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Formulari i sol·licitud d’adhesió 
com a membre de la marca 
Barcelona Medical  Destination

Procediment
El conveni de col·laboració de 7 de gener 2016 entre el Departament d’Empresa i Coneixement de la 
Generalitat de Catalunya mitjançant l’Agència Catalana de Turisme (ACT), el Consorci de Turisme de 
Barcelona (TB) i les associacions Barcelona Medical Agency (BMA) i Barcelona Centre Mèdic (BCM) té 
l’objecte d’impulsar la promoció de Barcelona i Catalunya com a destinació de turisme mèdic als principals 
mercats emissors internacionals a través de la marca Barcelona Medical Destination, i consolidar el flux 
creixent de pacients internacionals cap els centres mèdics catalans basant-se en l’excel·lència de l’oferta 
del nostre país i, en particular, de la ciutat de Barcelona. 

En la clàusula segona de l’esmentat conveni s’acorda que podran ser membres d’aquesta marca els 
Centres Mèdics Assistencials que compleixin els requisits recollits al seu Annex 1 i per a les especialitats 
reflectides a l’Annex 2.

En la clàusula tercera de l’esmentat conveni s’esmenten els compromisos de l’ACT i de TB pel que fa a les 
actuacions de promoció, així com les quotes per accedir a la marca Barcelona Medical Destination. 

I, en la mateixa clàusula tercera, s’estableix que el Consorci de Turisme de Barcelona serà l’encarregat de 
gestionar els ingressos amb els Centres Mèdics Assistencials.

En base als punts anteriors s’acorda el següent procediment:

1— La Marca Barcelona Medical Destination és un programa de gestió conjunta de la Marca entre el 
Consorci Turisme de Barcelona i l’Agència Catalana de Turisme. Les associacions BMA i BCM 
s’encarregaran de fer arribar als seus associats el document d’adhesió a la Marca. El compliment dels 
requisits de la Marca, juntament amb l’acceptació del document d’adhesió i l’abonament de la quota 
corresponent, donarà dret als seus associats a adherir-se a la Marca Barcelona Medical Destination.  
Qualsevol Centre Mèdic Assistencial que no formi part de les Associacions BMA i BCM podrà ser 
membre de la Marca, sempre i quan compleixi amb els requisits d’adhesió i aboni la corresponent 
quota.

2— Els Centres Mèdics Assistencials que presentin la sol·licitud d’adhesió a la Marca Barcelona Medical 
Destination, seran ratificats per part del Comitè Executiu previst a la clàusula setena de l’esmentat 
conveni, el qual es reunirà un mínim de 4 vegades cada any. Formen part d’aquest Comitè Executiu  
les Associacions BMA i BCM, l’Agència Catalana de Turisme i el Consorci de Turisme de Barcelona.

3— Els requisits que cal complir per ser adherit a la Marca Barcelona Medical Destination es recullen  
a l’annex 1 d’aquest document.

 
4— Estar adherit a la Marca Barcelona Medical Destination dóna dret a:

a) Ser afiliat a l’Agència Catalana de Turisme, prèvia acceptació de les condicions annexes a aquest 
document (annex 3). El cost de l’afiliació a l’ACT queda inclòs a la quota de la Marca Barcelona  
Medical Destination, segons els imports detallats al punt 5 del present document.
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b) Ser membre de Turisme de Barcelona, que a part de les contraprestacions descrites en aquest  
document, gaudiran  de les generals establertes per Turisme de Barcelona pels seus membres.

c) Tenir visibilitat (online/offline): presència al web www.barcelonamedicaldestination.com i als catàlegs/
fulletons específics de la Marca. 

d) L’acompanyament i el suport en la comercialització: el Pla d’Accions i Objectius de l’any en curs 
recollirà el detall complet d’accions d’acompanyament i suport a la comercialització. 

e) La comunicació interna i participació: participació i informació a les accions internes de la Marca 
(reunions internes de treball amb els adherits a la Marca, informació sobre les Accions previstes, etc).

