
CONDICIONS GENERALS DE VENDA

A l’efecte de les Condicions Generals de 
Venda, per CLIENT s'entén qualsevol 
agència de viatges minorista que 
adquireix els paquets turístics en oferta 
per a individuals. Se n’exclouen els grups, 
per als quals hi ha condicions especials. 
1.- Formalització de reserves: Les 
sol·licituds de reserva dels paquets en 
oferta estan subjectes a la disponibilitat 
que hi ha en cada moment. Després de 
rebre la sol·licitud, Port Aventura 
Entertaninment S.A.U. (en endavant, 
PAESAU), ha de trametre al CLIENT el 
contracte corresponent, en el qual han 
de constar amb detall les dades 
següents: els paquets sol·licitats i el preu 
total que se n'ha de pagar, d’acord amb 
la forma i les condicions de pagament 
que corresponguin segons les 
disposicions de les Condicions Generals 
de Venda, les quals es consideren 
acceptades després de fer el primer 
pagament previst. El contracte, 
degudament signat pel CLIENT, s’ha de 
trametre a PAESAU tan aviat com sigui 
possible i, en tot cas, abans de la data 
d'ocupació prevista. En el cas de reserves 
per part de menors d’edat, és 
indispensable obtenir l’autorització 
escrita dels pares o tutors. 
2.- Confirmació de la sol·licitud de 
reserva, terminis de pagament i 
localitzador: 
2.1.- Confirmació de la sol·licitud de 
reserva.- La reserva es considera 
confirmada en el moment que el CLIENT 
aboni, d’acord amb el punt 3 de les 
presents condicions, el import 
corresponent a la primera nit. 
2.2.-Terminis del pagament.- Els 
pagaments de totes les sol·licituds de 
reserves s'han de fer efectius abans de la 
data prevista d’ocupació. La reserva no 
es considera confirmada i, per tant, 
PAESAU no està obligada a oferir 
allotjament, fins que no s'ha pagat la 
totalitat de la reserva.  
2.3.- Localitzador.- El fet que s'assigni un 
localitzador no s'ha d'interpretar en el 
sentit de validesa de la reserva. La 
confirmació de la reserva està subjecta al 
pagament del import total. 
3.- Forma de pagament: Els paquets 
turístics es poden pagar mitjançant 
qualsevol del mètodes següents: 
Targeta de crèdit. El CLIENT n’ha de 
proporcionar les dades a PAESAU, 
d’acord amb el que s’indica en les 

condicions particulars. Transferència 
bancària. El CLIENT l'ha de fer en el 
compte següent: 
Entitat: Caixabank S.A. (2100) "la Caixa" 
Oficina: Paseo de Recoletos nº 37 Planta 
7 28004 Madrid 
Codi Swift: CAIXESBBXXX 
Núm. compte: ES28 2100 2931 9902 
0044 8746  
En aquest cas, el CLIENT, després 
d’efectuar el pagament d’acord amb les 
disposicions de les presents Condicions 
Especials, ha d'enviar a PAESAU el 
comprovant del pagament, en el qual ha 
de constar expressament el nom i el DNI 
o el NIF del CLIENT. 
4.- Modificacions: Tota modificació de 
reserva haurà de ser comunicada via 
correu electrònic i admesa per PAESAU. 
· En cas que la modificació impliqui un 
augment de serveis, aquest increment 
serà cotitzat al preu que correspongui en 
el moment de la seva sol·licitud i subjecte 
a disponibilitat. 
· Les modificacions amb menys de 15 dies 
abans de la data d’arribada que suposin 
una disminució del valor de la reserva, 
donaran lloc a l’aplicació de les 
penalitzacions per cancel·lació de serveis 
segons els termes fixats per contracte. 
· Els canvis de dates, així com els canvis 
de titular de la reserva seran tractats 
com una cancel·lació de la reserva inicial 
i com a generació d’una nova alta de 
reserva cotitzada segons els preus que 
corresponguin a la data de la seva 
creació, sense perjudici de l’aplicació de 
les penalitzacions que corresponguin en 
funció de la data. 
PAESAU es reserva el dret a cobrar un 
cànon de gestió per fer qualsevol tipus 
de modificació sobre una reserva ja feta. 
Aquesta política de modificació, que 
s'entén com a general, s'aplicarà per 
defecte sobre totes les reserves, excepte 
en els casos en què la contractació d'una 
tarifa o promoció determinada impliqui 
unes condicions específiques de 
modificació diferents a les generals, les 
quals, en tot cas, es reflectiran 
oportunament en el contracte amb el 
CLIENT. 
5.- Anul·lacions: Les anul·lacions dels 
serveis contractats es poden fer en 
qualsevol moment. Ara bé, segons 
l'anticipació en relació amb la data 
prevista d'ocupació, estaran subjectes a 
les despeses d'anul·lació següents: 

