El Col·legi ha signat un nou conveni de col·laboració amb SABA Aparcaments. Aquesta empresa,
especialitzada en la gestió d’aparcaments urbans, ofereix uns avantatges exclusius als col·legiats
i col·legiades per a la utilització de la xarxa d’aparcaments que gestiona. Com és habitual, per a
fer ús d’aquests avantatges caldrà acreditar la pertinença al col·lectiu mitjançant el carnet
col·legial vigent.
Els avantatges esmentats són els següents:
1. Descompte en la rotació de vehicles:


7% de descompte sobre el preu de la tarifa vigent en cada moment per moviments en rotació
horària en els aparcaments de la xarxa d’Aparcaments SABA i BAMSA.

Per a poder gaudir d’aquest descompte caldrà omplir el document Formulari rotació que s’adjunta,
enviar-lo a comercial@saba.eu i adjuntar còpia del carnet col·legial vigent.
El pagament de l’estada es fa al caixer automàtic, en cas de pagar amb targeta no financera
(aparcaments amb logotip TCR), o a la sortida de l’aparcament si es disposa de Via-T.

2. Descompte en abonaments:


Fins al 15% de descompte sobre el preu vigent, sempre que es tracti d’una nova alta
d’abonament i en aquells aparcaments que tinguin disponible aquest servei. Caldrà
identificar-se com a col·legiat/da i subscriure el corresponent contracte d’abonament.

Condicions i característiques de la modalitat d’abonaments:
Pagament.

Les quotes s’abonaran, mitjançant domiciliació bancària i per períodes avançats, de
l’1 al 5 de cada mes.

Dipòsit.

S’abonaran 10 € en concepte de fiança, per cada targeta d’abonat lliurada, a retornar
en el moment de ser baixa.

Limitacions.

Només es podrà tenir una targeta per cada abonament de manera simultània.
Qualsevol pèrdua anul·larà l’anterior i activarà una nova targeta (SABA carregarà 10
€ per cada targeta perduda).

3. Descompte en productes de prepagament:



Entre un 5% i un 20% de descompte sobre el preu vigent
Els productes de prepagament de SABA i BAMSA es venen en paquets de 10 unitats

Per a aconseguir el descompte en productes de prepagament, caldrà fer esment de l’oferta i
acreditar la condició de col·legiat/da.
(*) En tots els casos, queden exclosos els aparcaments següents: Illa Diagonal, CosmoCaixa,
aeroports, estacions d’AVE, Constança, Andrea Dòria, Cim Vallès i Aragònia.

Per a poder gaudir dels descomptes esmentats o fer la comanda corresponent, podeu adreçar un correu
a luis.manuel.de.faria@bamsa.cat o bé trucar al telèfon 628 997 435 (Luis de Faría). També en
cas de dubte o incidència.
Els productes de prepagament es podran fer arribar al domicili/despatx del col·legiat/da en el cas de
Barcelona. Fora de Barcelona, es podran recollir a l’aparcament més proper a la ubicació del
col·legiat/da. En ambdós supòsits, cal concretar-ho en el moment de fer la comanda.

