionament, o una taxa o un càrrec per un estacionament incorrecte. 

4.3.6 El Client s'encarrega de desactivar el servei CameraPark Automàtic en relació amb un vehicle si el Client 

ja no vol utilitzar aquest servei amb aquest vehicle (p. ex., si el vehicle ha estat venut o, pel que fa als 

cotxes d'arrendament i de lloguer, quan hagi finalitzat el període de lloguer o arrendament corresponent). 

4.3.7 El Client serà responsable de les multes d'estacionament i dels càrrecs i taxes per estacionament indegut 

(que puguin ser notificades o cobrades juntament amb la infracció per estacionament indegut), així com 

del pagament de les mateixes. Tota infracció en matèria d'estacionament constituirà un assumpte entre el 

Client i l'Operador d'Aparcament o cos de policia corresponent. Encara EasyPark es mantindrà neutral 
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en aquest tipus de disputes podrà, a la seva discreció, subministrar la informació que jutgi pertinent a les 

parts en conflicte. 

5 Termes i condicions particulars aplicables al Servei de Càrrega 

5.1 Clàusula General 

5.1.1 Per mitjà del Servei de Càrrega, el Client pot comunicar al Soci o Operador d’aparcament corresponent 

o a EasyPark (quan EasyPark actuï com un distribuïdor, tal i com es descriu amb més detall a l’apartat 

5.1.3), segons sigui procedent, (a) quan s'inicia o es finalitza la Sessió de Càrrega del vehicle, (b) el 

temps/nivell de càrrega preliminar i (c) si cal, ampliar/incrementar el temps/nivell de càrrega. 

5.1.2 Els termes i condicions del Servei d'Estacionament establerts en la clàusula 4, són aplicables mutatis 

mutandis al Servei de Càrrega. No obstant això, per estacionament iniciat i finalitzat es refereix a una 

Sessió de Càrrega iniciada i finalitzada. No existeix cap estacionament residencial, o amb targeta 

d’estacionament ni cap sistema corresponen a CameraPark en relació amb el Servei de Càrrega. 

5.1.3 En relació amb determinats Socis i Operadors d’aparcament, el Servei de Càrrega inclou un element de 

compra i venda immediata d’electricitat o temps de càrrega, per la qual cosa EasyPark actua com a 

distribuïdor. Quan un Client carrega un vehicle elèctric i inicia una Sessió de Càrrega, des d’aquell 

moment i fins que hagi acabat la Sessió de Càrrega; EasyPark i) comprarà l’electricitat o el temps de 

càrrega corresponent del Soci o Operador d'aparcament, i ii) revendrà l’electricitat o el temps de càrrega 

corresponent al Client. 

5.1.4 Si EasyPark no funciona com un distribuïdor, el Servei de Càrrega també inclou l'adquisició per EasyPark 

del dret de crèdit del Soci o Operador d’aparcament sobre el Client pel pagament de la corresponent 

Tarifa de Càrrega (IVA inclòs) que sorgeixi a la finalització pel Client d'una Sessió de Càrrega (veure 

clàusula 7). 

5.1.5 Si EasyPark no funciona com un distribuïdor i sempre que la legislació aplicable no permeti l'adquisició 

de la Tarifa de Càrrega (establerta en la clàusula 5.1.4 anterior), EasyPark funcionarà en el seu lloc com 

una entitat de serveis de pagament a l'empara de l'article 1.2 e) del Reial Decret Legislatiu 19/2018, de 

23 de novembre, de serveis de pagament i altres mesures financeres urgents, i cobrarà el pertinent import 

del Client, transferint al corresponent Operador d'aparcament. 

Amb independència de l'anterior, EasyPark està exempta de complir amb les disposicions del Reial 

Decret Legislatiu 19/2018, de 23 de novembre, de serveis de pagament i altres mesures financeres 

urgents, tenint en compte que el servei de pagament que l'entitat presta està inclòs en l'exempció prevista 

en l'article 4.k)2º) del reial decret anteriorment assenyalat. 

5.1.6 Les estacions de càrrega es proporcionen i es mantenen pels Socis o Operadors d’aparcament, i no per 

EasyPark. EasyPark no assumeix cap responsabilitat per l'estació de càrrega emprada pel Client per al 

Servei de Càrrega (l’"Estació de Càrrega"). EasyPark tampoc no assumeix cap responsabilitat per 

l’electricitat consumida, a menys que EasyPark actuï com un distribuïdor. Si una estació de càrrega no 

funciona correctament o, p. ex. ha provocat algun dany al vehicle del Client, es remet al Client al 

corresponent Soci o Operador d’aparcament. Les dades de contacte solen estar disponibles a l’Estació de 

càrrega. Però també es poden obtenir del servei al client d’EasyPark. 
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5.2 Obligacions i responsabilitat del Client 

5.2.1 El Client haurà sempre complir amb les lleis i normatives aplicables, així com amb les normes establertes 

en cada moment pel corresponent Soci o Operador d’aparcament, o que per un altre concepte siguin 

d'aplicació en relació amb la càrrega del vehicle pel Client. 

