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POLÍTICA D’ÚS DE LA XARXA WIFI 

A través d’aquest document, Mercados de Abastecimientos de Barcelona, S.A., en endavant 

Mercabarna, defineix quines són les condicions per a l’accés i ús a la xarxa wifi que l’empresa 

posa a disposició dels usuaris del recinte de l’empresa a la Zona Franca de Barcelona (08040 

Barcelona, recinte de Mercabarna).  

A continuació, proporcionem als usuaris tota la informació necessària per tal de garantir un ús 

responsable d’aquest servei de caràcter gratuït:  

- Qui és el responsable del servei. 
- Condicions generals d’accés i ús de la xarxa.  
- Obligacions dels usuaris.  
- Responsabilitats derivades de l’ús de la xarxa.  
- Informació sobre el tractament de les dades personals facilitades per a l’accés al 

servei.   
 

1. RESPONSABLE 

MERCADOS DE ABASTECIMIENTOS DE BARCELONA, S.A. (MERCABARNA) 

NIF: A08210403 

Direcció postal: C/ Major de Mercabarna, 76, Centre Directiu, 5º Mercabarna, 08040 

Barcelona 

Direcció electrònica de contacte: mb@mercabarna.cat.    
 

El proveïdor del servei d’accés a la xarxa Wifi és el prestador de serveis especialitzat amb 

qui Mercabarna ha subscrit el corresponent contracte de prestació de serveis d’accés a 

Internet al recinte gestionat per l’empresa a la Zona Franca de Barcelona.  

 

A aquests efectes, Mercabarna té la condició d’intermediari entre aquest prestador del 

servei d’accés a Internet i els usuaris del recinte que facin ús de la xarxa Wifi que l’empresa 

posi a la seva disposició.  

 

2. CONDICIONS GENERALS D’ACCÉS I ÚS DE LA XARXA 

 

A) Aquest document té com a principal finalitat regular determinar les condicions d’accés 

a continguts i serveis d’internet a través de la xarxa wifi que es posa a disposició dels 

usuaris. L’accés a la xarxa wifi és gratuït i es limita  al recinte de Mercabarna a la Zona 

Franca de Barcelona.  

 

B) La durada del servei es limita al temps en què l’usuari es mantingui connectat a la 

xarxa serveis de wifi. 

 

C) Els usuaris són responsables de proveir-se el seu propi dispositiu per a l’accés a la 

xarxa. Mercabarna no subministra directament cap tipus d’assistència tècnica o 

tecnològica ni font d’alimentació. 
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D) Els usuaris, en accedir a la xarxa wifi a través del sistema d’identificació, accepten 

expressament aquestes condicions, i: 

 

a. Declaren ser majors de divuit anys.  

 

b. En cas contrari, els menors d’edat necessiten obligatòriament, per a accedir i 

fer ús de la xarxa wifi, autorització dels pares i/o representants legals. En 

aquest sentit, Mercabarna informa als pares i/o representants legals dels 

menors que es facilita un accés lliure i transparent a Internet a través d’aquest 

servei, fet que comporta la possibilitat d’accedir a continguts o serveis que 

poden no ser apropiats o que poden estar prohibits a menors. Es recorda als 

pares i/o representants legals dels menors que és de la seva exclusiva 

responsabilitat controlar i decidir quins són els continguts adequats als quals 

poden accedir els menors al seu càrrec. 

 

E) Mercabarna informa als usuaris que la velocitat d’accés i fiabilitat del servei pot variar 

o inclús veure’s interrompuda en funció de nombrosos factors aliens a Mercabarna, 

tals com: les capacitats dels dispositius a través dels quals s’accedeixi a la xarxa, la 

qualitat de la senyal de wifi depenent de la localització, dins del recinte, des d’on es 

realitzi la connexió, la quantitat d’usuaris connectats simultàniament,... Per aquest 

motiu, i atenent al fet que l’accés es realitza a través d’una infraestructura de xarxa 

compartida, no es garanteix l’accés en tot moment ni de forma contínua. Mercabarna 

declina qualsevol responsabilitat que es pugui derivar dels fets exposats.  

 

F) L’activitat d’accés i ús per part dels usuaris a la xarxa wifi en les condicions descrites en 

aquest document, es regeix en qualsevol cas per la legislació espanyola d’aplicació en 

aquesta matèria. Els usuaris es sotmeten, en cas que com a conseqüència d’aquest 

accés i ús es generi algun tipus de controvèrsia que hagi de ser dirimida judicialment, 

als Jutjats i Tribunals de la localitat de Barcelona, excepte en aquells casos en què la 

llei pugui determinar un fòrum de competència específica.    

 

3. OBLIGACIONS DELS USUARIS DEL SERVEI 

 

A) Els usuaris es comprometen a fer ús d’aquest servei de forma diligent i correcta, i a no 

utilitzar-lo per a la realització d’activitats contràries a la llei, a la moral, a les bones 

costums i pràctiques acceptades, o amb finalitats il·lícites, prohibides o lesives pels 

drets i interessos de terceres persones. Els usuaris es comprometen també a no 

efectuar usos que, de qualsevol manera, puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, 

deteriorar o impedir el normal ús i funcionament del servei. Mercabarna declina 

qualsevol tipus de responsabilitat que pugui generar-se com a conseqüència dels usos 

esmentats en aquest apartat.   

