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Els abonats de la xarxa B:SM disposaran de
descomptes a 72 aparcaments de la ciutat
»

Aparcaments B:SM crearà l’abonament complet Premium, que permetrà als
usuaris gaudir d’un descompte del 50% als aparcaments de Saba i BAMSA
quan hi vulguin estacionar en règim de rotació

»

El nou abonament entrarà en vigor a partir del pròxim 1 d’octubre. Els usuaris
que disposin d’un abonament complet actualment gaudiran dels avantatges
des d’ara i fins que estigui disponible el paquet Premium

Barcelona de Serveis Municipals ha arribat a un acord amb les operadores BAMSA i Saba,
perquè els abonats a la xarxa B:SM també puguin disposar de descomptes als seus
aparcaments. D’aquesta manera, s’amplien les possibilitats d’estacionament de
rotació dels abonats de la xarxa B:SM, ja que podran deixar el seu vehicle a 72
aparcaments de la ciutat, els 40 de B:SM i 32 més gestionats per BAMSA i Saba.
Els descomptes dependran del tipus d’abonament que hagi contractat l'usuari. B:SM
crearà el nou abonament complet Premium, amb el que els usuaris tindran un 50%
descompte en la rotació als aparcaments BAMSA i Saba, que es sumarà al ja establert
descompte als aparcaments B:SM. El nou paquet Premium estarà disponible a partir del
pròxim 1 d’octubre, però els usuaris que actualment disposin d’un abonament complet
podran gaudir dels avantatges Premium des del 8 d’abril i fins el 30 de setembre.

Mapes de la xarxa d’aparcaments B:SM i dels aparcaments de BAMSA i Saba on seran efectius els descomptes (veure documents adjunts)

Amb aquest acord, B:SM dona un valor afegit als seus abonats, ja que a la oferta de 40
aparcaments disponibles de la xarxa B:SM es sumen 32 més, els 15 de BAMSA i 17
dels que Saba gestiona a la ciutat. La finalitat de l’acord, a més, és poder oferir
avantatges als usuaris alhora que s’agilitza el sistema de rotació a Barcelona, fent-lo més
eficient, sostenible i econòmic pel ciutadà.
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La col·laboració amb les operadores d’aparcaments és recíproca, ja que permetrà que els
abonats de BAMSA i de Saba també puguin deixar el seu vehicle, en règim de rotació, a
qualsevol dels aparcaments de B:SM. Està previst que els usuaris disposin d’una tarjeta
que els permeti identificar-se a qualsevol dels aparcaments, ja sigui de la xarxa B:SM, de
BAMSA o de Saba.
Per més informació, consultar l’apartat Abonats/Enxarxa’t a www.aparcamentsbsm.cat.

