
 
 

CONDICIONS DEL PROGRAMA D’AFILIATS 

Responsabilitats de Turisme de Barcelona (TB) 

1.- Dins de la plataforma on-line BCNTICKETS de TB (bcnticket.visitbarcelona.com), TB 

comercialitza diversos productes i serveis turístics propis i de tercers.  

2.- TB ofereix a les plataformes on-line, la possibilitat d’afiliar-se al web de TB per 

comercialitzar-ne els productes i serveis turístics en venda. 

3.- TB proporcionarà a l’afiliat un usuari i una contrasenya exclusius, que li permetran 

consultar l’estat de les vendes materialitzades per clients redirigits des de la seva plataforma, 

així com dades relatives a les seves accions. 

4.- TB proporcionarà a l’afiliat un entorn per descarregar els enllaços i widgets dels productes 

que vulgui promocionar a la seva plataforma. 

5.- TB retribuirà l’afiliat per totes les compres realitzades a la bcnshop.com pels clients 

procedents de la plataforma de l’afiliat, a raó del 7% més l’IVA corresponent, de la base 

imposable del total de les compres a PVP una vegada deduïdes les possibles promocions. TB 

abonarà la factura mitjançant transferència bancària als 60 dies de l’emissió de la factura. Les 

factures es generaran i s’abonaran un cop superada la xifra de 60 € en comissions. 

 

Responsabilitats de l’afiliat 

1.- L’afiliat ha d’estar al corrent de pagament de les obligacions fiscals i laborals. 

2.- Queda prohibit l’ús de la keyword “bcntickets” com a tal o amb errades d’ortografia tant en 

el text, títol, contingut, url visible i url destí de l’anunci que surti en motors de recerca, tant de 

Google, Yahoo, Bing, com de qualsevol dels seus socis de recerca. L’incompliment d’aquesta 

política pot ser motiu de cancel·lació de les vendes generades i d’expulsió del programa 

d’afiliats.  

Aquest acord entrarà en vigor en el moment de l’acceptació de les condicions, tindrà vigència 

fins al 31 de desembre del mateix any, i es prorrogarà per períodes anuals de forma 

automàtica si no hi ha una manifestació contrària d’alguna de les parts amb una antelació 

mínima d’un mes del venciment.  

Aquest acord podrà cancel·lar-se en qualsevol moment per: 

1.- Acord de les parts. 

2.- Incompliment d’alguna de les condicions. 

3.- Insolvència d’una de les parts. 

4.- Impossibilitat tècnica o legal de mantenir els compromisos. 


