
Condicions generals de reserva a través del lloc web 
 www.hotelaugustavalles.com 
 
VALLÈS 222, SL, és el responsable del tractament de les dades personals. Us informem que aquestes 

dades es tractaran de conformitat amb el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de 

dades personals, el Reglament (UE) 2016/679, del 27 d’abril de 2016 (GDPR). Tractem les vostres dades i 

la informació que ens faciliteu en aquest formulari amb la finalitat d’oferir-vos els serveis sol·licitats i 

enviar-vos ofertes comercials de l’Hotel Augusta Barcelona Vallès i de l’Hotel Calipolis. 

El servei de reserva en línia té com a finalitat la reserva d’allotjament al nostre hotel. La utilització d’aquest 

servei suposa l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions generals 

recollides en l’última versió actualitzada d’aquestes condicions de reserva, o les que hàgiu d’acceptar per a 

cada allotjament concret. 

Criteris de conservació de les dades: les dades de contacte es conservaran al sistema fins que revoqueu 

l’autorització que atorgueu en acceptar aquesta política amb la finalitat d’enviar-vos informació comercial. 

La resta d’informació es conservarà durant el termini de prescripció de les accions legals, que pot arribar 

fins als deu anys. 

Comunicació de les dades: seran destinataris de la informació el personal del responsable del tractament 

que estigui autoritzat per la direcció, els proveïdors necessaris per proporcionar-vos els serveis i 

l’administració pública en l’àmbit de les seves competències. 

Utilitzem la plataforma Mailchimp per gestionar l’enviament de correus electrònics de tipus comercial, la 

qual cosa suposa una transferència internacional de dades. Podeu accedir a la seva política de privadesa a 

l’enllaç  https://mailchimp.com/legal/privacy/. 

Elaboració de perfils: per al compliment dels objectius del responsable del tractament i, sobretot, per oferir 

una atenció més personalitzada, acurada i eficaç a l’usuari, de vegades cal elaborar perfils dels 

destinataris dels serveis. En cap cas l’elaboració del perfil no es fa de manera exclusivament 

automatitzada. 

Procés de contractació: per fer una reserva a través d’aquest lloc cal que seguiu aquests passos: 

 

1. Trieu la destinació/allotjament. 

2. Introduïu les dates d’entrada i de sortida. Introduïu el codi promocional, si en teniu cap. 

3. Es mostraran les opcions de reserva disponibles a l’establiment, tipus d’habitació i nombre de persones. 

4. Un cop seleccionat el tipus d’habitació i ocupació, podreu triar els extres que l’establiment ofereixi 

(esmorzar, allotjament de mascota o altres). 

5. Un cop hàgiu decidit continuar el procés de reserva, se us presentarà un resum de les opcions triades 

amb detall del preu unitari i l’import total, impostos inclosos. 

6. Així mateix, se us informarà de la política de pagament i cancel·lació de l’hotel. Se us sol·licitaran les 

dades de la targeta de crèdit com a garantia de la reserva i podreu fer els comentaris o peticions 

addicionals que cregueu oportú traslladar a l’establiment abans de l’arribada. 

7. El procés de reserva finalitza acceptant les condicions de la reserva. 

8. Rebreu la confirmació de la reserva per correu electrònic. Aquest correu conté la informació relativa a la 

reserva i us servirà com a comprovant. 

 

El document electrònic en què es formalitza la reserva s’arxivarà i podrà ser accessible, en cas que ho 

sol·liciteu degudament. De tota manera, us recomanem que guardeu la confirmació de la reserva. 

 

Idiomes: el procés de reserva es podrà dur a terme en els idiomes següents: català, castellà, anglès i 

francès. 

 

Preu: els preus indicats al lloc web tenen el 10 % d’IVA inclòs. Si escau, se us indicarà l’import 

corresponent a la taxa turística que pugui correspondre en funció de la destinació triada. 

Serveis addicionals: els serveis addicionals que vulgueu incloure a la reserva implicaran càrrecs 

addicionals, llevat que s’estableixin com a serveis de cortesia. Aquests serveis addicionals hauran de ser 

http://www.hotelaugustavalles.com/
https://mailchimp.com/legal/privacy/


acceptats expressament i, en cada cas, se n’indicarà el cost. 

Avantatges de reservar directament a través del nostre web: 

• Millor preu garantit. 

• Pagament a l’hotel. 

• Late Check Out (sota disponibilitat de l’hotel). 

• Wifi gratuït. 

Pagament: els imports totals que s’indiquen aquí es calculen en funció dels impostos i les taxes de canvi 

actuals (si correspon) i no inclouen els càrrecs addicionals en què es pugui incórrer durant l’estada. 

