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ACORD DE ESPONSORIZACIÓ ENTRE EL CONSORCI DE TURISME DE 
BARCELONAI VUELING AIRLINES S.A. PER AL DESENVOLUPAMENT 
D'ACCIONS CONJUNTES DE MÀRQUETING. 
 
 

 

Barcelona, a 21 de febrer de 219 

 

INTERVENEN 

D'una part, el consorci de TURISME DE BARCELONA, amb domicili Passatge de la 

Concepció, 7-9, 08008 Barcelona, amb CIF  P5890003F i representat en aquest acte pel 

Sr. Joan Torrella Reñé, en la seva qualitat de Director General de Turisme de Barcelona 

(d’ara endavant denominat “TB”). 

 

I de l'altra, la societat VUELING AIRLINES, S.A., amb domicili a la Plaça Pla de l'Estany, 

5, Parc de Negocis Mas Blau II, 08820, El Prat de Llobregat, Barcelona, amb CIF A-

63422141 i representat en aquest acte pel Sr. Javier Sanchez-Prieto Alcázar,en la seva 

qualitat de Conseller Delegat (d'ara endavant denominada “VUELING”). 

 

 

 

MANIFESTEN 
 

 

PRIMER. 
 
Que TURISME DE BARCELONA (TB d’ara en endavant) és un consorci fundat l’any 

1993 per l’Ajuntament de Barcelona, la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació 

de Barcelona i la Fundació Barcelona promoció i que té com objectiu la promoció turística 

de la Destinació Barcelona.  

 

SEGON. 
 
Que VUELING AIRLINE S.A. (VUELING d’ara en endavant) és una aereolínia amb 

bases operatives a Espanya i a Europa que pretén generar tràfic cap a Espanya en les seves 

rutes amb origen o destinació en territori nacional. La seva principal base d'operacions es 

troba en l'Aeroport de Barcelona El Prat. 

 

 

TERCER. 
 
Que ambdues parts estan interessades en la realització d'accions de màrqueting de manera 

conjunta i coordinada per a la promoció de les rutes i destinacions, millorant l'eficàcia i 

rendibilitat dels pressupostos de màrqueting d'ambdues parts. 

DocuSign Envelope ID: CA4C15E4-5F63-4F1E-B6DD-803BDDFC2CEA



   

 2 

 

 
QUART. 
 
Que en virtut de tot l'anterior, ambdues parts estan interessades en la signatura del present 

conveni (d'ara endavant denominat "l'Acord") que es regirà per les següents. 

 

 

CLÀUSULES 
 

 

PRIMERA. OBJECTE DE L'ACORD. 
 
Mitjançant el present Acord, les parts es comprometen a la realització de manera conjunta 

d'accions de màrqueting per enfortir el posicionament turístic de la Destinació Barcelona a 

través de la promoció de les rutes operades de VUELING amb destinació de Barcelona. 

 

 

 

SEGONA. APORTACIÓ DE LES PARTS. 
 

Les parts acorden la prestació mútua de productes i serveis valorats durant el període de 

vigència de l’Acord en 100.200€ (impostos no inclosos) com a màxim, segons es detalla a 

continuació. 

 

1. Prestació de productes i serveis. 

 

a. VUELING es compromet a aportar productes i serveis per valor de 50.100€, 

mitjançant: 

 

i. La disponibilitat d’un saldo de 18.000€ (impostos i taxes no 

inclosos) per a TB en bitllets d’avió de la companyia per a la 

realització d’accions de promoció amb periodistes, agents de viatge 

i altres accions de promoció. 

 

 

Les característiques i detall dels productes i serveis s’exposen a l’Annex 1. 
 

b. TB es compromet a la prestació de productes i serveis per valor de 50.100€ 

que tinguin per objectiu, d’una banda, publicitar i donar visibilitat a la 

companyia aèria al públic final local i als operadors turístics, així com 

facilitar plataformes de treball i de suport a la comercialització;  

 

Les característiques i detall dels productes i serveis s’exposen a l’Annex 2. 
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TERCERA. AMPLIACIÓ DE L’ACORD DE COL·LABORACIÓ. 
 