5.2.2 Si el Servei de Càrrega no està disponible o està fora de servei, p. ex., a causa de motius atribuïbles al (i) 

telèfon, (ii) Telèfon mòbil o (iii) un altre equip tècnic (p. ex. un sistema d’infoentreteniment del vehicle) 

emprat pel Client, o una fallada, interrupció o retard en les xarxes de comunicació telefòniques, d'Internet 

o altre tipus), el Client serà responsable d'efectuar el corresponent pagament per la sessió de càrrega 

corresponent al Soci o Operador de l'aparcament de què es tracti en la forma indicada per aquests. 

5.2.3 El Client serà responsable dels danys provocats pel Client, el vehicle del Client o altres béns del Client, 

en relació amb la càrrega del vehicle del Client. 

6 Termes i condicions particulars aplicables al Servei de Guia d’Estacionament 

6.1 Mitjançant el Servei de Guia d'Estacionament, el Client podrà rebre propostes relatives a Aparcaments 

i/o Estacions de Càrrega disponibles que es trobin pròximes al Client, emprant la funció de posicionament 

de l'App o una altra solució tècnica aprovada en cada moment per EasyPark que sigui compatible amb el 

Servei de Guia d'Estacionament. 

6.2 El Servei de Guia d'Estacionament requereix que el Client faci ús de l'App o l’App del Cotxe, segons 

correspongui, i s'hagi habilitat les funcions "permetre accés al meu lloc" o "permetre notificacions 

automàtiques" en el seu Telèfon mòbil o una altra solució tècnica aprovada en cada moment per 

EasyPark. 

6.3 EasyPark no garanteix que els Aparcaments/Estacions de Càrrega tal i com s’anuncien al Servei de Guia 

d'Estacionament estiguin disponibles ni que aquest Servei guiï sempre de manera correcta al Client fins 

a cada Aparcament/Estació de càrrega. EasyPark no assumeix cap responsabilitat al respecte d’això. 

7 Notificació de cessió de drets de crèdit 

7.1 Aquesta secció 7 no és aplicable quan EasyPark actua com a distribuïdor en relació amb la Sessió de 

Càrrega. 

7.2 El Client per la present és notificat que quan així ho permeti la legislació aplicable (és a dir, quan la 

Tarifa d'Estacionament no tingui la consideració jurídica d'impost municipal) EasyPark adquirirà, quan 

sigui procedent: 

• el dret de crèdit del corresponent Operador d’aparcament per al pagament de la tarifa 

d'Estacionament pertinent, immediatament després que el Client finalitzi un estacionament que 

hagi iniciat per mitjà del Servei d'Estacionament o quan s’iniciï un període d'estacionament fix 

per mitjà del Servei d'Estacionament, i/o 

• el dret de crèdit del corresponent Soci o Operador d’aparcament pel pagament de la Tarifa de 

Càrrega pertinent, immediatament després que el Client finalitzi una Sessió de Càrrega. 

Per la present es notifica al Client que el pagament dels drets de crèdit cedits s'ha d'efectuar a EasyPark 

(i no al corresponent Soci o Operador d’aparcament). 
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7.3 El Client serà notificat a través del seu Pàgina personal, l'App, correu electrònic, el rebut o SMS que ha 

sorgit un dret de crèdit relatiu al pagament d'una tarifa d'Estacionament o Tarifa de Càrrega, i que 

EasyPark ha adquirit aquest crèdit del Soci o Operador d’aparcament corresponent. 

8 Preus i tarifes 

8.1 Determinada informació sobre els preus i tarifes aplicables als Serveis, Paquets de Productes, Serveis 

Addicionals o altres funcions es poden trobar al Lloc Web. Els preus i tarifes aplicables es poden trobar 

a l’App/l’App del Cotxe. Tots els preus i tarifes inclouen l’IVA. Les tarifes de Estacionament i les Tarifes 

de Càrrega es sumen als preus i tarifes de EasyPark, i no estan incloses en els mateixos. 

