Llei de Mesures Fiscals, Financeres, Administratives i Públiques de 2017 que
modifica la Llei de Turisme de Catalunya i afecta al Decret 168/1994, de
30 de maig, de reglamentació de les agències de viatges.
Requisits per constituir-se com a agència de viatges a Catalunya que organitza o comercialitza
viatges combinats:
1.-

Declaració responsable

2.-

a) Si és agent de viatges persona física, es requereix l’alta com autònom.
b) Si és agent de viatges persona jurídica: Constitució de la societat i, en el cas de
societats mercantils, els Estatuts diligenciats pel Registre Mercantil i poders dels
sol·licitants.
L’inici de les activitats mai pot ser anterior a la concessió de la llicència.
Capital social mínim exigit per la normativa específica (S.L. 3.000 € y S.A. 60.000 €).
No hi ha objecte social exclusiu.

3.-

Constitució d’una garantia en cas d’insolvència i fallida obligatòria, que es pot
formalitzar de les següents formes:
a) Una garantia individual mitjançant aval o pòlissa de caució: l’import d’aquesta garantia
ha de ser equivalent com a mínim al 5% del volum anual de negocis de l’agent de viatges
sense que la mateixa pugui ser inferior a 100.000 euros.
b) Una garantia per a cada viatge combinat a través de la contractació d’una
assegurança per a cada client de viatge combinat: l’agent de viatges haurà d’entregar al
client, un cop el mateix efectuï una paga i senyal, un document que identifiqui la garantia
constituïda i les dades de contacte de l’Asseguradora.

4.-

Local.
No es requereix obligatòriament un espai d'atenció presencial al públic.
En el cas de disposar d'un espai, el mateix ha de complir amb diferents requisits
depenent de si la seva superfície supera o no els 500 metres quadrats.
En el cas de disposar d'un espai el mateix haurà de ser atès per personal propi de
l'empresa i disposar d'un horari d'atenció que haurà d'estar publicat en una zona visible de
l'entrada.
Hi figurarà un rètol a l’exterior on hi consti, almenys en català, el nom de l’agència.

5.-

OBLIGATORI PER ASSOCIAR-SE A L’ACAVe
Pòlissa d’assegurances, que haurà de cobrir els tres blocs de responsabilitat següents i
rebut.
Responsabilitat civil de l’explotació del negoci: 150.253,03 €
Responsabilitat civil indirecta o subsidiària: 150.253,03€
Responsabilitat per danys patrimonials: 150.253,03 €

* Abans d’obrir:

- Impost d’Activitats Econòmiques (I.A.E.)
- Fulls de reclamació.
- Llicència municipal

