
 

 
AVÍS LEGAL 
 
 
El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida ofereix aquest web per facilitar als 
usuaris l'accés a la informació de què disposa. L'usuari podrà lliurement —només per 
al seu ús personal— copiar en el seu ordinador les pàgines o les pantalles a les quals 
pot accedir o obtenir-ne una còpia impresa.  
 
No són permesos la reproducció, el plagi o la publicació de la totalitat o d’una part dels 
continguts sense l'autorització expressa del seu titular. El qui, sense autorització, 
reprodueixi, plagiï o publiqui el contingut d'aquest web incorrerà en un delicte penal. 
 
El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida no és responsable de l'exactitud i 
de l'actualització de la informació que provingui d'altres persones físiques o jurídiques 
que consti a la pàgina web o a la qual es remeti.  
 
El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida es reserva la facultat d'efectuar 
canvis i modificacions de la informació del web en qualsevol moment. 

Pel que fa a l'accés a la reserva de l’escapada, vostè, com a usuari 

del bookexperience.aralleida.com, ha de tenir en compte la informació següent:  

• El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida posa aquest portal a 

disposició dels usuaris d’internet amb la finalitat de proporcionar 

informació turística del Pirineu i les Terres de Lleida, com també de 

permetre el contacte directe amb l’agència de viatges receptiva per mitjà 

del portal.    

• Aquestes escapades es posen a disposició de l’usuari d’internet per tal 

de promocionar i incentivar el turisme a la demarcació de Lleida. 

• El Patronat de Turisme no presta cap dels serveis oferts a la pàgina 

bookexperience.aralleida.com. Els serveis turístics no són prestats pel 

Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida sinó per l’empresa 

organitzadora de l’experiència i que consta a cadascuna de les ofertes, 

essent ella la responsable de la correcta prestació del servei.   

• Quan s’envia una sol·licitud de reserva, el contacte es fa directament 

amb l’agència de viatges receptiva del Pirineu i les Terres de Lleida.  

• Tota la informació que conté és responsabilitat de l’agència de viatges 

receptiva i dels agents amb els quals col·labora, i en cap cas el Patronat 

de Turisme/Ara Lleida no té responsabilitat sobre els paquets turístics 

que ofereix el prestatari de serveis. 

• Així mateix, el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida no té cap 

responsabilitat dels deures i les obligacions que se’n derivin, de cara a 

l’usuari i/o a tercers, com tampoc de la veracitat, de les disponibilitats i 

de les possibles reclamacions del seu funcionament, que hauran d’anar 

dirigides a l’agència de viatges receptiva.  
 

 
 
 
 



 

 
Reglamentació de les agències de viatges a Catalunya: 

DECRET 158/2012, de 20 de novembre, pel qual es modifica el Decret 168/1994, 
de 30 de maig, de reglamentació de les agències de viatges: 

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?documentId=62

2755&action=fitxa 

LLEI 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya: 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/3669/275223.pdf 

DECRET 168/1994, de 30 de maig, de reglamentació de les agències de viatges: 

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?documentId=93

321&action=fitxa 

 