· Amb més de 15 dies d’antelació a la 
data d’arribada, PAESAU reemborsarà la 
quantitat lliurada com a dipòsit.  
· Amb 15 dies o menys d’antelació a la 
data d’arribada, suposarà la pèrdua de la 
quantitat lliurada en concepte de dipòsit 
quedant aquest a disposició de PAESAU, 
com a despeses de cancel·lació. 
· Sortides anticipades abans de la data 
prevista de check out a la reserva, no es 
procedirà a cap reemborsament de 
l’estada no gaudida. 
· La no presentació al Hotel el dia 
d’arribada, suposarà la pèrdua del 100% 
del import corresponent a la reserva del 
paquet turístic, el qual no serà 
retornable. 
En cas d’anul·lació, les despeses 
d’anul·lació s'han de descomptar de la 
quantitat ja lliurada pel CLIENT i, en 
aquest cas, PAESAU ha de retornar la 
quantitat restant que correspongui. El 
CLIENT s'ha de fer càrrec de totes les 
despeses que es derivin del 
reembossament. Si els imports pagats 
pel CLIENT són insuficients, o si el CLIENT 
no ha pagat cap quantitat en el moment 
de l’anul·lació, el CLIENT es compromet a 
pagar a PAESAU el import corresponent 
en el termini màxim de 5 dies 
comptadors a partir de la data de 
comunicació de la cancel·lació. El 
pagament s’ha de fer efectiu per 
qualsevol dels mitjans de pagament 
establerts en l'apartat 3 de les presents 
Condicions. 
6.- Tarifa: 
6.1.- Tarifes de vacances.- Els preus finals 
per al CLIENT són els que figuren en el 
contracte de confirmació de Paquet 
Turístic. Els preus podran ser revisats ens 
els supòsits especificats en la normativa 
d’aplicació. Tanmateix, un cop 
confirmada la reserva d’acord amb el 
que s'estableix en el punt 2.1 de les 
presents Condicions, PAESAU té el deure 
de respectar en tot cas el preu pactat en 
el contracte i en cap cas no pot 
incrementar el preu, tret dels casos 
emparats per la llei. Les tarifes inclouen, 
únicament i exclusivament, els serveis 
esmentats en la descripció del Paquet 
Turístic seleccionat, sense que s'hi 
inclogui cap servei complementari que 
no s'indiqui expressament. Cal tenir en 
compte que hi ha elements o prestacions 
de serveis derivats de l’adquisició del 
Paquet Turístic que es poden modificar, 



si per motius de seguretat, operatius o 
tècnics o per causes meteorològiques, o 
altres causes de força major, d’acord 
amb les Normes de Funcionament o els 
Reglaments Interns de cadascun dels 
serveis que s'inclouen en el Paquet 
Turístic. PAESAU queda expressament 
exonerada de les responsabilitats que 
puguin sorgir per aquesta causa. 
6.2.- Tarifes per a menors.- No es cobrarà 
cap import per l'allotjament dels nens 
menors de 2 anys. Als menors, d'edats 
compreses entre els 2 i els 12 anys, 
ambdues incloses, se'ls aplica la tarifa 
que els correspon segons el fullet. 
PAESAU o, si escau, l'hotel corresponent, 
es reserven la facultat de demanar, quan 
els sembli oportú, la documentació que 
acrediti l'edat del menor. Si no es pot 
acreditar l'edat degudament, s'aplicaran 
les tarifes que, segons el criteri de 
PAESAU o de l'hotel, corresponguin. 
7.- Registre d’entrada. El registre 
d’entrada als hotels s'ha de fer abans de 
les 15.00 h i les habitacions s'han de 
deixar abans de les 11.00 h. Si el CLIENT 
incompleix l'horari de sortida, PAESAU té 
dret a optar entre: entendre que ha 
allargat l'estada un dia o més, o bé 
disposar de la unitat d'allotjament, tot 
enretirant les pertinences del CLIENT 
mitjançant inventari davant dos 
testimonis. 
8.- PortAventura Caribe Aquatic Park. Els 
CLIENTS allotjats a l’Hotel PortAventura, 
l’Hotel El Paso, l’Hotel Caribe, l’Hotel 
Gold River, Mansión de Lucy y Hotel 
Colorado Creek tenen condicions 
especials d'accés a PortAventura Caribe 
Aquatic Park i Ferrari Land. En el 
programa es poden consultar les 
condicions de cada hotel. Cal tenir en 
compte que la visita s’ha de fer de 
conformitat amb les dates i l'horari 
d’obertura al públic i d’acord amb la 
disponibilitat de places. No es pot 
reclamar cap import per la restricció de 
l'accés per motius de limitació de 
l'aforament. 
9.- Informació sobre passaports, visats i 
formalitats sanitàries: El CLIENT queda 
assabentat que no hi ha, amb caràcter 
general, condicions aplicables als 
nacionals dels Estats membres de la Unió 
Europea en matèria de passaports i 
visats, ni sobre formalitats sanitàries per 
al viatge i l’estada. 