5— Els membres adherits a la Marca Barcelona Medical Destination s’obliguen a:

a) Pagar la quota corresponent: les quotes previstes, d’acord amb a la clàusula tercera de l’esmentat 
conveni i per a les especialitats previstes a l’annex 2, són de:

— 2.500.-€ més IVA per una especialitat,
— 1.500.-€ més IVA per especialitat addicional a partir de la segona i en endavant

En el cas d’altes posteriors a l’1 de gener de cada any, es pagarà la part proporcional de l’anualitat.
Aquestes quotes s’abonaran en el trimestre en que el  Comitè Executiu hagi aprovat l’adhesió del 
Centre Mèdic Assistencial a la Marca, mitjançant rebut domiciliat al compte del membre/centre 
hospitalari.

b) Facilitar els continguts editorials i/o audiovisuals que se’ls hi sol·liciti per a integrar en els materials o 
elements de comunicació del programa de treball de la Marca, en cas de disposar-ne.

c) Habilitar un punt d’informació destinat a col·locar material de promoció de la Marca online/offline, en 
lloc visible i accessible als clients. 

 
6— L’efectivitat d’aquesta adhesió s’estendrà fins el 31 de desembre de l’any en curs, des del dia de 

la validació de l’acompliment de requisits d’adhesió al programa de marques i del pagament de la 
quota. Aquesta adhesió es prorrogarà de manera automàtica per períodes d’un any, sempre que es 
compleixin els requisits establerts en aquest document. En el cas de no voler prorrogar l’adhesió 
s’haurà de notificar amb un preavís de 2 mesos abans de la finalització. 

7— Les causes de resolució de l’adhesió a la Marca són les següents:
 

a) Incompliment dels requisits d’adhesió als programes específics.

b) Falsejar les dades referides a les declaracions responsables.

c) Incompliment de les obligacions dels membres adherits i, en especial, l’ impagament de la quota 
de participació. (Si en el termini de 30 dies naturals des de que es genera l’obligació de pagament 
de la quota corresponent no s’ha efectuat el pagament corresponent, es donarà de baixa  aquesta 
empresa/entitat, que implicarà la pèrdua dels seus drets i avantatges).

d) Baixa unilateral: si l’empresa/entitat vol donar-se de baixa ho haurà de fer, de forma expressa, fent 
constar la seva voluntat de desistir, sense que hi hagi opció a la devolució de la quota. La baixa 
només serà vàlida si la sol·licita el representant legal de l’empresa/entitat i si s’envia per escrit (via 
correu electrònic o postal).

En el supòsit d’incompliment per part del membre adherit de qualsevulla de les seves obligacions, es 
podrà exigir una indemnització per danys i perjudicis ocasionats. El membre adherit estarà obligat a 
cessar de forma immediata en la utilització de la Marca.

En cas de discrepàncies entre les parts, aquestes se sotmeten a la jurisdicció ordinària essent 
competents els Jutjats del Civil de Barcelona.
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Sol·licitud d’adhesió com a membre de la marca 
Barcelona medical destination

Nom de l’entitat sol·licitant (Raó Social)

Nom Comercial Càrrec

Nom del representant legal

Dades de l’entitat

NIF

Nom fiscal i figura jurídica (Societat Anònima, Limitada, Privada, ...)

Adreça Fiscal:

Ciutat CP

Referències bancàries

Data de creació de l’entitat:

Associacions professionals a les què està afiliada:

Nombre de professionals dedicats a serveis assistencials:

Dades de contacte

Nom de la persona a qui s’ha d’adreçar la correspondència i els contactes Càrrec

Adreça Comercial: 

Ciutat CP

Tel. Mòbil   Fax

E-mail Web

Requeriments per accedir a la marca Barcelona Medical Destination. 
— Aquests queden recollits a l’Annex 1 de l’esmentat conveni i s’adjunten a aquesta sol·licitud.
— A més d’aquests requeriments les entitats sol·licitants hauran d’aportar la darrera memòria econòmica i assistencial que hagi estat 
aprovada per la seva entitat. 

Quotes previstes, d’acord amb la clàusula tercera del Conveni de Col·laboració de 7 de gener 2016 per impulsar la promoció de 
Catalunya-Barcelona com a destinació de referència internacional en turisme mèdic i dels membres adherits a la marca Barcelona 
Medical Destination, i per les especialitats previstes a l’Annex 2 de l’esmentat conveni i que s’adjunten com a annex d’aquesta 
sol·licitud.                                     
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Domiciliació del pagament

Entitat bancària (Nom i adreça)

Codi IBAN

País (4dígits) Entitat(4 dígits) Oficina (4 dígits) DC (2 dígits) Número de Compte (10 dígits)

El sol·licitant declara amb l’acceptació d’aquest document i sota la seva responsabilitat:
—Trobar-se al corrent de les obligacions imposades per la legislació vigent i concretament les relatives a Seguretat Social, seguretat i 

higiene en el treball, Impost d’Activitats Econòmiques, Impost sobre el Valor Afegit i qualsevol altre tribut local, autonòmic i estatal 
d’aplicació.

