
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA DE PREMSA 
 

ACAVE i Beroni presenten una nova plataforma per a 

la creació, gestió i signatura de contractes de viatge 

combinats 
 

 Aquesta nova plataforma suposarà un estalvi de temps i oferirà a les agències 

una eina útil, no només per tramitar, sinó també per a emmagatzemar digital i 

automàticament les contractes de tots els viatges.  

 

 La presentació de l’eina es farà aquest proper divendres 14 de gener a les 10 

hores, en format webinar en exclusiva pels associats de l’ACAVe i també es 

presentarà a FITUR per a tot el Sector. 

 
  

12 de gener de 2022.- L'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades 

(ACAVe), principal patronal del sector a Espanya i que representa els interessos de les 

agències de viatges espanyoles a ECTAA, i Beroni, destacada empresa tecnològica del sector 

de les agències de viatges, presentaran divendres que ve a les agències de viatge associades 

la plataforma BGS Sign Contract que ha desenvolupat Beroni amb l'assessorament legal de 

l'ACAVe. 

 

BGS Sign Contract permet a les agències de viatges crear, emplenar, signar, gestionar i 

emmagatzemar els contractes de viatge combinats de manera fàcil i àgil. L'automatització 

d'aquests tràmits suposa una gran reducció de paperassa i gestions per a les agències de 

viatges organitzadores i venedores de viatges combinats, obligades per llei a tramitar un 

contracte de viatge combinat per a cada viatge que contracten els seus clients. Aquesta 

plataforma suposa un important avenç per al procés de digitalització de les agències de 

viatges. 

 

Aquesta plataforma ha estat desenvolupada per BERONI, comptant amb l'assessorament de 

l'ACAVe a les qüestions pràctiques d'aplicació del contracte. Així mateix, els models de 

contractes de viatges combinats inclosos a la plataforma han estat redactats per l'assessoria 

jurídica de l'ACAVe, experta en aquesta matèria. 

 

La nova plataforma estarà a disposició de totes les agències de viatges, si bé els associats 

d'ACAVE comptaran amb tarifes especials per contractar-les. 

 

Beroni també participarà a l'estand de l'ACAVe a Fitur, 10F04, on presentarà a totes les 

agències de viatges interessades els importants avantatges que suposa aquesta plataforma. 

 

Sobre ACAVE 

 

L´Associació Corporativa d´Agències de Viatges Especialitzades (ACAVe) és la patronal 

d´agències de viatges d´àmbit estatal amb seu a Catalunya. ACAVe és l´Associació més 

representativa d´Espanya amb aproximadament 450 associats i al voltant de 1.000 punts de 

venda a tot Espanya. Formen part de l'Associació agències de les diferents tipologies: 

emissores de vacances i corporatives, tour operadors, receptives de costa i de ciutat, agències 

online i de creuers. 



 

 

 

 

 

Sobre BERONI 

 

Beroni, lidera el desenvolupament de solucions de programari especialitzades exclusivament 

per a agències de viatges, tant emissores del segment de vacances com del corporatiu, com a 

majoristes i receptives. 

 

Cal destacar la rellevància que la companyia tecnològica ha adquirit en els darrers anys en el 

disseny de pàgines web i l'ús del seu market place online, permetent a les destinacions oferir 

la promoció del territori i comercialització de les experiències turístiques que ofereixen al 

viatger. Destacant també, la seva plataforma de reserves en línia Wasabi-s, utilitzada 

actualment per més de 1.000 agències de viatges i 6 grups de gestió. 

 

Beroni impulsa projectes tecnològics de qualitat, adaptats a cada negoci i necessitats, ajudant 

a la transformació digital de les agències de viatges, des de la seva constitució el 1987. 
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Oriol García 
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mailto:oriolgarcia@mahala.es

