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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CAST ELL-PLATJA 

D’ARO, L’ASSOCIACIÓ D’HOTELERIA, RESTAURACIÓ I OCI DE CASTELL-

PLATJA D’ARO I L’ASSOCIACIÓ DE CELÍACS DE CATALUNYA  
 

Castell-Platja d’Aro, a 25 de Juliol de 2016 

 

D’una banda, el Sr.         , en nom i representació de l’Associació d’Hoteleria, 

Restauració i Oci de Castell-Platja d’Aro , en la seva condició de president de l’entitat. 
 

D’una altra, el Sr. Joan Giraut i Cot, en nom i representació de l'Ajuntament de Castell-

Platja d’Aro , amb seu a C. Mossèn Cinto Verdaguer, 4, d’aquest municipi  
 

D’una altra, la Sra           , en nom i representació de l’Associació de Celíacs de 

Catalunya , amb domicili social al número 257 del carrer Independència de Barcelona, en 

la seva condició de presidenta de l’entitat.  
 

Totes les parts es reconeixen mútuament capacitat per atorgar el present document i 

manifesten que les seves facultats es troben vigents i no han estat modificades ni 

limitades.   
 

MANIFESTEN 
 

i. Que l’Associació d’Hoteleria, Restauració i Oci de Castell-Platja d’Aro, és una 

associació empresarial l’objectiu de la qual és representar i defensar els interessos 

dels diferents establiments adherits. A més, desenvolupa projectes de dinamització 

sectorial que contribueixen a incrementar la competitivitat del sector dels 

allotjaments turístics, la restauració i l’oci a Castell-Platja d’Aro. 
 

ii. Que l'Ajuntament de Castell-Platja d’Aro té interès a col·laborar amb l’Associació de 

Celíacs de Catalunya per contribuir a la millora de la informació, l’assessorament, la 

sensibilització i la qualitat de vida de les famílies amb persones celíaques. 
 

iii. Que l’Associació de Celíacs de Catalunya és una entitat sense ànim de lucre 

declarada d’utilitat pública que aglutina les persones celíaques de Catalunya i les 

seves famílies i que defensa, entre d’altres aspectes, el dret dels celíacs a la 

seguretat alimentària.  
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iv. Que les tres parts promouen, des dels seus respectius àmbits d’actuació, 

l’existència de propostes gastronòmiques de qualitat aptes per a persones 

celíaques als establiments d’oci, restauració i allotjaments turístics de Castell-Platja 

d’Aro.  
 

v. Que, atesos els objectius coincidents entre les tres entitats, acorden establir el 

següent marc de col·laboració, que se subjecta als següents  
 

 

PACTES 
 

PRIMER.- Suport mutu a les estratègies sectorials 
 

L’Associació d’Hoteleria, Restauració i Oci de Castell-Platja d’Aro, l’Ajuntament de 

Castell-Platja d’Aro i l’Associació de Celíacs de Catalunya manifesten la voluntat de 

donar-se suport mútuament en diversos interessos defensats per cadascuna d'elles en 

representació dels seus respectius àmbits d'actuació. D'aquesta manera, les parts 

estudiaran cas per cas donar-se suport en les seves especifiques estratègies sectorials, 

com pot ser, per exemple, la petició d’una rebaixa de l’IVA aplicable als aliments aptes 

per a persones celíaques o el desplegament, per part del departament de Salut, de la 

resolució 879/X del Parlament de Catalunya, sobre l’adopció de mesures per a millorar la 

qualitat de vida dels celíacs.  
 

SEGON.- Suport a la resolució 879/X del Parlament de Catalunya i confecció d’una guia 

de restaurants per a persones celíaques 
 

L’Associació d’Hoteleria, Restauració i Oci de Castell-Platja d’Aro i l’Ajuntament de 

Castell-Platja d’Aro manifesten el seu suport a l’apartat e) de la resolució 879/X del 

Parlament de Catalunya, sobre l’adopció de mesures per a millorar la qualitat de vida dels 

celíacs, i es comprometen a elaborar un directori de restaurants adreçat específicament a 

aquest públic i a les seves famílies que comptarà amb el suport de l’Associació de 

Celíacs de Catalunya.  

L’acció serà íntegrament executada per l’Associació d’Hoteleria, Restauració i Oci de 

Castell-Platja d’Aro i l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro.  

El directori podrà comptar amb el suport d’altres administracions públiques i amb el 

patrocini de marques comercials del món de la restauració.  
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Per tal de garantir que la selecció de restaurants recollida a la guia compleix els 

estàndards de seguretat alimentària exigibles, tots els establiments de restauració que 

formin part de la guia hauran de disposar del segell de qualitat que atorga l’Associació de 

Celíacs de Catalunya. Aquesta visitarà els diferents establiments candidats a formar part 

de la guia i els hi atorgarà, quan s’escaigui, l’esmentat segell sense cap tipus de cost 

econòmic. En el cas de grans grups de restauració que no disposin del protocol alimentari 

corresponent, l’atorgament del segell podrà comportar una despesa econòmica que serà 

assumida pel propi grup de restauració.  
 