8.2 El model de preus d’EasyPark dels Paquets de Productes consisteix en una tarifa no recurrent quan 

s'aprova el registre d’un compte de Client o, depenent del Paquet de Productes escollit pel Client (que 

fonamentalment obeeix a les necessitats d'estacionament del mateix), de (i) només una tarifa fixa mensual 

(sota el model de subscripció, en el seu cas); (ii) un recàrrec fix o percentual de les Tarifes 

d'Estacionament/Càrrega aplicables i una tarifa per utilització de serveis addicionals, és a dir, les tarifes 

es calculen i cobren transacció per transacció, sense que s’apliqui una tarifa fixa mensual; o (iii) una 

combinació de recàrrec fix o percentual sobre les Tarifes d'Estacionament/Càrrega aplicables, una tarifa 

per utilització de serveis addicionals i una tarifa fixa mensual. Es cobren tarifes independents per Serveis 

Addicionals (com el Servei de Guia d'Estacionament) i altres notificacions i funcions complementàries, 

que no estan incloses en el Paquet de Productes corresponent, i que seran comunicades al Client per 

anticipat per a la seva acceptació prèvia. 

8.3 Els serveis addicionals que actualment estan inclosos en els paquets de Productes, així com serveis nous, 

podran ser objecte en el futur de tarifes independents. 

8.4 Després de fer servir els nostres serveis, l'usuari rebrà un resum del servei a través de l'app. Així mateix, 

quan el Client ho exigeixi i el Servei contractat ho permeti, el Client rebrà una factura per mitjà de SMS 

o correu electrònic. 

8.5 A l'àrea personal del Client del Lloc Web podran consultar les dades sobre utilització dels Serveis en els 

dotze (12) últims mesos. 

8.6 EasyPark es reserva el dret a canviar les seves tarifes i preus. Les modificacions de les tarifes i preus dels 

Serveis els quals el Client pagui mitjançant una quota fixa mensual (vegeu la secció 8.2 (i) i 8.2(iii) més 

amunt) no entraran en vigor fins que hagin passat 30 dies naturals des que s'hagi informat al Client de la 

modificació corresponent. Per a aquells serveis que es cobren sobre la base d'un preu o tarifa aplicada a 

una transacció sol·licitada en un moment concret (vegeu la secció 8.2 (ii) i 8.2(iii) més amunt), les 

potencials modificacions de preus i/o tarifes entraran en vigor de manera immediata per totes les futures 

transaccions, és a dir, els preus i tarifes modificats apliquen al mateix moment al qual el Client sol·licita 

un Servei i, per tant, els preus i tarifes poden canviar a qualsevol moment sense avís previ. Els preus i 

tarifes aplicables a cada moment es mostren a l’App/l’App del Cotxe en el moment en què el Client 

sol·licita el Servei i abans que el Client contracti de manera vinculant el Servei. 

9 Condicions de pagament, etc. 

9.1 El pagament s'efectuarà bé mitjançant un càrrec en la targeta de pagament registrada del Client, o per 

qualsevol altra forma de pagament aprovada en el seu moment per EasyPark. El Client selecciona i 
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aprova la forma de pagament relativa a la seva sol·licitud de registre. Consulteu al corresponent proveïdor 

de serveis de pagament sobre la informació relativa a la condicions de pagament addicionals aplicables 

a les diferents formes de pagament. 

9.2 La tarifa fixa mensual es cobra cada mes per anticipat i no és reemborsable. La resta de preus i comissions 

(excepte pel que estableix la clàusula 9.3) es cobren de conformitat amb la forma de pagament escollida 

pel Client després de l'inici o finalització del servei de què es tracti. El Client aprova el cobrament per la 

present. 

9.3 Les Tarifes d'Estacionament, les Tarifes de Càrrega i el recàrrec d’EasyPark, quan sigui procedent de 

conformitat amb el Paquet de Productes escollit pel Client) es cobren bé (i) després que EasyPark hagi 

adquirit el dret de crèdit corresponent relatiu a la Tarifa d'Estacionament o Tarifa de Càrrega del soci o 

Operador d'aparcament de què es tracti; o bé (ii) si EasyPark actua com a distribuïdor en relació amb el 

Servei de Càrrega, després que hagi finalitzat la corresponent Sessió de Càrrega. 

9.4 Quan el pagament no es faci en termini, EasyPark tindrà dret a cobrar una comissió d'interessos de 

penalització equivalent al preu legal del diner més el 3,75%, a partir de la data de venciment i fins al 

moment en què el pagament s'hagi efectuat íntegrament. EasyPark tindrà dret a indemnització pels costos 

associats amb el cobrament dels imports vençuts (com ara recordatoris de pagament vençut o 

requeriments per al cobrament de deutes). 

9.5 Saldo 

9.5.1 Si el Client rep un reemborsament de tiquet d'estacionament, la quantitat reemborsada s'afegeix a el saldo 

del Client i només es pot gastar usant l'aplicació EasyPark. 

9.5.2 La quantitat rebuda de qualsevol campanya de màrqueting s'agregarà a el saldo del Client i només es pot 

gastar utilitzant l'aplicació EasyPark. 

