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NOM I COGNOMS: (representant de l’entitat)  

ANA MARIA ROMOGOSA CASAOLIVA 

CÀRREC: (representant de l’entitat) 

GERENT TERRES LLUNYANES AGÈNCIA DE VIATGES 

RAÓ SOCIAL O OM DE L’ENTITAT QUE S’ADHEREIX: (cal omplir un document per establiment)  

ARC TERRES LLUNYANES S.L 

NOM COMERCIAL: (IMPORTANT: aquest serà el nom que figurarà als diferents suports de comunicació, distinció...)   

TERRES ADVENTURE TRAVEL 

 
Manifesta: 

La seva voluntat d’adhesió al Compromís per a la Sostenibilitat Turística Biosphere Comarques de 
Barcelona, per la qual cosa es compromet a: 

 

 Designar a un responsable de sostenibilitat dins la mateixa entitat que actuï com a interlocutor vàlid 

de la mateixa. 

 En el cas que l’entitat superi el procés de verificació final, aquesta farà un ús correcte de la marca, 

tal i com està descrit en el Manual d’Identitat visual de la marca al Compromís per a la Sostenibilitat 

Turística Comarques de Barcelona Biosphere, exposant de manera destacada el distintiu que li sigui 

atorgat.  

 En el cas d’incompliment d’alguns dels compromisos adquirits en el programa Compromís per a la 

Sostenibilitat Turística Comarques de Barcelona Biosphere, o en cas de causar baixa voluntària, 

l’establiment no estarà autoritzat a exposar i aplicar la imatge del Compromís per a la Sostenibilitat 

Turística Comarques de Barcelona Biosphere en cap tipus de suport comercial, i haurà de retirar-la 

de qualsevol suport públic en el que s’hagi emprat, per iniciativa pròpia o a instància de l’ens gestor 

o taula de sostenibilitat de la destinació.  
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 Proporcionar les dades necessàries per participar en les accions de promoció que realitzi l’ens 

gestor de la destinació directament, Cambra de Comerç de Barcelona, Diputació de Barcelona o 

l’Instituto de Turismo Responsable (Biosphere). 

 Introduir i actualitzar les dades relatives al procés d’implantació de  Compromís per a la Sostenibilitat 

Turística Barcelona Biosphere a la plataforma web www.biospheretourism.com, incloent els 

indicadors de sostenibilitat, seguint les indicacions que faci l’ens gestor de la destinació. 

 Assistir a les jornades de formació i tallers de destinació organitzats per l’ens gestor de la destinació 

a les que sigui convocat, segons el que s’estableix en els compromisos metodològics anuals per a la 

implantació del Compromís per a la Sostenibilitat Turística Comarques de Barcelona Biosphere. 

 Atendre als tècnics de l’ens gestor de la destinació, tècnics de la Cambra de Comerç de Barcelona, 

Diputació de Barcelona, i als assessors externs en els processos d’assistència, seguiment i 

verificació del Pla de Millora en el decurs de la implantació del Compromís per a la Sostenibilitat 

Turística Comarques de Barcelona Biosphere. 

 A respectar les visites programades d’assessorament i de verificació del Pla de Millora, i per tant, a 

no anul·lar-les, sense causa justificada i de força major. En cas contrari, s’estudiarà una baixa 

automàtica.  

 Contribuir en l’elaboració de l’índex de satisfacció turística a través de les enquestes de destinació 

que indiqui l’ens gestor comarcal de la destinació.  

 Pagar la quota anual que dóna dret a gaudir de la Carta de Serveis del Compromís per a la 

Sostenibilitat Turística Biosphere Comarques de Barcelona 2020. L’incompliment del seu pagament 

serà causa baixa del projecte. I en cas d’impagament de dues anualitats, es causarà baixa 

immediata del Programa. 