Durant el procés de reserva es requereixen les dades d’una targeta de crèdit (Visa, Mastercard, Diners Club, 

American Express i Maestro) com a garantia de reserva. 

Us informem que, en arribar a l’hotel, cal presentar la targeta de crèdit utilitzada per fer la reserva. En cas 

que no sigueu el titular de la targeta de crèdit utilitzada per fer la reserva, us preguem que contacteu amb 

l’hotel abans que s’executi la política de dipòsit establerta a la reserva. 

 

Política de modificació o cancel·lació: ens reservem el dret de cancel·lar o modificar reserves en aquells 

casos en què es consideri que el client ha realitzat una activitat fraudulenta o inadequada, o sota altres 

circumstàncies en què es consideri que les reserves continguin o siguin el resultat d’un error o una 

equivocació. 

Dret de desistiment: en tot cas, us fem avinent que, per a la contractació de serveis d’allotjament, no és 

aplicable l’exercici del dret de desistiment previst en la Llei 3/2014, Llei general de consumidors i usuaris. 

Política de galetes: fem servir galetes pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis, personalitzar el 

lloc web, facilitar-vos la navegació, proporcionar-vos una millor experiència en l’ús del lloc web, identificar 

problemes per millorar-lo, fer mesuraments i estadístiques d’ús i mostrar-vos publicitat relacionada amb 

les vostres preferències mitjançant l’anàlisi de l’ús del lloc web. 

Us informem que podem utilitzar galetes al vostre equip amb la condició que hi hàgiu donat el 

consentiment, llevat dels supòsits en què les galetes siguin necessàries per a la navegació pel lloc web. En 

cas que hi presteu el consentiment, podrem fer servir galetes que ens permetran tenir més informació 

sobre les vostres preferències i personalitzar el lloc web de conformitat amb els vostres interessos 

individuals. 

Aquesta Política de galetes es podrà modificar quan ho exigeixi la legislació vigent en cada moment o en 

cas que hi hagi alguna variació en el tipus de galetes utilitzades al lloc web. Per això, us recomanem 

revisar aquesta política cada vegada que accediu al nostre lloc web per tal de tenir la informació pertinent 

sobre com i per què fem servir les galetes. 

Protecció de dades: les dades que ens faciliteu durant el procés de reserva s’utilitzaran per poder 

gestionar aquest procés i fer possible la vostra estada a l’allotjament triat, així com per poder-nos posar en 

contacte amb vós, i es tractaran d’acord amb el que estableixen les polítiques de privadesa. 

Base jurídica del tractament: el tractament de les dades està legitimat per la relació contractual que 

manteniu amb nosaltres, el compliment de les lleis i el consentiment que atorgueu quan accepteu 

expressament aquesta política. 

S’entén que accepteu les condicions establertes si premeu el botó “ACCEPTAR” que hi ha en tots els 

formularis de recollida de dades, o si envieu un missatge per correu electrònic a les adreces de contacte 

que trobareu al web. 

Les dades personals es desen a la base de dades general d’administració del responsable del tractament, 

que garanteix les mesures tècniques i organitzatives per preservar la integritat i la seguretat de la 

informació que tracta. 

La base de dades general està dotada del preceptiu document de seguretat i disposa de tots els mitjans 

tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés no autoritzat o el robatori de les 

dades que ens faciliteu. El tractament de les dades personals s’ajusta a les disposicions de la Llei orgànica 

3/2018 de protecció de dades i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament 

Europeu i del Consell, del 27 d’abril de 2016. 

Llei aplicable i jurisdicció competent: les condicions de reserva / condicions generals de contractació es 

regeixen per la llei espanyola. Per a la resolució de qualsevol controvèrsia que pogués sorgir pel que fa a la 



validesa, l’execució, el compliment o la resolució, total o parcial, d’aquestes condicions, si teniu la condició 

de consumidor, seran competents els jutjats corresponents al vostre domicili. 

La Comissió Europea, d’acord amb l’art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, facilita una plataforma de 

resolució de litigis en línia en matèria de consum, disponible a l’enllaç següent: 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Els consumidors podran sotmetre les seves reclamacions a través 

de la plataforma de resolució de litigis en línia. 

Drets: podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació, portabilitat, no ser objecte 

de decisions individuals automatitzades i revocació. 

Dades de contacte per exercir els vostres drets: HOTEL AUGUSTA BARCELONA VALLÈS, Autopista AP7, 

sortida 13 (Granollers). 08410 Vilanova del Vallès (Barcelona). Adreça electrònica: 

reservas@hotelaugustavalles.com. 
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