—Que el càrrec que exerceix està vigent i no ha estat modificat, restringit o limitat, en el dia d’avui.
—Que l’empresa no ha estat sancionada per l’activitat que desenvolupa per cap organisme públic.
—Que són certes i exactes totes les dades especificades en aquest escrit i que es pot procedir a la comprovació de les dades declarades.

Que consent que les seves dades siguin incorporades al fitxer de dades de caràcter personal denominat “Base de dades de 
premis, sortejos i beques" del qual es titular l’Agència Catalana de Turisme per rebre informació i publicitat de l’entitat i d’altres 
relacionades amb la promoció turística de Catalunya. També dono el meu consentiment per a que les meves dades siguin 
transferides internacionalment als centres de promoció turística de l’Agència Catalana de Turisme ubicats a França, Bèlgica, 
Brasil, Regne Unit, Finlàndia, Itàlia, Alemanya, Rússia, Xina, Singapur i EEUU amb la finalitat de comunicar-se amb el sector turístic 
de l’àmbit territorial respectiu per dur a terme la promoció turística de Catalunya. En tot cas, l’ACT garantirà el compliment de la 
legislació sobre protecció de dades personals i la implementació de les mesures de seguretat requerides pel RD 1720/2007.

De conformitat amb allò establert a l'article 5 de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, L.O.P.D. 15/99, 
l'informem que les seves dades s'incorporaran a fitxers titularitat de CONSORCI DE TURISME DE BARCELONA amb la finalitat de 
tramitar la seva sol·licitud d'adhesió com a membre del TURISME DE BARCELONA i per tant incloure-li en el programa especialitzat 
en el suport a l'organització d'actes i la promoció de la ciutat com a seu de reunions. Per a l'exercici dels seus drets d'accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició, podrà dirigir-se per escrit a la direcció Passatge de la Concepció, 7-9 08008 Barcelona o info@
barcelonaturisme.com on serà degudament atès, en les formes i en els terminis que marca la llei.

Aquesta sol·licitud serà sotmesa per a la seva ratificació al Comitè Executiu que es preveu a la clàusula setena del Conveni de 
col·laboració de 7 de gener 2016 entre el Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya mitjançant l’Agència 
Catalana de Turisme (ACT), el Consorci de Turisme de Barcelona (TB) i les Associacions Barcelona Medical Agency (BMA) i Barcelona 
Centre Mèdic (BCM).

Signatura del sol·licitant

Barcelona, a ____de___________________de_________      

Turisme de Barcelona                           Agència Catalana de Turisme                          

Quotes
 
2.500.-€ més IVA per una especialitat

1.500.-€ més IVA per especialitat addicional  
a partir de la segona i en endavant
                                              

Nom de l’/les especialitat(s) mèdiques 

(1)

(3)
(4)

( si més de 4, indicar sols número i 
incloure la relació en un annex a aquesta 
sol·licitud)

Total anual (*)

 (*) marcar l’import a la casella de total anual d’acord amb el nombre d’especialitats 
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Document de compliment de requisits
Barcelona medical destination
1— Requeriments Generals de la marca Barcelona Medical Destination (BMD):

— Dedicar-se a una activitat directament relacionada amb la temàtica de la Marca comptant amb una 
oferta comercialitzable, orientada a un públic o públics concrets.

— Tractar-se d’activitats que es realitzin a Catalunya 

— Disposar de telèfon, adreça electrònica i pàgina web en diversos idiomes (anglès, imprescindible, i un 
altre com a mínim) i actualitzada amb tots els serveis que presta el centre. 

2— Requeriments específics d’adhesió al programa de treball de la Marca Barcelona 
Medical Destination :

— Que l’entitat sigui un centre mèdic assistencial que proveeixi com a mínim un dels productes d’atenció 
mèdica inclosos en l’oferta de marca

— Disposar d’un departament especialitzat propi o externalitzat en l’atenció al pacient internacional que 
ofereixi:

a) Atenció personalitzada en idiomes i adaptada a les diferents cultures, també per part de l’equip  
de facultatius
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b) Esmentar al menys 2 metges per especialitat adherida que atenguin als pacients internacionals

Metge Especialitat Núm. Col·legiat Link web CV metge Idiomes

  
c) Equip preparat per poder atendre les accions del Pla d’Accions que es pacti entre les organitzacions 

participants a la marca.

