
Dades fiscals

Nom fiscal: 
NIF empresa:
Adreça:
CP:
Població:
Número/s del Registre Oficial de Turisme / Joventut: 

DADES DE L’EMPRESA

Dades promocionals

Nom de l’establiment:
Adreça:
Població:
Telèfon:
Correu electrònic:
Web:
Tipus d’empresa:                                                     Places/Aforament:                    Habitacions:
Dia festiu:
     Adaptat. Com?
     Admet gossos             Animals de granja        Observacions:
     Piscina                         Zona infantil                 (horaris...)
     Wifi                              Sales de reunions
     Aparcament                Terrassa
     

Dades de contacte amb el propietari

Nom i cognoms:
Telèfon de contacte:
Correu electrònic:

                                NIF*:
                                Adreça*:
                                Població*:

Data d’alta: 
Núm. Expedient:

 *No cal tornar-ho a omplir
 si les dades de contacte
 coincideixen amb les
 dades fiscals.



Sra. Presidenta de Turisme Garrotxa

Turisme Garrotxa i l’Associació d’Hostalatge de la Garrotxa:

Prestaran a l’interessat tots els Serveis Bàsics ressenyats al document “Suma’t a Turisme Garrotxa”, 
més els serveis propis de l’Associació d’Hostalatge de la Garrotxa, que seran facturats per l’Associa-
ció d’Hostalatge de la Garrotxa en 3 quotes emeses els mesos de gener, maig i setembre.

Turisme Garrotxa:

Prestarà els següents Serveis Plus, que seran facturats per Turisme Garrotxa:

 Servei d’Innovació i Producte
 Mapa turístic 
 Publicitat a turismegarrotxa.com*
 Publicitat a la guia Tot Garrotxa*

* En cas d’haver escollit aquest servei, si us plau, poseu-vos en contacte amb Turisme Garrotxa per concretar el

format. Publicitat a la guia Tot Garrotxa en funció de la disponibilitat d’espais.

El que subscriu:

Es compromet a abonar la quota de l’any en curs i a fer-la efectiva dins dels sis mesos següents a 
la signatura del contracte (a partir de l’any vinent, dins del primer semestre). La quota variarà anual-
ment, com a mínim, en funció de l’IPC anual de Catalunya.

Exposa que està interessat/da en donar-se d’alta com a soci a L’ASSOCIACIÓ LA GARROTXA, TE-
RRA D’ACOLLIMENT TURÍSTIC (TURISME GARROTXA), amb NIF G17484916, domiciliada a l’Avin-
guda Onze de Setembre 16, d’Olot, i a l’ASSOCIACIÓ D’HOSTALATGE DE LA GARROTXA, amb NIF 
G17154030, domiciliada a l’Avinguda Onze de Setembre 16, d’Olot, i que coneix i accepta les seves 
condicions.

Sol·licita que aquest document sigui admès, i que s’acordi concedir l’autorització per tal d’esser do-
nat/da d’alta com a soci.

La baixa comporta la pèrdua de tots els drets adquirits, i s’ha de comunicar per escrit al llarg del des-
embre. No es reemborsaran les quotes ja abonades, ni íntegrament ni parcial.

Ambdues parts renuncien els seus propis furs si els tinguessin i es sotmeten expressament als jutjats 
i tribunals d’Olot per qualsevol divergència que pogués sorgir, signat el present document en tots els 
folis per una sola cara, per duplicat i a un sol efecte.

Sr. President de l’Associació

d’Hostalatge de la Garrotxa

CONTRACTE

 L’interessat:

 Nom de l’empresa:



TARIFA

Quota d’entrada

Abonada

Oferta exclusiva!

Quota

187 € / 
quadrimestre
Quota exempta d’IVA segons 
l’article 20.u 12a llei IVA 
37/1192 (BOE)

Dades de contacte

ASS. D’HOSTALATGE DE LA GARROTXA
Av. Onze de Setembre, 16, Olot
Tel. 618 49 51 83 / 607 40 19 47
info@garrotxahostalatge.cat
www.garrotxahostalatge.cat
G17154030

TURISME GARROTXA
Av. Onze de Setembre, 16, Olot
Tel. 972 27 16 00
info@turismegarrotxa.com
www.turismegarrotxa.com
G17484916

+
Necessites més serveis?