De comú acord les parts podran definir i desenvolupar altres acords de col·laboració i 

engegar altres accions de màrqueting, a desenvolupar en el marc del present Acord. 

L’eventual ampliació de l’Acord serà acordat en el marc de la Comissió de Seguiment. 

 

 

QUARTA. COMISSIÓ DESEGUIMENT. 
 
Per garantir el compliment de les obligacions incloses en el present Acord, les parts 

nomenaran una comissió de seguiment amb capacitat decisòria i executiva que es reunirà 

amb una periodicitat trimestral. Per tal de que la comissió pugui efectuar el seu encàrrec, 

Turisme de Barcelona es compromet a presentar un informe detallat sobre les accions 

realitzades i la seva valoració econòmica i Vueling es compromet a presentar un informe 

sobre els bitllets posats a disposició amb expressió del valor econòmic corresponent. 

 

TURISME DE BARCELONA designarà com a membres de la Comissió de seguiment a la 

Sra. Anna María Sánchez Orensanz com a Directora de Màrqueting Estratègic de TB i la 

persona que Vueling designi preferiblement de forma nominal. 

 

CINQUENA. FACTURACIÓ 
 
Les Parts facturaran els Serveis intercanviats en virtut d'aquest Conveni segons es descriu a 

continuació: 

 

- Dins dels 30 dies següents a la signatura del present Conveni, VUELING emetrà una 

factura per import de 50.100 Euros, més IVA,  en concepte de bitllets d'avió. Per la seva 

banda, TURISME DE BARCELONA emetrà una factura per import de 50.100 Euros, 

més IVA, per les accions promocionals. 

 

- En cas que les Parts acordin realitzar accions o lliurar bitllets, el valor econòmic dels 

quals excedeixi els imports facturats segons el paràgraf anterior fins a aconseguir el 

màxim de 50.100 Euros, les Parts emetran les factures corresponents abans de la 

finalització del Conveni.  

 

 

SISENA. DURADA. 
 

El present Acord entrarà en vigor en la data de la seva signatura i estarà vigent fins al 31 de 

desembre de 2019. Aquest acord podrà ser renovat anualment, amb l’acceptació expressa 

per les parts. 

 
 
SETENA. JURISDICCIÓ. 
 
El present Acord s'enquadra en les instruccions internes de contractació de TB de 10 de 

desembre de 2018 i per resoldre dubtes i llacunes a la Llei de Contractes del Sector Públic 

9 / 2017 de 8 de novembre. 
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L’ordre jurisdiccional civil serà el competent per resoldre les controvèrsies que puguin 

sorgir entre les parts. 

 

 

I en prova de la seva conformitat, les parts signen el present Acord per duplicat i a un sol 

efecte en presència del Sr. Javier Sánchez-Prieto Alcázar i Sr. Joan Torrella Reñé, en el 

lloc i la data que figura en l'encapçalament. 

 

 

 

Per CONSORCI DE TURISME   Per VUELING AIRLINES S.A. 

DE BARCELONA      

     

 
 
 
 

Sr. Joan Torrella Reñé     Javier Sánchez-Prieto Alcázar . 
Director general     Conseller Delegat 
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Annex 1. Aportació de Vueling: bitllets d’avió 
 

VUELING es compromet a publicar un article sobre la destinació Barcelona a la seva 

revista LING (revista gratuïta que es posa a disposició dels passatgers). 

 

VUELING es compromet a publicar dos reportatges al seu blog, així com incloure un link 

a Turisme de Barcelona 

 

VUELING es compromet a publicar posts a les seves Xarxes Socials FB i IG de Turisme 

de Barcelona. 

 

VUELING es compromet a posar a la disposició de TURISME DE BARCELONA una 

sèrie de bitllets en vols operats per VUELING fins a un valor de 18.000€.  