9.5.3 Si el saldo del Client prové d'un tercer, i aquest saldo s'ha mogut de l'aplicació del tercer a l'aplicació 

EasyPark, aquest saldo s’afegirà al saldo del Client en l'aplicació EasyPark i estarà disponible per al seu 

ús. El saldo del Client només es pot reemborsar mitjançant el mètode de pagament original. No obstant 

això, si el mètode de pagament original no es va poder migrar de la tercera empresa a EasyPark, EasyPark 

permet una transferència bancària per reemborsar el saldo del Client. EasyPark li demanarà al Client que 

proporcioni el nom complet del Client, una foto del seu DNI / NIE / NIF / Passaport i un certificat bancari 

de propietat del compte bancari. 

En cas de reemborsament mitjançant transferència bancària, EasyPark tindrà dret a retenir una quantitat 

equivalent a 5 (cinc) euros del saldo del Client, en concepte de reemborsament de les despeses 

incorregudes. Quan el saldo disponible del Client sigui igual o inferior a 5 (cinc) euros, EasyPark no 

podrà procedir a la devolució de saldo disponible. 

EasyPark es reserva el dret de negar-se a procedir amb una sol·licitud de reemborsament si, en relació 

amb ella, (i) EasyPark pot creure raonablement que el Client està afirmant il·legítima o fraudulentament 

el seu dret a un reemborsament, per exemple, a l'enviar sol·licituds de reemborsament ; (ii) el Client 

incompleix una o més de les seves obligacions derivades d'aquests termes i condicions generals; i / o (iii) 

EasyPark sospita raonablement que el Client Esteu servei de manera fraudulenta o que el Compte està 

sent utilitzada de manera fraudulenta per un tercer. 
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10 Disponibilitat del Sistema EasyPark, drets de propietat intel·lectual, etc. 

10.1 El Sistema i els Serveis EasyPark estan en desenvolupament continu i es poden actualitzar o canviar de 

tant en tant, així com interrompre’s. 

10.2 El Sistema EasyPark està habitualment disponible les 24 hores del dia, però la disponibilitat pot veure’s 

interrompuda degut a tasques de manteniment, modificacions i actualitzacions programades, així com a 

errors inesperats del sistema. Per la present, el Client coneix que el programari no pot ser provat en totes 

les situacions possibles que puguin esdevenir i que pot produir-se una divergència amb el funcionament, 

així com a errors i problemes imprevistos. EasyPark es reserva el dret a actualitzar el Sistema EasyPark 

amb noves funcions o d'una altra manera modificar a fi de, per exemple, adaptar-lo a noves tecnologies, 

nous requisits de seguretat o nous procediments administratius.  

10.3 Els drets d'autor (inclòs el dret sobre programes d'ordinador, bases de dades, codis font, codis objecte i 

algoritmes) i altres drets de la propietat intel·lectual (com marques i drets de patent) relatius al Sistema 

EasyPark i al seu contingut són propietat o objecte de llicència de EasyPark o els seus socis i proveïdors. 

Aquests drets no es cedeixen al Client en virtut d'aquest Contracte. No està permès utilitzar el Sistema 

EasyPark o els seus continguts per a fins comercials ni tampoc es permet concedir-ne l’ accés a altres. El 

Client no té cap dret a copiar, distribuir, vendre, publicar, cedir, prestar, subllicenciar, modificar o d'una 

altra manera disposar o prendre cap mesura relativa al programari inclòs en el Sistema EasyPark. El 

Client no té cap dret a realitzar enginyeria inversa, descompilació, desmuntatge o d'una altra manera 

tractar d'accedir al codi font del programari. A més del dret del Client a la informació d’acord amb la 

clàusula 3.2.2, el Client no té dret, per si mateix o per mitjà d’altres, de recopilar i emmagatzemar dades 

de l’App, l’App del Cotxe ni el Lloc Web. 

10.4 El Client s'ha d'assegurar que tota la informació i documentació que sigui transferida al Sistema EasyPark 

estigui lliure d'elements perjudicials, codis font o malware (com ara virus, “bugs” o “troians”). El Client 

serà responsable de que la informació que pugi a la pàgina personal o que faciliti per mitjà de l'App no 

infringeixi cap dret de la propietat intel·lectual de tercers o d'una altra forma entri en conflicte amb lleis, 

reglaments o drets de tercers. 

11 Responsabilitat d’EasyPark 

11.1 En la mesura en que ho permeti la llei obligatòria aplicable, excepte si EasyPark ha actuat de manera 

dolosa o extremadament negligent, la responsabilitat total d’EasyPark no superarà els 5000 EUR durant 

un any natural. 

