Clubs de Producte de Turisme de Catalunya
Carta d’adhesió
CONDICIONS DE L’ADHESIÓ AL PROGRAMA DELS CLUBS DE PRODUCTE DE TURISME DE CATALUNYA
L’objecte d’aquesta adhesió és formalitzar la incorporació de l’empresa/entitat al Club de Producte.

Requisits per ser membre del Club de Producte:



Empresa/Entitat legalment constituïda i amb la documentació actualitzada.
Emplenar la sol·licitud i haver estar acceptat com a membre, per part de Turisme de Catalunya

Compromisos que assumeixen:
Per part de l’empresa/entitat:

Informar puntual i adequadament al responsable del Club de les principals accions que realitzi
relacionades amb el seu producte, per poder coordinar millor les accions previstes.

Valorar la participació a les accions proposades des del Club, segons els criteris fixats pel responsable,
tot reforçant les esmentades accions en el seu àmbit i amb la seva oferta específica.

Subministrar al Club la informació i material gràfic necessari per definir el contingut, tant textual com
d’imatge, de l’empresa/entitat, en els diferents canals i suports exclusius per a membres ( Catàleg i
Web del producte) dins dels termes establerts pel Responsable. L’espai destinat a l’oferta de
l’empresa/entitat membre, tant al catàleg com al web, quedarà supeditada als criteris i disseny fixats
per Turisme de Catalunya mitjançant el Responsable del Club.

Complimentar la fitxa amb totes les dades i comunicar a Turisme de Catalunya qualsevol variació que
afecti a la seva raó social i a les dades de contacte que s’han facilitat.

Acceptar els Acords que es prenguin en l’Assemblea general dels Clubs que tindrà caràcter anual i les
jornades tècniques específiques.

Complir amb els requisits específics del club al que s’adhereixin.

Acceptació del pagament d’una quota anual.
Per part de TdC:
Facilitar a l’empresa/entitat membre del Club els següents serveis:

Participació: en les plataformes de comunicació del Club, en el procés de reflexió per a la definició del
Pla d’Accions i Objectius del Club, en l’Assemblea general anual de Clubs de Turisme de Catalunya,
exclusiva per empreses/entitats membres i en la Jornada Tècnica específica de cada Club.

Pla d’accions específic per cada Club : accions de suport a la comercialització (màrqueting directe i
Benchmark) i accions de comercialització directes (fires, workshops i trobades comercials)

Prioritat en la participació en accions de comercialització.

Aplicació d’un descompte del 20% en totes aquelles accions de comercialització (workshops, fires, etc.)
en les que l’empresa/entitat hi participi.

Presència de l’oferta de l’empresa/entitat membres en els suports exclusius del Club: publicacions:
catàleg i fulletó del Club. (Aquests s’editaran en paper i en format interactiu per tal de ser presents en
el Portal de Turisme de Catalunya) i Web específic del Club

Utilització dels acords de Turisme de Catalunya amb mitjans de comunicació

Tipus de Quota:
La quota com a contraprestació pels serveis de TdC es fixa :
TIPUS :
A : Empreses/entitats proveïdores de serveis i productes turístics : 600€
B: Entitats de promoció turística:
B1- Entitats promotores de Marques Turístiques : 3.000€
B2- D’altres entitats de promoció turística:
: 1.200€
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Aquesta quantitat es farà efectiva en el moment de l’acceptació de l’adhesió al Club de Producte i serà
actualitzada en funció de l’IPC anual i s’abonarà anualment mitjançant domiciliació bancària en concepte de
quota de membre del Club.
En cas que l’empresa membre vulgui formar part en més d’un Club de Producte, es beneficiarà dels
descomptes següents en les ulteriors quotes:
2n. Club : 25% dte. – 3r. Club: 35% dte. – 4t. Club 45% dte. - 5è. Club: 55% dte.

Protecció de dades de caràcter personal.
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre i el Reial Decret 994/1999 d’11 de juny, TdC
informa a l’empresa membre que les seves dades seran incorporades a un fitxer automatitzat amb la
finalitat d’utilitzar-les en totes les accions relacionades amb el Club de Producte objecte d’aquesta adhesió.
Si voleu exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals, us podeu
adreçar a Turisme de Catalunya, Passeig de Gràcia, 105, 3a. Planta, 08008 de Barcelona.
Inscripció:
Imprimiu i envieu per Correu, signat pel legal representant l’empresa/entitat

Indiqueu el Club de Producte al que us voleu adherir:
Club Turisme Actiu- Natura
Club Turisme Gastronòmic
Club Turisme de Salut i Benestar

Club Turisme Cultural
Club Turisme de Golf

Dades de l’empresa/entitat:
-Raó social
-Nom comercial
-NIF
-Activitat
-Adreça
-Telèfon/mail
Màxim càrrec de l’empresa/entitat (Director, president...):
-Nom
-Càrrec
Dades de contacte i interlocutor/a amb el Club:
-Nom i càrrec:
-Adreça:
-Telèfon/mail:
Dades de contacte i interlocutor/a amb el Club:
- Nom i càrrec:
- Adreça:
- Telèfon/mail:
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Baixa del Club de Producte:
El pagament de la quota de renovació és imprescindible per continuar gaudint dels avantatges de ser
membre del Club. Si en el termini de 30 dies naturals de la comunicació per escrit, per part de Turisme de
Catalunya, no s’ha efectuat el pagament corresponent, TdC donarà de baixa aquesta empresa el que implica
la pèrdua dels seus drets i avantatges.
Si l’empresa/entitat vol donar-se de baixa del Club ho haurà de fer de forma expressa i per escrit, amb la
seva voluntat de desistir, amb una antelació mínima de tres mesos sense que hi hagi opció a la devolució de
la quota.

Quota anual i dades domiciliació bancària:
Autoritzo a TdC a domiciliar l’import de les factures que s’esdevinguin com membre del Club.

Banc:
Dígit Control

Oficina
Compte

Signatura (Legal representant de l’empresa)
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