 

 

La posada a la disposició dels bitllets per part de VUELING estarà subjecta a les següents 

condicions: 

 

1. Els bitllets seran vàlids únicament per a rutes operades per VUELING  i estaran 

subjectes a condicions de disponibilitat; 

2. Els bitllets només podran ser utilitzats per persones autoritzades per TURISME 

DE BARCELONA amb finalitats estrictament professionals. TURISME DE 

BARCELONA es compromet enfront de VUELING a no comercialitzar aquests 

bitllets i assumeix tota responsabilitat en quant a l'ús que es faci d'ells; 

3. Els bitllets inclouran la facturació d'una (1) maleta de fins a 23 quilograms de pes; 

4. S'admetrà un màxim de 6 persones per reserva. Per realitzar reserves que incloguin 

més passatgers, TB haurà de contactar directament amb VUELING per a la seva 

gestió; 

5. La data del vol no podrà ser posterior a 18 de desembre de 2019. En cas que a 18 

de desembre de 2019 TURISME DE BARCELONA no hagués consumit tota la 

borsa de bitllets que VUELING posa a la seva disposició en virtut d'aquest 

Conveni, s'entendrà que aquests bitllets han caducat i TURISME DE 

BARCELONA no tindrà dret a cap tipus de reemborsament pels bitllets no 

utilitzats; 

6. El període mínim per a la realització d'una reserva serà de 7 dies abans de la sortida 

del vol. 

7. Les dates indicades a continuació queden excloses de l'oferta: 

 

 

• Del 23/02/19 al 03/03/19 (ambos incluidos) 

• Del 10/04/19 al 22/04/19 (ambos incluidos) 

• Del 07/06/19 al 11/06/19 (ambos incluidos) 

• Del 01/07/19 al 15/09/19 (ambos incluidos) 

• Del 30/10/19 al 04/11/19 (ambos incluidos) 

• Del 05/12/19 al 11/12/19 (ambos incluidos) 
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8. Resultaran d'aplicació en tot moment per als passatgers les Condicions Generals 

de Transport de VUELING, les quals hauran de ser acceptades pels passatgers  

amb antelació al moment d'emissió del bitllet. El consorci de TURISME DE 

BARCELONA es compromet enfront de VUELING a informar de les mateixes 

als passatgers i indicar-los que les mateixes poden ser consultades a la pàgina web 

de VUELING. 

 

 

 

9. Les taxes aeroportuàries i els serveis addicional seran a càrrec de TURISME DE 

BARCELONA.  

 

10. A causa de l'especial caràcter dels bitllets objecte del present Conveni, i en virtut 

del que es disposa en l'article 3.3 del Reglament (CE) 261/2004, d'11 de febrer, 

que estableix normes comunes sobre compensació i assistència als passatgers aeris 

en cas de denegació d'embarcament i de cancel·lació o gran retard dels vols (el 

“Reglament (CE) 261/2004”), aquest reglament no s’aplicarà als bitllets oferts al 

marc del present Conveni. 
 

11. Els vols objecte del contracte actual es gestionaran a través del departament de 

Relacions Institucionals de Vueling. Els termes i condicions generals de transport 

seran els publicats en la web www.vueling.com,les condicions particulars 

d'aquests bitllets es publicaran en la web www.vueling.com/empresas . 
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Annex 2. Aportació de Turisme de Barcelona: accions de màrqueting 
 
 

PROPOSTA   

Conveni VUELING 2019 -  Turisme de Barcelona   

Aportació Turisme de Barcelona Totals 

Presencia amb publicitat   

En el Vídeo Wall Oficina Plaça Catalunya. A concretar dates i material   

Un espai al Monòlit de Plaça Catalunya i a Cabina d'informació 25.000,00  

Accions de promoció i campanyes   

Campanyes conjuntes en moments i mercats  d' interès per ambdues parts 

que incloguin sorteijos, descomptes, etc.   

Participació en trips de operadors turístics, premsa, influencers, etc.   

Accions de promoció conjunta 14.000,00  

Supports i plataformes On line    

Presencia al home de VisitBarcelona.com    

Banners  amb link a pàgina de Vueling   

Presencia al Newsletter VisitBarcelona   

Posts a XXSS @VisitBarcelona 11.100,00  
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