10.- Normes de Funcionament. L'ús i el 
gaudi de les instal·lacions de 
PortAventura s'han de fer d’acord amb 
les Normes de Funcionament aplicables 
a cada instal·lació. Les Normes de 
Funcionament es troben a disposició del 
CLIENT als punts d'informació que hi ha a 
cadascuna de les instal·lacions de 
PortAventura. L'accés a les instal·lacions 
està subjecte a la disponibilitat de places 
i, si s'assoleix el límit d'aforament 
permès, es pot restringir-ne l’accés. No 
s'admeten reclamacions per aquest 
motiu. El funcionament habitual de 
certes atraccions es pot veure alterat o 
limitat temporalment en atenció a les 
restriccions derivades de les mesures 
preventives implementades. Així mateix, 
s'han cancel·lat els espectacles 
programats fins el setembre. Depenent 
de l'evolució de les mesures de seguretat 
i higiene recomanades per les autoritats, 
algunes experiències o activitats 
s'adaptaran a les mateixes o poden patir 
modificacions en el moment de la teva 
visita. A més, l'horari i el calendari 
d'obertura de les instal·lacions es pot 
modificar. Els horaris i els calendaris 
actualitzats estan disponibles a la pàgina 
web www.portaventuraworld.com 

11.-Tractament de Dades: De 

conformitat amb el Reglament europeu 

2016/679 general de protecció de dades, 

i qualsevol llei nacional aplicable, 

t’informem que les dades personals que 

ens facilitis seran tractades per PORT 

AVENTURA ENTERTAINMENT, S.A.U., 

com a responsable del tractament, per a 

la gestió de la contractació del producte 

o servei que ens has sol·licitat, per a 

enviar-te informació comercial si no t’hi 

has oposat i, si correspon, per a la gestió 

i administració fiscal de clients. No 

cedirem les teves dades personals a 

tercers, tret que en tinguem l’obligació 

legal. Pots consultar i exercir els teus 

drets, les bases legitimadores del 

tractament de les teves dades i qualsevol 

altra informació addicional relacionada 

amb el tractament de les teves dades a 

https://www.portaventuraworld.com/p

df/lopd_hotels_cat.pdf 

En el cas que sigui aplicable, PAESA 

també t’informa que les dades de 

caràcter personal que corresponen a 

tercers per al desenvolupament de la 

relació contractual seran incorporades 

als seus fitxers automatitzats per a 

facilitar l’accés i gaudi a les instal·lacions 

de PortAventura World. Els interessats 

poden exercir els seus drets d’accés, 

rectificació i supressió de les dades, 

entre altres drets, a l’adreça electrònica 

lopd@portaventura.es, o a l’adreça 

postal Port Aventura Entertainment 

S.A.U., Av. de l’Alcalde Pere Molas, km 2; 

CP 43480, Vila-seca (Tarragona) 

(adjuntant-hi una còpia del DNI). 

El COL·LABORADOR TURÍSTIC es 

compromet a obtenir lícitament les 

dades comunicades a PAESA i a informar 

de la cessió de dades personals en favor 

seu, i en particular dels aspectes 

esmentats anteriorment, qualsevol 

persona de qui se cedeixin les dades 

personals a PAESA. 

PAESA informa els signants del 

contracte, que hi consenten 

expressament, que incorporarà les seves 

dades personals a un fitxer de la seva 

propietat per a la gestió i administració 

fiscal de clients. A més, PAESA també els 

informa que tenen els drets esmentats 

més amunt i que els poden exercir a les 

adreces esmentades. 

12. Legislació aplicable i jurisdicció: Les 

reserves formalitzades estan subjectes a 

la legislació espanyola. En cas de 

conflicte, les parts se sotmeten a la 

jurisdicció i la competència dels Jutjats i 

Tribunals de Tarragona. 

13. Mesures COVID-19. L'informem de 

les principals mesures adoptades entorn 

a l'COVID-19. Haurà de passar el control 

de temperatura no podent ésser 

superior a 37,5 ºC. Aquesta 

circumstància impedirà l'accés a les 

instal·lacions de l'hotel tant a l'afectat 

com als seus acompanyants. Respectar la 

distància de seguretat interpersonal de 

al menys 1,5 metres, complir amb el 

requeriment de neteja de mans i ús de 

gel hidroalcohòlic habilitat en punts 

especials de Parc, així com complir amb 

l'ús de mascareta a tot el Ressort. 

Consulti informació detallada de les 

https://www.portaventuraworld.com/pdf/lopd_hotels_cat.pdf
https://www.portaventuraworld.com/pdf/lopd_hotels_cat.pdf
mailto:%20lopd@portaventura.es


mesures especials adoptades a la nostra 

web 

https://www.portaventuraworld.co

m/ 

14. Política de Desistiment. Donades 

les característiques dels productes 

reservats (reserves d'hotel amb una 

data o un període d'execució específics), 

és aplicable el que disposa l'art. 103. l) 

de la Llei General per a la Defensa dels 

Consumidors i Usuaris quedant exclòs el 

dret de desistiment a el sistema de 

reserves hoteleres. 
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