
Lloc i data  ……………………………………. 

  

INFORMACIÓ PRECONTRACTUAL 

 

Dades de l’agència detallista: 

 

Nom: 

Domicili: 

NIF: 

Telèfon: 

Fax: 

E-mail: 

 

Dades de l’agència organitzadora: 

 

Nom: 

Domicili: 

NIF: 

Telèfon: 

Fax: 

E-mail: 

 

Dades del viatger: 

Nom:                                                        Cognom:                              DNI/ Passaport:  

  

Adreça: 

Població:    C. Postal:                                                     e-mail: 

Telèfon particular:    

Nº Adults:    Nº Nens:   

Nº Habitacions: 

 

Mitjançant el present document es fa entrega al viatger de la informació precontractual establerta a l’article 153.1 

del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, composada pel formulari amb la informació normalitzada 

relativa al viatge combinat (ANNEX I) i la informació aplicable al viatge combinat que es detalla a continuació.  

 

Condicions particulars: En base a la descripció dels serveis de viatge que figuren a l’ANNEX II 

Destinació/ns:        Segons ANNEX II 

Itinerari:        Segons ANNEX II 

Períodes d’estada i les seves dates:     Segons ANNEX II 

Nº de pernoctacions incloses:      Segons ANNEX II 

Mitjà de transport, característiques, categoria i durada:  Segons ANNEX II 

Data de sortida:       Segons ANNEX II 

Hora sortida/Hora aprox. sortida (si encara está per det.)  Segons ANNEX II 

Lloc de sortida:       Segons ANNEX II 

Data de tornada:        Segons ANNEX II 

Lloc de tornada:        Segons ANNEX II 

Hora tornada/Hora aprox. tormada (si encara està per det.)   Segons ANNEX II 

Parades intermèdies i connexions:     Segons ANNEX II 

Ubicació, principals característiques i categoria de l’allotjament:  Segons ANNEX II 

Menjars previstos        Segons ANNEX II 

Visites, excursions o altres serveis inclosos al viatge    Segons ANNEX II 

Indicació de si és viatge en grup i, si es pot, tamany  aprox. grup Segons ANNEX II 

Idioma prestació serveis       Segons ANNEX II 

 

Condicions generals: S’adjunten com a ANNEX III les Condicions Generals aplicables al viatge la informació 

precontractual de la qual es facilita a la present. 

 

Preu i Forma de pagament 

Nº adults x    =  €.- 

Nº nens x    =  €.- 



Nº 3ª edat x    =  €.- 

Altres conceptes   =  €.- 

Preu assegurança                               =                         €.- 

Despeses de gestió   =  €.- 

Total     =  €.- 

 

Altres costos addicionals que no poden calcular-se abans del contracte 

_________________________________________ 

___________________________________________ 

 

Forma de pagament quan es formalitzi la reserva: 

Dipòsit    =  €.- 

Import pendent   =  €.- 

 

Data límit i/o calendari de pagament de l’import pendent: __________________________________ 

 

Modalitats de pagament: [ie: transferència, targeta…] 

 

El viatge és apte per a persones de mobilitat reduïda (persona la mobilitat de la qual per a participar en el 

viatge es trobi reduïda per motius de discapacitat física, sensorial o locomotriu, permanent o temporal; 

discapacitat o deficiència intel·lectual; o qualsevol altre causa de discapacitat, o per l’edat, i la situació de la qual 

requereixi una atenció adequada i l’adaptació a les seves necessitat del servei posat a disposició de la resta de 

participants).  

 

__ SI. A petició del viatger, es facilita informació precisa sobre la idoneïtat del viatge en funció de les seves 

necessitats. 

 

__ NO 

 

Mínim de persones  

    La realització del present viatge requereix la participació d’un mínim de  ___________ persones. En cas 

de no arribar-se a aquest mínim, l’agència té dret a anul·lar el viatge fins el dia __________[PER A 

OMPLIR DATA LÍMIT S’HA DE TENIR EN COMPTE QUE COM MOLT TARD SERÀ 20 DIES 

NATURALES ABANS DE L’INICI DEL VIATGE EN VIATGES DE + 6 DIES DURADA, DE 7 DIES 

NATURALS ABANS INICI EN VIATGES DE 2-6 DURADA I DE 48 H ABANS INICI VIATGE EN 

VIATGES DE MENYS 2 DIES DURADA] .  

    La realització del present viatge no requereix la participació de un nº mínim de persones.  

 

Requisits entrada per a turistes, tràmits sanitaris i estada al país. 

 

    DNI      Passaport     Visat/s     Vacuna/es: 

 

Temps aproximat obtenció visat/s: _________________ 

 

Es facilita al viatger informació de la situació i requisits del país/països objecte del seu viatge d’acord amb la 

informació publicada a la pàgina web del Ministeri d’Assumptes Exteriors i Cooperació 

(www.exteriores.gob.es). 

 

Resolució voluntària del viatge pel viatger abans de la sortida: El viatger en qualsevol moment abans de la 

sortida del viatge pot resoldre el contracte, havent d’abonar una penalització establerta de conformitat amb 

l’article 160.1 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre. 

 

Assegurança facultativa d’assistència en viatge: S’informa al viatger de la possibilitat de contractar una 

assegurança d’assistència en viatge de la Companyia Asseguradora ………………, pòlissa número ………….., 

així com de les cobertures, exclusions, condicions generals i particulars d’aquesta assegurança. 

 

Assegurança facultativa de despeses d’anul·lació per força major: S’informa al viatger de la possibilitat de 

contractar una assegurança d’anul·lació de la Companyia Asseguradora ………………, pòlissa número 

………….., així com de les cobertures, exclusions, condicions generals i particulars d’aquesta assegurança. 

 

http://www.exteriores.gob.es/


Tractament de dades personals:  

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (RGPD) 

i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia del Drets Digitals, 

que adapta el Reglament a l’ordenament jurídic espanyol i completa i desenvolupa les seves disposicions, el 

client  accepta que les dades personals que informa en aquest document així com les que poden ser 

facilitades en el futur pel mateix fi, siguin recollides i tractades per l’agència …….., amb domicili a ……….. Les 

esmentades dades han estat recollides per l’agència……… amb la finalitat de facilitar-li la informació 

precontractual  d’acord amb la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis 

complementàries. 

 

El tractament de les seves dades personals s’efectua legítimament  d’acord amb els articles del RGPD: 

• 6.1. a El client va donar el seu consentiment pel tractament de les seves dades personals per a un o 

diversos fins específics. 

• 6.1. b  El tractament és necessari per a la execució d’un contracte en el que l’interessat és part o per a 

l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals. 

 

L’afectat podrà exercitar els drets reconeguts al RGPD i, en particular, els d’accés, rectificació, cancel·lació i 

oposició a través d’un escrit que podrà adreçar a la seu social de l’Agència a l’adreça indicada, amb la 

referència “Protecció de Dades”. 

 

Conservació de les dades: Mantindrem la seva informació personal mentre existeixi una relació contractual, 

precontractual i/o comercial amb vostè, o mentre vostè no exerceixi el seu dret de supressió, cancel·lació i/o 

limitació del tractament de les seves dades.  

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signatura client 