Responsable de la promoció internacional

d) Captació pacients internacionals

e) Servei d’assessorament pre−durant−post tractament

Descripció del servei

— Disposar d’un programa de formació continuada dels professionals sanitaris.
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— Disposar d’instal·lacions i professionals propis o concertats amb altres institucions que permetin donar 
resposta a tots els tractaments oferts.

— Garantia d’accés personalitzat dels clients al departament internacional per telèfon, email o altres mitjans 
durant l’horari habitual d’oficina.

— Tenir implantat o estar en procés d’implantació en el moment de l’adhesió d’algun sistema d’acreditació 
de la qualitat assistencial avalat per un organisme extern reconegut com l’acreditació del Departament 
de Salut de la Generalitat de Catalunya o d’altres reconeguts a nivell internacional (EFQM, JCI, ISO, 
EMAS,...)

— Sistemes d’avaluació i seguiment de la satisfacció dels pacients
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3.- Criteris addicionals que es tindran en compte

— Disposar de programa d’investigació acreditat.

— Disposar d’un programa de responsabilitat social corporativa (RSC) o un programa solidari reconegut.

— Estadístiques any actual

Especialitats Països de procedència Numero de pacients

— Esmentar fites/casos d’èxit reconeguts a nivell internacional propis del centre en les especialitats 
adherides

De conformitat amb allò establert al conveni signat entre el vostre centre i Barcelona Medical 
Destination, l’informem que les dades que apareixen en aquest document seran tractades de forma 
global i en cas de ser publicades es posaran en coneixement de tercers de forma agrupada, sense fer 
esmena dels centres.

Signatura i segell de l’entitat signant
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Annex núm. 1
Requeriments d’Adhesió segons conveni  
de 7 de gener 2016
Barcelona Medical Destination

Requeriments Generals del Programa de Treball de Marques i Segells:

—Dedicar-se a una activitat directament relacionada amb la temàtica de la Marca/Segell al qual es vol 
adherir, comptant amb una oferta homogènia, comercialitzable, orientada a un públic o públics concrets.

—Tractar-se d’activitats que es realitzin a Catalunya 
—Disposar de telèfon, adreça electrònica i pàgina web en diversos idiomes (anglès, imprescindible, i un 

altre com a mínim)
—Complir els requisits específics de la Marca/Segell

Requeriments específics d’adhesió al programa de treball de la Marca Barcelona 
Medical Destination :

1— Que l’entitat sigui un centre mèdic assistencial que proveeixi com a mínim un dels productes de 
d’atenció mèdica especialitzada inclosos en l’oferta de la marca.

2— Disposar d’un departament especialitzat propi o extern en la internacionalització que ofereixi:

2.1— Atenció personalitzada en idiomes i adaptada a les diferents cultures, també per part de l’equip  
de facultatius

2.2— Equip preparat per poder atendre les accions del Pla d’Accions que es pacti entre les 
organitzacions participants a la marca.

2.3— Cerca oportunitats i acords amb centres internacionals, intermediaris, asseguradores... 
2.4— Servei d’assessorament pre−durant−post tractament 

3— Disposar d’un programa de formació continuada dels professionals sanitaris.

4— Disposar d’instal·lacions i professionals propis o concertats amb altres institucions que permetin donar 
resposta a tots els tractaments oferts.

5— Pàgina web actualitzada amb informació sobre tots els serveis que presta el Centre.

6— Garantia d’accés personalitzat dels clients al departament internacional per telèfon, email o altres 
mitjans durant l’horari habitual d’oficina.

7— Tenir implantat o estar en procés d’implantació en el moment de l’adhesió d’algun sistema d’acreditació 
de la qualitat assistencial avalat per un organisme extern reconegut com l’acreditació del Departament 
de Salut de la Generalitat de Catalunya o d’altres reconeguts a nivell internacional (EFQM, JCI, ISO, 
EMAS,...)