11.2 Res del que s'inclou en aquests termes i condicions generals exclourà la responsabilitat d’EasyPark per 

la negligència greu i la mala conducta dolosa, o la mort i les lesions personals causades per un negligència 

d’EasyPark o qualsevol altre tipus de responsabilitat que no pugui ser exclosa o limitada segons la llei 

aplicable. 

11.3 EasyPark no és responsable de: 

a) la pèrdua o el dany al vehicle del client o a altres propietats mentre utilitza qualsevol 

Aparcament o Estacions de càrrega; 

b) els serveis oferts pels Socis o Operadors d’aparcament; o 

c) els danys indirectes o conseqüents, com, p. ex., la pèrdua de beneficis o qualsevol dany en 

relació amb les relacions del Client amb tercers. 
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11.4 A més a més, EasyPark no serà responsable dels danys i perjudicis o pèrdues que fossin provocats per: 

a) culpa o negligència del Client, inclòs que el mateix (i) no hagi iniciat o finalitzat correctament 

un servei (amb independència de si el Client ha optat per rebre un recordatori d’EasyPark o hagi 

utilitzat CameraPark), (ii) que el Client no hagi tingut en compte la informació facilitada , o (iii) 

el Client hagi indicat la matrícula o l’aparcament erronis (amb independència de si aquesta 

informació s’ha introduït manualment o mitjançant una proposta de la funció de posicionament 

de l’App, l’App del Cotxe o mitjançant l’ús de CameraPark Automàtic); 

b) la falta de compliment pel Client de les seves obligacions en virtut del Contracte o quan d'una 

altra manera no hagi atès a les instruccions de EasyPark; 

c) que el Client hagi estacionat el seu vehicle en contravenció de les lleis, reglaments o normes 

establertes per l'operador d'aparcament corresponent o que d'altra manera siguin d'aplicació en 

relació amb l'Aparcament on el Client estacioni el vehicle; 

d) error o funcionament deficients (com per exemple, que el dispositiu estigui apagat o s'hagi 

quedat sense bateria) en relació amb (i) el telèfon, (ii) el Telèfon Mòbil o (iii) altres equipaments 

tècnics (p. ex. el sistema d’infoentreteniment d’un vehicle) del Client, que provoquin que un 

estacionament o una Sessió de Càrrega no s’iniciï o no s’ampliï (situació en la qual el Client 

s‘arrisca, p. ex. a una multa d’estacionament) o que no es finalitzi correctament (situació en la 

qual el Client s’arrisca p. ex. a pagar massa per l’estacionament o la càrrega); 

e) fallada, interrupció o retard en les xarxes telefòniques, d'Internet o de comunicació 

proporcionades per un tercer diferent d’EasyPark, o accions o omissions de l'operador que 

afectin el funcionament o disponibilitat dels Serveis, cosa que pot provocar que el telèfon, el 

Telèfon Mòbil o altres equipaments tècnics del Client no es puguin comunicar amb el Sistema 

EasyPark i que un estacionament o una Sessió de Càrrega no s’iniciï o no s’ampliï (situació en 

la qual el Client s‘arrisca, p. ex. a una multa d’estacionament) o que no es finalitzi correctament 

(situació en la qual el Client s’arrisca p. ex. a pagar massa per l’estacionament o la càrrega);  

f) que el Servei hagi estat cancel·lat per EasyPark per motius que es revelessin incorrectes, però 

que EasyPark tingués motius per pensar que eren correctes en el moment de la cancel·lació i 

que justificaven aquesta cancel·lació; 

g) el funcionament incorrecte d'una Estació de Càrrega; 

h) que un Aparcament o Estació de Càrrega proposats per EasyPark no mostrar quan el Client 

acudeixi als mateixos; 

i) la pèrdua o sostracció de la Targeta EasyPark del Client sense que aquest hagi informat a 

EasyPark d'aquesta circumstància, o quan d'una altra manera hagi estat objecte d'un ús no 

autoritzat; 

j) el Client que no hagi informat a EasyPark d’una sospita o coneixement d’un mal ús del Número 

de Matrícula d’un vehicle registrat per a l’ús de CameraPark Automàtic; 

k) la pèrdua o sostracció d’un Telèfon mòbil en el qual el client hagi instal·lat l'App o un vehicle 

en el qual el client ha instal·lat l’App del Cotxe, sense notificació per part del Client a EasyPark; 

l) la no desactivació per part del Client del servei CameraPark Automàtic en relació amb un 

vehicle; 
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m) l'ús no autoritzat de les Credencials d'inici de sessió o dels Serveis, o 

n) força major (veure clàusula 15). 