Serveis Plus de Turisme Garrotxa

 Servei d’Innovació i Producte  350 €/any*

 Mapa turístic    75 €/edició*

 Publicitat turismegarrotxa.com  a partir de 5€/mes*

 Publicitat guia Tot Garrotxa  a partir de 180 €/edició*

          *IVA no inclòs



Les dades facilitades passaran a ser incorporades en una base de dades responsabilitat de l’Associació d’Hos-
talatge de la Garrotxa (en endavant AHLG), que té per finalitat gestionar la prestació dels serveis de l’associació. 
Aquesta incorporació es fa amb la legitimació de l’interessat, qui expressa el seu consentiment per a que així 
sigui. L’associació només cedirà les dades a l’Associació la Garrotxa, Terra d’Acolliment Turístic (Turisme Garro-
txa) per tal que aquesta associació et pugui prestar els seus serveis bàsics: promoció, assessorament, formació, 
i enviament d’informació d’interès. L’AHLG no cedirà les dades a cap altra empresa o entitat, excepte per obli-
gació legal. L’interessat té, entre altres, els drets d’accedir, rectificar i suprimir les dades. Consulteu la nostra 
política de protecció de dades a garrotxahostalatge.cat

Ens autoritzes que cedim les teves dades a Turisme Garrotxa?

Sí
No

Ens autoritzes que t’enviem comunicacions informatives relacionades amb l’AHLG?

Sí
No

1. Dret d’informació: En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 
d’abril de 2016, (RGPD), s’informa l’usuari de l’existència d’un fitxer de dades de caràcter personal creat per 
l’Associació d’Hostalatge de la Garrotxa.

2. Finalitat: Les dades dels usuaris recollides en aquest contracte seran captades amb la finalitat d’oferir els ser-
veis d’informació turística, informació sobre serveis oferts per la pròpia associació i venda d’entrades i, si escau, 
per al manteniment de la relació contractual que s’estableixi. El sotasignant no podrà fer cap tractament de les 
dades personals que li arribin provinents dels formularis de contacte de turismegarrotxa.com, més enllà d’aten-
dre la petició que se li hagi formulat.

3. Veracitat de les dades: L’usuari garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de 
comunicar qualsevol modificació de les mateixes.

4. Consentiment de l’usuari: La recollida d’aquestes dades personals suposa el consentiment exprés de l’usuari 
per a la incorporació de les seves dades als fitxers titularitat de l’AHLG, i per al seu tractament amb la finalitat 
establerta en el punt 2, així com per l’enviament de comunicacions via correu electrònic i/o altres mitjans de 
comunicació electrònica amb informació turística o dels nostres serveis. En compliment de la Llei 34/2002 de 
Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, l’AHLG informa al client que podrà manifestar la 
seva negativa als tractaments comercials i publicitaris de les seves dades en la forma disposada en el present 
avís legal així com donar de baixa d’aquest tipus de comunicacions, seguint les instruccions que apareixen al fi-
nal de tots els nostres correus electrònics comercials o comunicant-ho per escrit a l’adreça de correu electrò-
nic info@garrotxahostalatge.cat o a la següent adreça de correu postal: Associació d’Hostalatge de la Garrotxa, 
Avinguda Onze de Setembre, 16, 17800 Olot (Girona).

PROTECCIÓ
DE DADES



5. Cessions: L’AHLG només cedirà les dades a l’Associació la Garrotxa, Terra d’Acolliment Turístic per tal que 
aquesta associació et pugui prestar els seus serveis bàsics: promoció, assessorament, formació, i enviament 
d’informació d’interès. L’AHLG no realitzarà cap altra cessió de dades, excepte les que pugui exigir la legislació 
vigent per atendre les seves obligacions legals amb les diferents administracions competents.

6. Drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació dels usuaris: l’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, 
rectificació, oposició i cancel·lació en els termes previstos en la LOPD i la seva normativa de desenvolupament, 
mitjançant escrit dirigit a Associació d’Hostalatge de la Garrotxa, amb domicili a l’Avinguda Onze de Setembre, 
16, 17800 Olot (Girona), o mitjançant l’adreça de correu electrònic info@garrotxahostalatge.cat, indicant en tot 
cas la referència LOPD. La sol·licitud haurà d’anar acompanyada d’una còpia del seu DNI.

7. Mesures de seguretat: L’AHLG l’informa que ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per 
mantenir el nivell de seguretat requerit en el tractament de les dades de caràcter personals de conformitat amb 
el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre i la LOPD, i també té els mecanismes necessaris per prevenir, en 
la mesura que sigui possible, l’accés no autoritzat, robatori, modificacions il·lícites i la pèrdua de dades.