8— Sistemes d’avaluació i seguiment de la satisfacció dels pacients

Criteris addicionals que es tindran en compte 

— Disposar de programa d’investigació acreditat.
— Disposar d’un programa de responsabilitat social corporativa (RSC) o un programa solidari reconegut.
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Annex núm. 2
Productes
Barcelona Medical Destination

Productes

Àrea Cardiovascular

Àrea Ginecològica i Medicina Reproductiva

Àrea obsterícia i medicina fetal

Oftalmologia

Oncologia i hematologia (c/radioterapia)

Cirugia estètica i reparadora 

Neurociència

Traumatologia i ortopèdia 

Neurorehabilitació

Malalties compleces a l’edat pediàtrica (0-18 anys)

Urologia

Transplantaments

Malalties rares

Otorrinolaringologia 

Cirugia Digestiva i Malalties Metabòliques

Cardiologia i cirugia cardiovascular

Ídem

Ídem

Ídem

Oncologia, hematologia, radioteràpia

Cirugia maxil·lofacial i implants dentals, plàstica i estètica

Neurologia, neuorifiologia, neurocirugia, estimulació 
cognitiva, demències i salut cerebral

Traumatologia, ortiopèdia i medicina de l’esport

Rehabilitació especialitzada dels trastorns del sistema 
nervios (LM, TCE, Ictus, EM, ELA Pk...)

Subespecialitats pediàtriques d’alta complexitat

Urologia i nefrologia

Tots els transplantaments de donants vius

Malalties i sindromes de baixa freqüència. Test genètics

Ídem

Cirugia hepatobiliopancreàtica, cirugia gastroinstetinal  
i de la obesitat i cirugia general, tractament de la diabetes
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Annex núm. 3
Condicions generals d’afiliació
Barcelona Medical Destination

Programa d’afiliació a l’agència catalana de turisme

El Programa d’Afiliació de l’Agència Catalana de Turisme és una de les línies estratègiques de l’Agència 
Catalana de Turisme, que té com a objectiu establir noves vies de col·laboració, alineades amb les 
tendències de mercat i amb una major orientació a demanda.

1— Serveis que ofereix  l’agència catalana de turisme:
 L’Agència Catalana de Turisme (ACT) ofereix aquest programa de treball a les empreses i entitats de 

la industria turística catalana o relacionada amb l’activitat turística, amb l’objectiu principal de donar 
suport a la comercialització i promoció dels seus Afiliats tant en l’àmbit nacional com internacional, 
fomentar una major vinculació de les empreses catalanes amb l’Agència Catalana de Turisme, 
facilitar l’accés a la informació tècnica i crear, entre tots, una organització forta capaç de defensar els 
interessos de l’economia del turisme del país amb habilitat i èxit.

 Aquest Programa d’Afiliació és condició indispensable i obligatòria per a accedir als altres programes 
de treball específics: Programa de Marques, Programes de Segells i Catalunya Convention Bureau 
(CCB).

 Tant els Programes de Marques com de Segells tenen per objecte promocionar i donar suport en la 
comercialització d’agrupacions d’oferta turística homogènia comercialitzable i orientada a un públic 
concret. En el cas dels Programes de Segells, a més, les empreses adherides hauran d’acomplir uns 
criteris específics concrets supervisats per l’ACT. 

 El Programa del CCB té per objecte promocionar Catalunya com a destinació de reunions, incentius 
i esdeveniments i actuar com a plataforma que ajudi a la internacionalització de les empreses 
especialitzades en aquest segment de mercat, essent un referent per al sector. 

2 — Objecte: 
 L’objecte d’aquest document és formalitzar la incorporació d’empreses al Programa d’Afiliació a 

l’ACT. Aquesta condició s’adquirirà quan es comprovi l’acompliment dels requisits i s’hagi procedit al 
pagament de la quota corresponent.

3—Tipologia d’afiliats:
a) Tipologia A:
 — Empreses i entitats privades 
 — Entitats de promoció turística (Ajuntaments, Consorcis, Patronats locals)

b) Tipologia B:
 — Membres Consell de Direcció que tinguin la consideració d’administració pública. 
 —Col·laboradors institucionals (departaments i altres institucions de la Generalitat)
 — Universitats

4 — Requisits afiliats:
a) Ser una empresa/entitat dedicada a l’activitat turística o relacionada amb l’activitat turística.

b) Estar legalment constituïts i, si s’escau, estar degudament registrat al Registre d’Empreses i Entitats 
Turístiques de la Generalitat de Catalunya.

c) Estar al corrent de les obligacions  comptables, fiscals i administratives.