12 Reclamacions 

12.1 En el supòsit d'un servei defectuós o d'un cobrament equivocat, el Client ha de presentar sense demora 

una reclamació escrita al servei d'atenció al client de EasyPark en la direcció 

atencion.cliente@easypark.net, i, com a molt, en els 60 dies naturals següents a que el Servei 

corresponent comencés a proporcionar-se, o, alternativament, al fet que el client tingués coneixement, o 

hagués d'haver tingut coneixement, del cobrament erroni de què es tracti. La reclamació haurà clarament 

indicar el caràcter del defecte o error. El Client proporcionarà la deguda assistència a EasyPark en relació 

amb les indagacions efectuades arran de la reclamació. 

12.2 Les reclamacions relatives a Tarifes d'Estacionament o Tarifes de Càrrega equivocades es tramitaran i 

resoldran en col·laboració amb el Soci o Operador d’aparcament corresponent. Quan una reclamació 

relativa a una tarifa d'Estacionament o a una Tarifa de Càrrega cedida a EasyPark sigui aprovada, 

EasyPark abonar sense demora al Client l'import corresponent. Quan la reclamació sigui desestimada, 

EasyPark notificarà al Client el resultat de la tramitació de la reclamació, explicant els motius de la seva 

decisió. Les queixes relacionades amb un Sistema CameraPark seran dirigides a l’Operador d'aparcament 

corresponent. 

12.3 Abans o després de rebre una indemnització per part d’EasyPark per qualsevol tarifa o altres càrrecs, 

d’acord amb la clàusula 12.2 es pot exigir al Client que s'oposi a qualsevol reclamació corresponent d’un 

Soci o Operador d'aparcament o altres tercers, segons el cas, com a part de l’assistència i la cooperació 

raonables del Client. A més, d’acord amb la sol·licitud per escrit d'EasyPark, el Client facilitarà que 

EasyPark tingui la possibilitat de gestionar qualsevol negociació o disputa amb qualsevol tercer en relació 

amb una disputa o una possible disputa pel que fa a aquestes taxes o càrrecs. Això inclou concedir a 

EasyPark totes les autoritzacions i tota l’assistència raonablement necessàries per permetre que EasyPark 

estableixi la defensa, assumint-ne els costos, contra aquesta reclamació o possible reclamació i acceptar 

qualsevol acord o compromís, així com la retirada de la reclamació. 

13 Duració, resolució anticipada, etc. 

13.1 El Contracte és vàlid des de la confirmació del registre del compte de Client per EasyPark (veure clàusula 

1.5) fins que sigui resolt de conformitat amb el que disposa el Contracte, o com d'una altra manera 

s'acordi per escrit. 

13.2 Quan el Client hagi escollit un Paquet de Productes sense tarifa fixa mensual, el Client podrà resoldre el 

Contracte amb efecte immediat. Quan el Client hagi escollit un Paquet de Productes amb una tarifa fixa 

mensual (total o parcial), podrà resoldre el Contracte des del final del mes natural següent posterior a la 

notificació de resolució. 

13.3 EasyPark tindrà dret de suspendre immediatament l'accés del Client als Serveis, cancel·lar l'ús dels 

comptes pel Client i / o resoldre el present Contracte amb efectes immediats, quan 

a) el Client hagi infringit greument qualsevol de les seves obligacions derivades del Contracte; 
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b) el Client no compleixi, o hagi motius raonables per suposar que no complirà, les seves 

obligacions de pagament, o no tingui una targeta de pagament en vigor o algun altre mitjà de 

pagament registrats amb EasyPark; 

c) d'acord amb l'avaluació prudencial de EasyPark, es pugui esperar que el Client esdevingui 

insolvent; 

d) el Client utilitza el Sistema EasyPark o algun servei infringint el Contracte o d'una manera que 

pugui ser perjudicial o ocasionar danys a EasyPark o a un tercer; 

e) el Client ha estacionat reiteradament el seu vehicle infringint les lleis o reglaments aplicables i 

/ o les normes de l'Operador d’aparcament corresponent; 

f) el Client ha proporcionat informació incorrecta, incompleta o enganyosa, o 

g) en base a un estudi previ, EasyPark consideri probable que el Client pugui estar involucrat en, 

o guardi relació amb, una activitat criminal o delictiva. 

13.4 EasyPark pot finalitzar el Contracte o deixar de proporcionar els Serveis, conjuntament o en part, sempre 

que ho notifiqui amb 30 dies d’antelació. 

13.5 Quan el Client hagi seleccionat un Paquet de Productes pel qual paga total o parcialment amb una tarifa 

fixa mensual, serà responsabilitat del Client resoldre el Contracte quan el vehicle registrat sigui venut, 

temporalment donat de baixa o no sigui utilitzat per un altre motiu. EasyPark no tindrà l'obligació de 

comprovar si un vehicle que hagi estat registrat pel Client ha estat donat de baixa temporalment. 

