
	
	

	

 

PROTOCOL D’ADHESIÓ_ ARTESANIA 

CAMINS DE DINOSAURES 
Artesania/COMERÇOS	

 

D. / Dª………………………………………………………………………………………….. amb DNI …………………….................  

Telèfon …………………………. i correu electrònic ………………..................................................................................... 

En qualitat de/d’ ………………………............…… de/d’ ………………………………………………………….…………amb 

domicili en …………………………………………….………… nº ……… de la població de/d’ …………………........……. 

CP …………………………. i CIF ………………………….. 

 
MANIFESTA:  

La intenció de participar en el projecte CreaTurisme de Turisme Comunitat Valenciana per a l'impuls 

i desenvolupament del producte Camins de Dinosaures en el marc de l'estratègia de producte 

Mediterrani Cultural, i per tant del compliment dels compromisos que a continuació es detallen. 

ES COMPROMET A: 

a) Complir els requisits legals per a la seua activitat i a més haurà d'estar en possessió del 

Document de Qualificació Artesana (DQA) en vigor, en el cas que siga procedent. 

b) Estar subscrit al Codi Ètic del Turisme Valencià o subscriure'l en el termini d'un mes des 

de la signatura del compromís d'adhesió al programa de Creaturisme Camins de 

Dinosaures. 

c) Oferir un producte artesanal que tinga una vinculació amb el producte Camins de 

Dinosaures. 

d) Disposar de presència on-line: pàgina web i/o xarxes socials actives. 

e) Donar visibilitat, tant on-line com off-line, a les experiències que ofereix en relació amb el 

producte Camins de Dinosaures.  

f) Fer un correcte ús de la marca “Comunitat Valenciana - Camins de Dinosaures” seguint les 

directrius facilitades per Turisme Comunitat Valenciana, donant-li la màxima visibilitat 

possible en els suports promocionals empleats en la/les seua/es oferta/es de Camins de 

Dinosaures. 

g) Estar disposat a rebre la visita de turistes directament o a través d'agències, guies, etc. 

h) Participar en les accions de promoció i coordinació del programa de producte 

CreaTurisme. 
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i) Assistir a les sessions de formació i sensibilització del programa de producte 

CreaTurisme. 

j) Aportar la informació estadística sol·licitada per Turisme Comunitat Valenciana. 

k) Assegurar adequats nivells de qualitat tant en les seues infraestructures com en la 

prestació dels seus serveis. 

l) Tindre un horari de visites establit. 

m) Facilitar al visitant l'observació del procés de producció o oferir demostracions en el 

transcurs de la visita, en la mesura dels possible, si correspon. 

n) Oferir informació turística complementària, tant del seu entorn com del conjunt de 

Camins de Dinosaures, que puga facilitada per Turisme Comunitat Valenciana o altres 

organismes.  

o) Disposar d'una assegurança de responsabilitat civil que cobrisca l'activitat de la visita, si 

correspon. 

p) En el cas que en el taller es puga comprar el producte artesanal, es disposarà d'un espai 

adequat per a la venda que contribuïsca a donar visibilitat a Camins de Dinosaures de la 

Comunitat Valenciana. 

q) El personal d'atenció ha de conéixer Camins de Dinosaures i la vinculació de l'empresa o 

servei amb aquesta. 

DECLARA: 
 
Que les dades de contacte de l'entitat a la qual representa, als efectes tant de coordinació com de 
notificació e informació són: 

Persona de contacte: ……………………………………………..………………………………………………………….. 

Càrrec: ……..…………………………………………………………………………………………….………………………….. 

Telèfon: ....……………………………………………………………………………………………………………………….…. 

Fax: ..………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

Correu electrónic: ...…………………………………………………………………………………………………………… 

Web: ..………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Facebook: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Twitter: ..…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Instagram: ..……………………………………………………………………………………………………………………… 

YouTube: ..…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Altres XXSS: ..……………………………………………………………………………………………………………………… 
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AUTORITZA: 
 
Al fet que aquestes dades de contacte es compartisquen amb la resta dels membres del grup de 
treball de Camins de Dinosaures (ratllar la que procedisca): 
  

Sí autoritza      No autoritza 
 
 
 
En ___________________, a ____________ de/d’ ______________________de 20_____ 
 

 
(Signatura del sol·licitant) 

 
 
 
 
Per favor responga a aquesta consulta: 
 
Indique en quin/s idioma/es pot atendre els seus visitants 
_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________	
 
 
 
Moltes gràcies 
 