d) Estar al corrent de pagament amb l’Agència Catalana de Turisme

e) Tenir contractades les assegurances corresponents a l’activitat que desenvolupa l’empresa o entitat 
i de responsabilitat civil vigents durant la relació.
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5 — Drets dels afiliats:
a) Exclusivitat d’accés a programes de treball de l’ACT: Marques, Segells i CCB, abonant la quota 

corresponent a cadascun d’ells.

b) Visibilitat (online/offline)
— Presència als webs www.catalunya.com i www.act.cat  
— Utilització del distintiu d’Afiliació a l’ACT. Les condicions d’ús d’aquesta marca són les següents:
—Haurà d’ajustar-se a les normes d’aplicació del manual d’identificació visual de la marca, que esta 

disponible a la web de l’Agència Catalana de Turisme.  
— La llicència d’ús sobre la marca serà  de manera no exclusiva.
— No es podrà cedir, transmetre, arrendar o disposar de la marca, ni compartir-la amb tercers, 

excepte expressa autorització per escrit de l’Agència Catalana de Turisme.
— L’Agència Catalana de Turisme no assumeix en front de tercers, cap responsabilitat per les 

activitats que desenvolupi el cessionari, ni per l’ utilització que faci de la marca.
— Podrà utilitzar la marca únicament per finalitats promocionals del seu producte vinculat a la marca 

i que en cap cas podrà malmetre la imatge institucional de Catalunya. Per a qualsevol ús o mitja 
diferent, haurà de demanar expressament autorització a l’Agència Catalana de Turisme.

— Directori d’Afiliats.

c) Acompanyament i suport a la comercialització*: 
 — Fires genèriques 
 — Wokshops genèrics

 
*Els Afiliats a l’ACT tindran un descompte del 10% sobre el preu de participació a les fires i workshops genèrics organitzats 
per l’ACT. També gaudiran d’una prioritat d’inscripció 2 (els Adherits a programes específics, ja sigui un Programa de Marques 
i/o Segells, tindran prioritat d’inscripció 1, els Afiliats a l’ACT tindran prioritat 2). 

d) Formació i millora de la competitivitat*:
 — Jornades de formació generals

*50% de descompte en un màxim de 2 formacions genèriques anuals.

e) Informació i intel·ligència de mercat:
 — Document sobre mercats emissors de turisme

f) Comunicació interna i participació:
 — Assemblea General d’Afiliats.

6 — Obligacions dels afiliats:
a) Pagament de la quota anual en funció de la tipologia:
  — Tipologia A:
 200€ de quota anual (IVA inclòs)
 —Tipologia B: 
 Exempts

b) Facilitar informació periòdicament per tal que l’ACT estigui al corrent de les novetats de l’empresa/
entitat.

c) Notificar a l’ACT els canvis en la titularitat de l’empresa i/o interlocutor de contacte.

d) L’Afiliat haurà de subministrar la informació i el material gràfic necessari per definir el contingut, tant 
textual com d’imatge, en els diferents canals i suports exclusius de promoció. (L’espai destinat a 
l’oferta de l’empresa quedarà supeditat als criteris i disseny fixats per l’ACT).

7— Forma de pagament:
 Aquesta quantitat es satisfarà en un sol pagament a 30 dies. S’efectuarà mitjançant domiciliació 

bancària que el signatari autoritza en concepte de quota d’Afiliació a l’Agència Catalana de Turisme 
d’acord amb les condicions.
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8— Protecció de dades de caràcter personal:
 D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 

caràcter personal, l’ACT informa a l’empresa/entitat Afiliada que les seves dades seran incorporades 
als fitxers denominats “Base de dades de clients i proveïdors” i “Base de dades del sector turístic”, 
els quals són titularitat de l’ACT, amb la finalitat d’utilitzar-les, respectivament, per la relació comercial, 
facturació i pagament, gestió de les obligacions comptables i fiscals derivades de les transaccions 
econòmiques, d’una banda, i per rebre informació i publicitat de la nostra entitat i d’altres relacionades 
amb la promoció turística de Catalunya, de l’altre. Per tant, dóna el seu consentiment perquè les seves 
dades siguin tractades per l’ACT i siguin transferides als seus centres de promoció turística ubicats 
a França, Bèlgica, Brasil, Regne Unit, Finlàndia, Itàlia, Alemanya, Rússia, Xina, Singapur i EEUU, 
alguns d’ells amb un nivell no adequat de protecció, amb la finalitat de comunicar-se amb el sector 
turístic nacional i internacional per dur a terme la promoció turística de Catalunya. L’empresa/entitat 
Afiliada té dret a accedir, rectificar, cancel·lar o oposar-se al tractament de les seves dades adreçant-
se a l’Agència Catalana de Turisme, situada al Passeig de Gràcia, núm.  105,  3a planta, 08008 de 
Barcelona, o a l’adreça electrònica lopd.act@gencat.cat.