13.6 La resolució del Contracte per part del Client s'efectuarà per escrit. 

13.7 La resolució del Contracte (per qualsevol motiu) no afecta els drets i / o obligacions assumits per una 

part abans de la data en què el Contracte es resolgui. 

14 Dret de desistiment 

De conformitat amb el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós 

de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, el Client té el dret a desistir del Contracte 

notificant-ho al servei de atenció al client de EasyPark en la direcció atencion.cliente@easypark.net, en 

els 14 dies naturals següents a l'aprovació del seu registre. Per computar el termini es tindrà per bona 

data en què el Client manifesti la seva intenció d'exercir el dret de desistiment. 

15 Força major 

EasyPark no serà responsable per cap incompliment o demora en el compliment del que estipula el 

present Contracte que es derivi d'una causa o circumstància que s'escapi del control raonable de 

EasyPark, incloses, sense caràcter exhaustiu, les d'incendi, inundació o altres catàstrofes naturals , actes 

de guerra, atacs terroristes, conflictes laborals, fallades, interrupcions o retards en xarxes de telèfon, 

d'Internet o de comunicació d'un altre tipus, restriccions generals al trànsit, accidents, explosions, 

disturbis, o canvis legislatius o mesures adoptades per un organisme públic. 

16 Confidencialitat 

Cap part pot revelar informació confidencial relativa a l'altra part sense el consentiment d'aquesta última. 

No obstant això, el Client admet i consent que EasyPark per complir les seves obligacions comparteixi 

informació relativa als Serveis i la seva utilització amb Socis i Operadors d'aparcament. Així mateix, el 
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Client admet i consent que EasyPark comuniqui a la policia o altres autoritats competents tot ús indegut 

dels Serveis, activitats il·lícites, conductes fraudulentes o inadequades i / o sospites de les mateixes. 

17 Informació, dades personals 

17.1 EasyPark processa les dades personals del client, com a responsable del tractament, principalment per 

proporcionar els Serveis i per a altres propòsits com, per exemple, els següents: (i) comunicació de 

màrqueting i ofertes, (ii) realitzar enquestes, (iii) seguiment i avaluació, (iv) tractament de sol·licituds i 

assumptes de servei d’atenció al client, (v) enregistrament de trucades telefòniques (amb consentiment 

previ), (vii) compliment d’obligacions legals, (viii) establiment, exercici i defensa de reclamacions legals 

i (ix) manteniment, protecció i desenvolupament dels Serveis. 

17.2 El Client reconeix que EasyPark pot compartir informació sobre (l’ús del client) dels Serveis als Socis i 

Operadors d’aparcament per tal de d’assumir els seus deures en relació amb ells. A més, el Client 

reconeix que EasyPark pot informar de qualsevol mal ús dels Serveis, activitats il·legals, comportament 

fraudulent o inadequat o sospites a la policia o a qualsevol altra autoritat competent. 

17.3 El Client té diversos drets relacionats amb el processament de les seves dades personals. Per exercir els 

seus drets, el Client es posarà en contacte amb el servei al Client d'EasyPark: 

atencion.cliente@easypark.net. 

17.4 El tractament i processament de dades personals es realitza de conformitat amb la legislació aplicable 

per a la protecció de dades personals i es contempla en la Política de Privadesa d’EasyPark. Per obtenir 

informació addicional sobre el processament de dades personals, consulteu la política de privadesa 

d’EasyPark a https://legals.easyparksystem.net/ES/privacy/en/privacy_es_en.pdf. 

18 EasyPark en altres països 

18.1 EasyPark forma part d'un grup d'empreses (cadascuna, una "Empresa EP") que presten serveis 

bàsicament similars als Serveis proporcionats per EasyPark (els "Serveis EP"), als països (exclosos els 

països enumerats com a franquícies) que en cada moment s'enumeren a http://www.easyparkgroup.com 

(cadascun, un "País EP"). Pot visitar-http://www.easyparkgroup.com per obtenir informació sobre els 

llocs dins d'un País EP en què poden utilitzar-se els Serveis EP. 

18.2 Quan el Client visiti un altre País EP (un país diferent a Espanya), podrà utilitzar els Serveis EP sempre 

que el Client accepti els termes i condicions generals aplicables de l'Empresa EP nacional. 

18.3 Els Serveis EP són prestats per una Empresa EP nacional, i quan el Client utilitza Serveis EP es 

converteix en Client d'aquesta Empresa EP nacional. No obstant això, quan utilitza els Serveis EP, el 

Client realitza pagaments a EasyPark (i no a l'Empresa EP nacional). Els tipus de canvi diaris publicats 

pel Banc Central de Suècia s’utilitzen per a convertir qualsevol taxa carregada a qualsevol País EP a 

Euros. 

