CONDICIONS GENERALS PER A LES EMPRESES PROVEÏDORES DE
SERVEI
Turismevalles.com és propietat del Consell Comarcal del Vallès Oriental i presta els
seus serveis com a intermediària entre els proveïdors i el client final per a la
promoció i venda de productes i serveis turístics.
Viajes Plus, S.L. (en endavant Viatges Plus) amb domicili a la Plaça de Tetuan, 30
entl. 1ª amb CIF A-08005696 representada per Francisco Sagalés Sala amb NIF
37.607.156-V és l’ens comercialitzador dels productes turístics oferts al web
turismevalles.net.
L’usuari declara que és major d’edat i disposa de la capacitat legal necessària per
acceptar les condicions d’ús de la plataforma de venda de productes turístics, a
continuació desglossades.
Cessió de dades i política de privadesa
Amb l’acceptació d’aquestes condicions generals, l’empresa proveïdora cedeix les
seves dades a Viatges Plus per a la correcta gestió comercial de la plataforma
Turismevalles.com.
De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de
Dades de Caràcter Personal (LOPD), Viatges Plus, l'informa que les dades de
caràcter personal seran incorporades en un fitxer de la seva titularitat, amb la finalitat
de permetre la correcta gestió de la plataforma turística Turismevalles.net i per a que
Viatges Plus, en el marc de les seves activitats, pugui fer servir les seves dades
personals amb finalitats promocionals, inclòs l'enviament de comunicacions
comercials per via electrònica.
Si no desitja que Viatges Plus, en el marc de les seves activitats, pugui utilitzar les
seves dades de caràcter personal amb finalitats promocionals, inclòs l'enviament de
comunicacions comercials per via electrònica, ha de comunicar-ho per escrit a
l’Apartat de Correus 31, 08100 Mollet del Vallès (Barcelona).
Preu
L’empresa proveïdora del servei turístic accepta que existeixen unes despeses de
gestió i comercialització del producte turístic. De l’import venut al client final Viatges
Plus rebrà una comissió del 10% sobre el PVP de les vendes en concepte de
despeses de gestió.
Viatges Plus facilitarà a principis de cada mes una relació de les vendes efectuades
el mes anterior. Viatges Plus facturarà, d’acord amb la relació de vendes del mes
anterior, la seva comissió sobre les vendes. Una vegada comunicades les vendes i
emesa la factura per la comissió, Viatges Plus liquidarà en un termini de 30 dies la
diferència entre l’import de les vendes i la seva comissió.

Comunicació
Per a qualsevol dubte o consulta sobre el funcionament de la plataforma, us podreu
adreçar a turismevalles@sagales.com.
Vigència de la relació comercial
Mitjançant l’acceptació d’aquestes condicions generals, l’empresa proveïdora del
servei turístic es compromet a col·laborar amb Turismevalles.com durant un any,
renovable de forma automàtica.
En cas de no voler renovar o de voler rescindir la relació comercial, caldrà que
l’empresa proveïdora ho comuniqui per escrit a Viatges Plus amb una antelació d’un
mes.
Legislació i jurisdicció aplicable
Legislació: Aquestes condicions generals i el contracte que se subscrigui entre les
parts es regirà i interpretarà d’acord a les normes de dret espanyol.
Jurisdicció: Les parts acorden expressament sotmetre’s en qualsevol litigi o
discrepància relativa l’existència, validesa, interpretació, abast, contingut, execució,
suspensió o resolució del contracte de serveis als Jutjats de Mollet del Vallès
(Barcelona).