 

B) Per tal de garantir l’ús de forma diligent i correcta de la xarxa, els usuaris es 

comprometen, a títol enunciatiu però no limitatiu, a: 
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a. No intercanviar, a través del tràfic suportat per la xarxa wifi, continguts que 

incloguin material que infringeixi drets de propietat intel·lectual o industrial, o 

bé que incloguin materials obscens o moralment ofensius o que facin apologia 

del terrorisme, el racisme, la violència o d’altres conductes il·legals.  

b. No utilitzar, transmetre o difondre continguts en què s’utilitzi un llenguatge 

difamatori, amenaçant o que sigui contrari al dret a l’honor, a la intimitat 

personal o familiar o la pròpia imatge de les persones físiques i jurídiques. 

c. No accedir il·legalment o sense autorització a sistemes o xarxes de tercers per 

mitjà de qualsevol tècnica. 

d. No interrompre o interferir en l’ús efectiu de les xarxes de tercers per 

qualsevol mitjà.  

e. No realitzar un ús fraudulent de la direcció IP proporcionada per a l’accés a la 

xarxa wifi.  

f. No desenvolupar qualsevol tipus de conducta d’atac de denegació de serveis, 

atacs d’autenticació, introducció, distribució o informació sobre com introduir 

o distribuir malwares, virus, troians, spywares, etc. 

g. No realitzar conductes d'atac a sistemes web o d’atacs d’enginyeria social 

(phishing, spam,...). 

 

C) Mercabarna es reserva el dret a suspendre i/o bloquejar el servei de forma immediata 

i sense preavís en cas que es detectin usos de la xarxa que contravinguin les 

obligacions descrites. 

 

4. RESPONSABILITATS DERIVADES DE L’ÚS DE LA XARXA 

 

A) La regulació de l’accés i ús de la xarxa wifi es fonamenta en el principi de 

responsabilitat dels propis usuaris, que han de fer un ús adequat de la xarxa atenent a 

les condicions i obligacions descrites anteriorment, i que són responsables de garantir 

que l’ús que facin de la xarxa no generi riscos per a la seguretat d’aquesta.    

 

B) A aquests efectes, els usuaris accepten i comprenen que l’accés i ús de la xarxa wifi 

l’efectuen sota la seva pròpia responsabilitat. Mercabarna no assumeix xap tipus de 

responsabilitat en quant als usos que es facin del servei, ni de les dades o informacions 

que els usuaris transfereixin des d’Internet en accedir a la xarxa. Així mateix, s’exclou 

qualsevol tipus de garantia o responsabilitat per l’ús del servei.  del Portal. Aquesta 

exoneració comprèn, a mode enunciatiu, qualsevol responsabilitat derivada de: la 

informació transmesa pels usuaris a través de la xarxa, els danys i perjudicis de tota 

naturalesa que puguin generar-se com a conseqüència de l’ús indegut del servei, la 

realització per part dels usuaris d’accessos no autoritzats a llocs protegits d’Internet 

per mitjà de l’ús de qualsevol tècnica de hacking, cracking, etc., els danys i perjudicis 

de qualsevol naturalesa que es puguin deure al coneixement que puguin tenir tercers 

de l’ús d’Internet que pugui efectuar l’usuari o que es puguin deure a l’accés i, en el 

seu cas, a la intercepció, eliminació, alteració, modificació o manipulació de qualsevol 

forma dels continguts i comunicacions de tota classe que els usuaris transmetin, 

difonguin, emmagatzemin, posin a disposició, rebin, obtinguin o accedeixin a través del 

servei de wifi. 
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5. INFORMACIÓ SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS 

 

Per tal d’accedir a la xarxa de wifi facilitada per Mercabarna, els usuaris s’han d’identificar i 

facilitar una direcció de correu electrònic. Aquesta direcció de correu és una dada de 

caràcter personal que serà tractada d’acord amb els termes que s’indiquen a la pàgina 

d’accés a la xarxa (responsable del tractament i dades de contacte, finalitat del tractament, 

base de licitud, i anunci de la possibilitat per part dels titulars d’exercir els drets legalment 

reconeguts). 

 

Així mateix, i tal i com s’indica a la pàgina d’accés, en compliment de l’article 13.2 del 

Reglament europeu 2016/679, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que 

respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, es 

comunica als usuaris que:  

 

A) Pel que fa al tractament de les dades per a l’activitat de control d’accés a la xarxa: 

 

- El tractament de les dades s’efectua en el moment d’accés a la pàgina web, per tal 

de poder controlar quins usuaris accedeixen a la xarxa wifi facilitada. 

Posteriorment, les dades es bloquejaran i es conservaran durant un termini de 10 

anys per tal de cobrir possibles responsabilitats que es puguin derivar d’un ús 

indegut de la xarxa.   

- L’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, i limitació de les dades 

per escrit, dirigint-se al delegat de protecció de dades de l’empresa a través de la 

direcció de correu electrònic mb@mercabarna.cat. 

- L’usuari té dret a retirar el consentiment pel tractament de les seves dades en 

qualsevol moment.  

- L’usuari podrà presentar també una reclamació davant de l’autoritat de control 

competent (l’Agència Espanyola de Protecció de dades).    

 

B) Pel quer fa al tractament de les dades per a l’enviament d’informació comercial:  

 

- El tractament de les dades es realitzarà mentre l’usuari no retiri el seu 

consentiment. En cas que es retiri el consentiment, les dades es bloquejaran i es 

conservaran durant un termini de 3 anys per tal de fer front a possibles 

responsabilitats legals.   

- L’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, i limitació de les dades 

per escrit, dirigint-se al delegat de protecció de dades de l’empresa a través de la 

direcció de correu electrònic mb@mercabarna.cat. 

- L’usuari té dret a retirar el consentiment pel tractament de les seves dades en 

qualsevol moment.  

- L’usuari podrà presentar també una reclamació davant de l’autoritat de control 

competent (l’Agència Espanyola de Protecció de dades).    
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