19 Modificacions, cessions, etc. 

19.1 EasyPark es reserva el dret a modificar els presents Termes i Condicions Generals. En aquest cas, 

EasyPark ha d'informar immediatament al Client i posar la nova versió dels termes i condicions generals 

a disposició del Client, qui tindrà el dret a rebutjar les modificacions mitjançant la resolució del Contracte 

amb caràcter immediat. Això no obstant, es considera que el Client ha acceptat les modificacions que 

segueixi utilitzant els Serveis. 
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19.2 Els termes i condicions generals en cada moment aplicables estan disponibles al Lloc Web. 

19.3 EasyPark té el dret a cedir total o parcialment els seus drets o obligacions derivats del present Contracte 

sense el consentiment del Client. A més, EasyPark té el dret a utilitzar subcontractistes per complir les 

seves obligacions d'acord amb aquest Contracte. 

19.4 El Client no podrà cedir els seus drets i / o obligacions derivats del Contracte sense el consentiment escrit 

de EasyPark. 

20 Altres qüestions 

20.1 El Contracte representa la totalitat de l'acord assolit per les parts en relació amb les qüestions a què el 

Contracte es refereix. 

20.2 Les parts acorden que, en el cas que alguna disposició del Contracte fos considerada invàlida o ineficaç, 

aquesta disposició i la resta de termes i condicions del Contracte seran aplicats en la mesura permesa. 

20.3 Els presents termes i condicions generals (així com qualssevol altres termes i condicions que formin part 

del Contracte) estan disponibles en diversos idiomes, entre els quals la versió en idioma espanyol 

constitueix la versió en llengua original. Les parts reconeixen que en el cas de discrepàncies entre les 

versions en altres idiomes i la versió en idioma espanyol dels presents Termes i Condicions Generals, 

prevaldrà la versió en idioma espanyol. 

20.4 EasyPark és conscient que la prestació de serveis de cessió de crèdits implica l'aplicació de mesures 

contra el blanqueig de capitals en relació amb els Operadors d'Aparcaments, mesures que EasyPark 

compleix d'acord amb la legislació aplicable en cada moment. 

21 Invalidesa parcial 

Sense perjudici de qualsevol altra disposició d'aquest Contracte, quan una o diverses clàusules del 

Contracte sigui o esdevingui invalida, il·legal o ineficaç en tot o en part, en una jurisdicció o en relació 

amb una de les parts, aquesta invalidesa, il·legalitat o ineficàcia en tal jurisdicció no comportarà, amb tot 

l'abast permès per la legislació aplicable, la invalidesa, il·legalitat o ineficàcia de les altres disposicions 

del Contracte, ni afectarà a aquestes disposicions en qualsevol altra jurisdicció o en relació amb les altres 

parts del Contracte. 

22 Llei aplicable i controvèrsies 

22.1 El Contracte es regirà per les lleis d'Espanya. 

22.2 Tot conflicte, controvèrsia o reclamació derivats o que portin causa del Contracte subscrit per EasyPark 

i un Client que tingui la consideració de consumidor (tal com es defineix el terme en el Reial Decret 

Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa 

dels Consumidors i Usuaris), o de l'incompliment, resolució o invalidesa del mateix, seran resolts en 

primer lloc per un acord voluntari entre les Parts. Si les Parts no poden arribar a un acord, el conflicte, a 

petició del Client, es pot estudiar per l’Oficina d’Informació al Consumidor Municipal (Oficina 

Municipal de Información al Consumidor, “OMIC”) del municipi del Client, o per la Junta Directiva de 

Consum (Dirección General de Consumo) de la Comunitat Autònoma del Client (Comunidad 

Autónoma). El conflicte es pot resoldre davant els tribunals espanyols aplicables. 
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22.3 El Client pot utilitzar la plataforma en línia de la Comissió Europea per enviar una queixa a EasyPark o 

l’Operador d’aparcament pertinent. 

22.4 Quan el Client decideixi utilitzar o consultar un Servei EP fora d'Espanya, ha de tenir en compte que ho 

fa a iniciativa pròpia i que serà responsable del compliment de les corresponents lleis nacionals. 

22.5 La present clàusula 22 es mantindrà en vigor després de l'extinció del Contracte. 

23 Servei d'atenció al Client 

El servei d'atenció al Client d’EasyPark contesta preguntes relatives al Contracte i els Serveis prestats 

per EasyPark en horari d’oficina i dies hàbils a Espanya. 

Número de telèfon: +34 91 1239500 

Adreça de correu electrònic: atencion.cliente@easypark.net 
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