
  

 

 

CONDICIONS PARTICULARS DEL CARNET DE SOCI 

 
 

1. Vigència anual del carnet de soci 

El  carnet de soci permetrà al seu titular el lliure accés al recinte de L’AQUÀRIUM DE BARCELONA durant un any 

des de la realització del mateix, sent necessària la seva renovació quan expiri el període de vigència per poder 

seguir gaudint dels beneficis del carnet. Aquests beneficis del carnet no són acumulables a altres ofertes i 

promocions que pugui realitzar el centre. 

 

2. Condicions i ús del carnet de soci 

El carnet només pot ser adquirit a les taquilles del centre o a la nostra pàgina web 

https://www.aquariumbcn.com i és un producte no reemborsable.  

 

Donades les característiques del carnet (entrades amb una data o un període d’execució específics) resulta 

aplicable el que es disposa a l’art. 103. l) de la Llei General per la Defensa dels Consumidors i usuaris quedant 

exclòs el dret de desistiment al sistema de compra d’entrades. 

 

El carnet és per ús exclusiu del titular, sent vàlid per qualsevol dia de la setmana, en funció del calendari oficial 

i dins de l’horari d’obertura del centre i respectant les seves normes de funcionament i seguretat, així com les 

normes i protocols sanitaris a cada moment vigents. Les dates d’obertura i tancament seran decidides 

unilateralment per la direcció del centre. 

 

L’adquisició del carnet suposa l’acceptació del contingut de les Normes de Funcionament de L’AQUÀRIUM DE 

BARCELONA i, per tant, del seu compliment total durant la seva estància a les instal·lacions. Pot consultar les 

normes de funcionament al web https://www.aquariumbcn.com. 

 

El carnet és un document personal i intransferible. ASPRO OCIO S.A. es reserva el dret de comprovar la identitat 

del seu portador cada vegada que hagi de ser utilitzat, sent imprescindible la presentació del D.N.I., Passaport 

o Carnet de Conduir (en vigor). Els menors de dotze anys han d’anar obligatòriament acompanyats d’un adult 

major d’edat. 

 

El carnet haurà de conservar-se durant tota la seva estància a les instal·lacions de L’AQUÀRIUM DE BARCELONA 

i, si és el cas, mostrar-se al nostre personal que així ho requereixi. 

 

3. Serveis exclosos 

Es fa especial menció a que estan exclosos en general del carnet els serveis de consignes, fotografies, 

restauració i botiga, esdeveniments especials, així com qualsevols altres que no siguin exclusivament els serveis 
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d’accés i estància a les instal·lacions del parc, encara que amb el carnet sí disposen de descomptes especials a 

la nostra botiga i cafeteria-restaurant. 

 

El carnet no dona dret a accedir a espectacles, atraccions o activitats de pagament, exposicions o 

esdeveniments temporals també de pagament organitzats per ASPRO OCIO S.A. o per empreses externes. 

 

4. Serveis inclosos 

Amb el carnet de soci de L’AQUÀRIUM DE BARCELONA disposa de descomptes especials del 10% per a compres 

a la nostra botiga i en productes de la nostra cafeteria-restaurant presentant el carnet de soci. 

 

A més, també obtindrà un descompte del 10% a les següents activitats de pagament organitzades per 

L’AQUÀRIUM DE BARCELONA: 

- Festes d’aniversari: Per a nens/es de 3 a 12 anys. Activitat amb reserva prèvia.  

- Aquarista per un dia: Per a nens/es de 8 a 14 anys. Activitat amb reserva prèvia. 

- Experiències amb taurons:   

 Submergeix-te entre taurons: A partir de 8 anys. 

 Immersió amb taurons: A partir de 18 anys. 

 Dormir amb taurons: Per a nens/es de 8 a 12 anys. Activitat amb reserva prèvia. 

 

5. Limitacions per circumstàncies excepcionals 

En determinades circumstàncies de caràcter excepcional com motius meteorològics, d’aforament, de seguretat 

o de salut pública, i, en la mesura de lo raonablement possible, previ avís als titulars del carnet a la pàgina web 

i/o perfils oficials a xarxes socials, ASPRO OCIO S.A. es reserva el dret a limitar a aquests titulars els dies o hores 

d’accés lliure al centre pels motius esmentats sense dret a indemnització. 

 

Per al cas on el tancament temporal sigui conseqüència d’una alerta sanitària (per exemple, per motiu del 

COVID-19) la validesa del carnet s’estendrà automàticament per un període equivalent al del tancament durant 

el període immediatament posterior. 

 

6. Retirada del carnet de soci per incompliment greu 

ASPRO OCIO S.A. es reserva el dret d’admissió, d’expulsió de les seves instal·lacions, i de retirar el carnet, sense 

possibilitat de reemborsament, quan succeeixi algun dels següents motius: 

- Incompliment de les presents normes 

- Alteració de l’ordre 

- Ús fraudulent del carnet 

- Mantenir conductes que incomodin o perjudiquin a altres clients 

- Ocasionar qualsevol tipus de deteriorament, menyscabament o desperfecte a les instal·lacions de 

L’AQUÀRIUM DE BARCELONA 

 

7. Protecció de dades personals 

L’adquisició del carnet suposa la complementació i entrega del formulari destinat a tal efecte a les taquilles del 

centre. A la mesura a la que al mateix es recullen les dades personals, ASPRO OCIO S.A. els informa: 



  

INFORMACIO BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 

RESPONSABLE ASPRO OCIO S.A. 

FINALITAT PRINCIPAL Gestió de la subscripció del carnet de soci 

LEGITIMACIÓ Consentiment de l’interessat 

DESTINATARIS 
No es cediran les dades a tercers, excepte autorització expressa o obligació 

legal 

DRETS 

Accedir, rectificar i suprimir les dades, portabilitat de les dades, limitació o 

oposició al seu tractament, transparència i dret a no ser objecte de decisions 

automatitzades 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 
Pot consultar la informació addicional i detallada sobre la nostra Política de 

Privacitat a https://www.aquariumbcn.com/politica-de-privacidad/ 

DATA PROTECTION OFFICER 

(DPO) 

GRUPO ADAPTALIA LEGAL – FORMATIVO S.L. 

C/ de Julián Camarillo, 26, 28037. Madrid 

Tfn. 915 533 408 

legal@grupoadaptalia.es  
 

 

8. Nul·litat i ineficàcia de les clàusules 

Si qualsevol clàusula fos declarada, total o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només 

a dita disposició, o part de la mateixa, que resulti nul·la o ineficaç, subsistint a tota la resta de les condicions i 

tenint aquesta disposició, o la part de la mateixa que resulti afectada, per no posada. 

 

9. Legislació aplicable i jurisdicció 

Les presents condicions que resultin aplicables s’interpretaran i regiran conforme a la legislació espanyola. Per 

qualsevol qüestió litigiosa que pugui sorgir, les parts, es sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de 

Barcelona. 
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