9— Durada
 L’efectivitat d’aquesta afiliació s’estendrà des del dia de la validació de l’acompliment dels requisits 

d’afiliats i del pagament de la quota fins el 31 de desembre de l’any d’Afiliació. Aquesta Afiliació 
es prorrogarà de manera automàtica per períodes d’un any natural. En el cas de no voler prorrogar 
l’Afiliació s’haurà de notificar amb un preavís de 2 mesos abans de la finalització de l’any natural.

10 —Causes de resolució:
a) Incompliment dels requisits d’Afiliació.

b) Falsejar les dades referides a les declaracions responsables.

c) Incompliment de les obligacions dels Afiliats i, en especial, l’ impagament de la quota de 
participació. (Si en el termini de 30 dies naturals des de que es genera l’obligació de pagament de la 
quota corresponent no s’ha efectuat el pagament d’aquesta, es donarà de baixa  aquesta empresa/
entitat, que implicarà la pèrdua dels seus drets i avantatges).

d) Baixa unilateral: si l’empresa/entitat vol donar-se de baixa ho haurà de fer, de forma expressa, fent 
constar la seva voluntat de desistir, sense que hi hagi opció a la devolució de la quota. La baixa 
només serà vàlida si la sol·licita el representant legal de l’empresa/entitat i si s’envia per escrit (via 
correu electrònic o postal).

 En cas de discrepàncies entre les parts, l’interpretació serà en la llengua del contracte, que és el 
català. Les parts se sotmeten a la jurisdicció ordinària essent competents els Jutjats del Civil de 
Barcelona.

11 —Declaració responsable:
  DECLARA:

1 — Que el càrrec que exerceixo està vigent i no ha estat modificat, restringit o limitat, en el dia d’avui. 

2 — Que accepta expressament el Programa d’Afiliació de l’Agència Catalana de Turisme, que 
compleix amb els requisits del Programa d’Afiliació al qual s’afilia i que seguirà complint amb 
aquests requisits mentre duri la seva Afiliació.  

3 — Que l’empresa està legalment constituïda i, si s’escau, degudament registrada al Registre 
d’Empreses i Entitats Turístiques de la Generalitat de Catalunya.

4 — Que l’empresa disposa d’assegurances d’activitat i de responsabilitat civil, restant vigent durant 
la relació amb la ATC i que està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries 
amb l’Estat, amb la Generalitat de Catalunya i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social, de 
conformitat amb el que estableixen els articles 13 i 14 del Reglament general de la Llei de contractes 
de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre. Així mateix, 
s’obliga a mantenir-se al corrent de pagament de les mateixes durant la vigència del contracte.
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5 — Que l’empresa compleix la normativa sectorial aplicable a l’objecte d’aquest Programa d’Afiliació 
de l’Agència Catalana de Turisme.

 
6 — Que l’empresa no ha estat sancionada per l’activitat que desenvolupa per cap organisme públic.

7— Que són certes i exactes totes les dades especificades en aquest escrit i que està informat/ada 
que l’Agència Catalana de Turisme pot comprovar la veracitat de les dades declarades. 

* Consento que les meves dades siguin incorporades al fitxer de dades de caràcter personal denominat “Base de dades de premis, 
sortejos i beques” del qual es titular l’Agència Catalana de Turisme per rebre informació i publicitat de l’entitat i d’altres relacionades 
amb la promoció turística de Catalunya. També dono el meu consentiment per a que les meves dades siguin transferides internacio-
nalment als centres de promoció turística de l’Agència Catalana de Turisme ubicats a França, Bèlgica, Brasil, Regne Unit, Finlàndia, 
Itàlia, Alemanya, Rússia, Xina, Singapur i EEUU amb la finalitat de comunicar-se amb el sector turístic de l’àmbit territorial respectiu 
per dur a terme la promoció turística de Catalunya. En tot cas, l’ACT garantirà el compliment de la legislació sobre protecció de dades 
personals i la implementació de les mesures de seguretat requerides pel RD 1720/2007.

Signatura del sol·licitant
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