L’Associació de Celíacs de Catalunya es compromet a traslladar als bars i restaurants 

que formen part de la seva base associativa la possibilitat de participar a la guia. 

Correspondrà a l’Associació d’Hoteleria, Restauració i Oci de Castell-Platja d’Aro i 

l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro definiran les condicions de participació, rebre les 

inscripcions i acceptar aquelles que compleixin els requisits.  
 

Així doncs, l’Associació d’Hoteleria, Restauració i Oci de Castell-Platja d’Aro i 

l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro faran esment del suport de l’Associació de Celíacs de 

Catalunya al directori de restaurants i a la resta de materials de comunicació que es 

puguin elaborar per difondre l’acció. L’Associació d’Hoteleria, Restauració i Oci de 

Castell-Platja d’Aro i l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro també posarà a disposició de 

l’Associació de Celíacs de Catalunya exemplars de la guia editada perquè aquesta els 

distribueixi a la seva base associativa.   
 

TERCER.- Realització de sessions formatives 
 

L’Associació d’Hoteleria, Restauració i Oci de Castell-Platja d’Aro i l’Ajuntament de 

Castell-Platja d’Aro manifesten el seu interès a oferir als professionals del sector una 

sessió formativa i/o seminari dissenyada i impartida per l’Associació de Celíacs de 

Catalunya. El cost d’aquesta formació serà assumit íntegrament l’Associació d’Hoteleria, 

Restauració i Oci de Castell-Platja d’Aro i l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro, qui 

l’oferiran als professionals del sector de forma gratuïta.  
 

Els detalls d’aquesta acció seran objecte d’un acord exprés entre l’Associació d’Hoteleria, 

Restauració i Oci de Castell-Platja d’Aro, l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro i 

l’Associació de Celíacs de Catalunya.  
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QUART.- Realització d’activitats 
 

L’Associació d’Hoteleria, Restauració i Oci de Castell-Platja d’Aro, l’Ajuntament de 

Castell-Platja d’Aro i l’Associació de Celíacs de Catalunya establiran una estreta 

col·laboració amb la finalitat de promoure activitats relacionades amb la millora de l’oferta 

sense gluten segura a Castell-Platja d’Aro.  
 

Així mateix l’Associació d’Hoteleria, Restauració i Oci de Castell-Platja d’Aro i 

l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro vetllaran perquè en les festes més representatives de 

la ciutat hi hagi una opció apta per celíacs, que faciliti la participació d’aquests en les 

festivitats i activitats principals de la ciutat. Així per exemple vetllarà per tal que els 

caramels de la cavalcada de reis siguin sense gluten i així cap nen és quedi sense 

caramels per ser celíac, que hi hagin opcions sense gluten (beguda i àpats a les 

principals barres o rutes gastronòmiques, etc.) 

 

CINQUÈ.- Comunicació 
 

Les tres entitats signants es comprometen a difondre en els seus propis mitjans i a través 

dels mitjans de comunicació el contingut d’aquest Conveni. 
 

SISÈ.- Vigència 
 

Les parts acorden que aquest conveni entra en vigor en la data que consta a 

l’encapçalament i té una vigència de 2 anys, amb renovació automàtica pel mateix 

període temporal excepte voluntat explícita de les parts.  
 

La vigència d’aquest conveni de col·laboració es podria veure modificada per rescissió 

com a conseqüència de l’incompliment de les clàusules anteriors o per la simple voluntat 

unilateral d’una de les parts. En el cas de rescissió del conveni per voluntat unilateral 

d’una de les parts, aquesta s’haurà de comunicar amb 1 mes d’antelació i sempre i quan 

no perjudiqui els projectes que estiguin en curs. 
 

 

 

 

SETÈ – Protecció de dades 
 

L’Associació d’Hoteleria, Restauració i Oci de Castell-Platja d’Aro, l’Ajuntament de 

Castell-Platja d’Aro i l’Associació de Celíacs de Catalunya tenen l’obligació de mantenir la 

confidencialitat i la seguretat de les dades de caràcter personal a las quals hagin pogut  
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tenir accés de manera incidental com a conseqüència de la realització de l’objecte de la 

present col·laboració, d’acord amb el que s’estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 

desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i el Reial Decret 

1720/2007, de 21 de desembre pel qual s’apropa el Reglament de desenvolupament de 

la Llei Orgànica 15/1999,de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. 
 

VUITÈ – Jurisdicció 
 

El present conveni de col·laboració té naturalesa civil. Respecte dels dubtes i 

controvèrsies que puguin sorgir amb motiu de la interpretació i aplicació del present 

conveni que no puguin ser solucionades per mutu acord, ambdues parts se sotmeten a la 

Jurisdicció del Jutjats i Tribunals de la Ciutat de Girona. 
 

 

 

 