 

 

 

http://www.biospheretourism.com/


 

      

DOCUMENT D’ADHESIÓ AL COMPROMÍS PER A LA 
SOSTENIBILITAT TURÍSTICA BIOSPHERE  

COMARQUES DE BARCELONA 
 

 

3 

D
ocum

ent A
dhesió Com

prom
ís per a la sostenibilitat turística Biosphere Com

arques Barcelona 2021 

 

NOM DE L’ENTITAT: (A complimentar per l’entitat. En cas de tenir més d’una entitat adherida, cal complimentar 
aquesta taula per cada un d’ells) 

 
 

Destinació: 
Barcelona  

Zona:  
Baix Llobregat 

Entitat (raó social): 
ARC TERRES LLUNYANES S.L 
 

Entitat (nom comercial): 
TERRES ADVENTURE TRAVEL 

Adreça (per a enviar documentació), CP i població: 
ARBRES NUM 5 

NIF: 
B62566468 

Telèfon (contacte referent):  
OFICINA 93.7778080 / TELF. ANNA 627510568 
 

Fax: 
NO 

Adreça electrònica (contacte referent): 
anna@terresllunyanes.com  

Altres distintius de qualitat (especificar quins): 
 

 
Les dades públiques (visibles a la web Biosphere i per altres accions de promoció) s’introduiran online a la plataforma 
www.biospheretourism.com. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:anna@terresllunyanes.com
http://www.biospheretourism.com/
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MANUAL DE BONES PRÀCTIQUES QUE S’IMPLANTARÀ 

 

CONFORMITAT D’ADHESIÓ AL COMPROMÍS PER A LA SOSTENIBILITAT TURÍSTICA 
BIOSPHERE COMARQUES DE BARCELONA 2021 

 

Signatura del representant de l’entitat i segell de l’entitat 

 
Nom i càrrec: 
ANA MARIA ROMOGOSA CASAOLIVA 
 
 
 
 
 
Data: 15/02/2021 

 
 

Subsector (marcar una creu per l’ entitat que s’adhereix): 

Agències de viatges x Guies  

Altres serveis  Hotels, apartaments turístics, albergs i HUT  

Empreses de transport turístic  Museus, Centres d’Interpretació i Espais turístics 
visitables 

 

Serveis turístics de salut / wellness  Oficines d’Informació Turística  

Càmpings  Palau de Congressos  

Cellers  Platges  

Comerç  Ports esportius  

Esdeveniments Esportius  Espais Naturals Protegits  

Establiments de turisme rural  MICE  

Turisme d’experiències  Destinacions  

Restaurants / Bars - cafeteries    
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La signatura d’aquest document implica l’acceptació dels compromisos de l’entitat en el procés 
d’implantació del Compromís per a la Sostenibilitat Turística Biosphere Comarques de Barcelona, 
indicats al document Carta de Serveis del Compromís per a la Sostenibilitat Turística Biosphere 
Comarques de Barcelona 2021. 
 
Per formalitzar la baixa de l’Adhesió al Compromís per a la Sostenibilitat Turística Biosphere 
Comarques de Barcelona i del compromís d’abonament de la quota anual d’implantació, sol·liciteu el 
document de baixa a l’ens gestor comarcal de la vostra destinació. En cap cas es retornarà una quota 
abonada, independentment del nombre de serveis dels quals s’hagi fet ús l’any en que es formalitzi la 
baixa. La baixa causarà efectes a partir del dia 01/01 de l’any següent de la formalització de la baixa. 

 
Les dades personals facilitades a través del present document d’adhesió, seran tractades per la Cambra Oficial de Comerç Indústria Serveis i 
Navegació de Barcelona i la Diputació de Barcelona, com a corresponsables, en el marc del programa, Compromís per a la Sostenibilitat 
Turística Biosphere de les Comarques de Barcelona, amb al finalitat de possibilitar el contacte amb la seva entitat per a l’execució del 
programa en base a l’execució contractual i un interès legítim de comunicació amb l’entitat que representa. Les seves dades poden ser 
comunicades a entitats promotores del turisme del territori, amb l’objectiu d’utilitzar-les per actuacions de promoció. Les seves dades es 
tractaran mentre siguin necessàries per al desenvolupament del programa. Podrà sol·licitar informació addicional sobre els tractaments, o 
exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat o qualsevol que li pugui correspondre davant la Cambra de 
Barcelona a: lopd@cambrabcn.org o correu postal a Av. Diagonal nº 452 08006 Barcelona o davant la Diputació de Barcelona 
ot.turisme@diba.cat, fax 934022968 o correu postal Gerència de Turisme, travessera de les Corts, 131-159, Recinte Maternitat Pavelló 
Mestral, planta baixa, 08028 Barcelona. 
 
 

mailto:ot.turisme@diba.cat