8. Confidencialitat: en compliment de la normativa vigent, l’AHLG es compromet a complir la seva obligació de 
secret respecte de les dades personals que l’usuari faciliti durant la navegació a través de garrotxahostalatge.
cat. L’AHLG  realitza un seguiment per tal que Turisme Garrotxa també compleixi la seva obligació de secret 
respecte les dades personals que l’usuari faciliti durant la navegació a través de turismegarrotxa.com

9. Actualització de la política de privacitat: L’AHLG pot modificar i actualitzar aquesta política de privacitat en 
qualsevol moment sense previ avís. Comprovi sempre que està al corrent de la nostra política de privacitat per 
estar informat en tot moment de la informació que es recopila a través del web i de com la fem servir.

10. Actualització de la política de privacitat: Turisme Garrotxa pot modificar i actualitzar aquesta política de 
privacitat en qualsevol moment sense previ avís. Comprovi sempre que està al corrent de la nostra política de 

L’interessat

PROTECCIÓ
DE DADES



PROTECCIÓ
DE DADES

Les dades facilitades passaran a ser incorporades en una base de dades responsabilitat de l’Associació la Garro-
txa, Terra d’Acolliment Turístic (Turisme Garrotxa), que té per finalitat gestionar la prestació dels serveis de l’as-
sociació. Aquesta incorporació es fa amb la legitimació de l’interessat, qui expressa el seu consentiment per a 
que així sigui. L’associació no cedirà dades a tercers, excepte per obligació legal. L’interessat té, entre altres, els 
drets d’accedir, rectificar i suprimir les dades. Consulteu la nostra política de protecció de dades a
http://ca.turismegarrotxa.com/avis-legal/

Ens autoritzes que t’enviem comunicacions informatives relacionades amb Turisme Garrotxa?

Sí
No

Ens autoritzes que des de turismegarrotxa.com se t’enviïn formularis de contacte?

Sí
No

Ens autoritzes que des de Turisme Garrotxa utilitzem a altres apartats del web, a les nostres publicacions i xar-
xes socials les imatges que afegeixis a la teva fitxa de turismegarrotxa.com?

Sí
No

1. Dret d’informació: En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 
d’abril de 2016, (RGPD), s’informa l’usuari de l’existència d’un fitxer de dades de caràcter personal creat per 
Turisme Garrotxa, degudament inscrit al Registre General de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola de 
Protecció de Dades.

2. Finalitat: Les dades dels usuaris recollides en aquest contracte seran captades amb la finalitat d’oferir els ser-
veis d’informació turística, informació sobre serveis oferts per la pròpia associació i venda d’entrades i, si escau, 
per al manteniment de la relació contractual que s’estableixi. El sotasignant no podrà fer cap tractament de les 
dades personals que li arribin provinents dels formularis de contacte de turismegarrotxa.com, més enllà d’aten-
dre la petició que se li hagi formulat.

3. Veracitat de les dades: L’usuari garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de 
comunicar qualsevol modificació de les mateixes.

4. Consentiment de l’usuari: La recollida d’aquestes dades personals suposa el consentiment exprés de l’usuari 
per a la incorporació de les seves dades als fitxers titularitat de l’Associació la Garrotxa, Terra d’Acolliment Tu-
rístic, i per al seu tractament amb la finalitat establerta en el punt 2, així com per l’enviament de comunicacions 
via correu electrònic i/o altres mitjans de comunicació electrònica amb informació turística o dels nostres ser-
veis. En compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, Turisme 
Garrotxa informa al client que podrà manifestar la seva negativa als tractaments comercials i publicitaris de les 
seves dades en la forma disposada en el present avís legal així com donar de baixa d’aquest tipus de comunica-
cions, seguint les instruccions que apareixen al final de tots els nostres correus electrònics comercials o comu-



nicant-ho per escrit a l’adreça de correu electrònic info@turismegarrotxa.com o a la següent adreça de correu 
postal: Associació la Garrotxa, Terra d’Acolliment Turístic, Avinguda Onze de Setembre, 16, 17800 Olot (Girona).

5. Cessions: Turisme Garrotxa només realitzarà les cessions de dades que pugui exigir la legislació 
vigent per atendre les seves obligacions legals amb les diferents administracions competents.

6. Drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació dels usuaris: l’usuari podrà exercir els seus drets 
d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació en els termes previstos en la LOPD i la seva normativa de 
desenvolupament, mitjançant escrit dirigit a Turisme Garrotxa, amb domicili a l’Avinguda Onze de 
Setembre, 16, 17800 Olot (Girona), o mitjançant l’adreça de correu electrònic info@turismegarrotxa.
com, indicant en tot cas la referència LOPD. La sol·licitud haurà d’anar acompanyada d’una còpia del 
seu DNI.

6. Drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació dels usuaris: l’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, 
rectificació, oposició i cancel·lació en els termes previstos en la LOPD i la seva normativa de desenvolupament, 
mitjançant escrit dirigit a Turisme Garrotxa, amb domicili a l’Avinguda Onze de Setembre, 16, 17800 Olot (Gi-
rona), o mitjançant l’adreça de correu electrònic info@turismegarrotxa.com, indicant en tot cas la referència 
LOPD. La sol·licitud haurà d’anar acompanyada d’una còpia del seu DNI.

7. Mesures de seguretat: Turisme Garrotxa l’informa que ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives ne-
cessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit en el tractament de les dades de caràcter personals de 
conformitat amb el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre i la LOPD, i també té els mecanismes necessa-
ris per prevenir, en la mesura que sigui possible, l’accés no autoritzat, robatori, modificacions il·lícites i la pèrdua 
de dades.

8. Confidencialitat: en compliment de la normativa vigent, Turisme Garrotxa es compromet a complir la seva 
obligació de secret respecte de les dades personals que l’usuari faciliti durant la navegació a través de la pàgina 

L’interessat

PROTECCIÓ
DE DADES



NIF:
Nom:

Referència de l’ordre de domiciliació:           
Identificació del creditor: ES98001G17154030
Nom del creditor: Associació d’Hostalatge de la Garrotxa
Adreça: Av. Onze de Setembre, 16 baixos
Codi Postal: 17800
Població: Olot
Província: Girona
País: Espanya

Mitjançant la signatura d’aquest formulari d’ordre de domiciliació, vostè autoritza a l’emissor o credi-
tor identificat en el mateix a enviar ordres a la seva entitat financera per fer el càrrec en el seu comp-
te i a la seva entitat financera per tal que siguin carregats els imports corresponents en el seu compte 
d’acord amb les ordres del creditor indicat.

Com a part dels seus drets, té dret a ser reemborsat per la seva entitat financera d’acord amb els ter-
mes i condicions del contracte subscrit amb la seva entitat financera. Aquest reemborsament s’haurà 
de reclamar en un termini de 8 setmanes a partir de la data en què es va realitzar el deute en el seu 
compte.

A complimentar pel deutor
Nom del deutor/s: ____________________________________________________________
Adreça del deutor/s: ___________________________________________________________
Codi Postal: _______
Població: _____________________________
Província: ______________________________________________
País del deutor/s: __________________
Swift BIC (pot contenir 8 i 11 posicions):____________________________________________
Número de compte – IBAN: _____________________________________________________
Tipus de pagament: pagament recurrent
Data i localitat:________________________________________________________________

Signatura del deutor/s (en cas de poders mancomunats són necessàries dues signatures):

NIF:
Nom:

ORDRE SEPA



NIF:
Nom:

Referència de l’ordre de domiciliació:           
Identificació del creditor: ESG17484916
Nom del creditor: Associació Garrotxa Terra d’Acolliment Turístic
Adreça: Av. Onze de Setembre, 16 baixos
Codi Postal: 17800
Població: Olot
Província: Girona
País: Espanya

Mitjançant la signatura d’aquest formulari d’ordre de domiciliació, vostè autoritza a l’emissor o credi-
tor identificat en el mateix a enviar ordres a la seva entitat financera per fer el càrrec en el seu comp-
te i a la seva entitat financera per tal que siguin carregats els imports corresponents en el seu compte 
d’acord amb les ordres del creditor indicat.

Com a part dels seus drets, té dret a ser reemborsat per la seva entitat financera d’acord amb els ter-
mes i condicions del contracte subscrit amb la seva entitat financera. Aquest reemborsament s’haurà 
de reclamar en un termini de 8 setmanes a partir de la data en què es va realitzar el deute en el seu 
compte.

A complimentar pel deutor
Nom del deutor/s: ____________________________________________________________
Adreça del deutor/s: ___________________________________________________________
Codi Postal: _______
Població: _____________________________
Província: ______________________________________________
País del deutor/s: __________________
Swift BIC (pot contenir 8 i 11 posicions):____________________________________________
Número de compte – IBAN: _____________________________________________________
Tipus de pagament: pagament recurrent
Data i localitat:________________________________________________________________

Signatura del deutor/s (en cas de poders mancomunats són necessàries dues signatures):

NIF:
Nom:

ORDRE SEPA

OMPLIU AQUEST DOCUMENT NOMÉS SI  HEU CONTRACTAT ALGUN SERVEI PLUS.



DOCUMENTACIÓ
NECESSÀRIA PER A L’ALTA 

A TURISME GARROTXA

Contracte, SEPA 
i política de 
protecció de dades.

Còpia del DNI o NIF.Còpia de l’alta al 
Registre de Turisme 
o de Joventut 
de la Generalitat 
de Catalunya, si 
s’escau.

Còpia de l’alta a l’IAE.

1

3 4

2


