



FULL D’INSCRIPCIÓ

(Llegiu detingudament el full d’inscripció i emplenau-lo amb bona lletra)


Serà imprescindible adjuntar una fotocopia del DNI i una del Passaport amb vigència en data del programa contractat





INNOVACIÓ, INTEGRACIÓ I FUTUR
Communication Projects, CB
T. 0034 971251466 - M. 0034 680958429

C/ Parres, 51 - C - Baixos
07570 - Artà (Mallorca)

info@iifutur.net
innovaciointegraciofutur@gmail.com

www.iifutur.net
CIF. E16522880

1. INFORMACIÓ DE L’ESTUDIANT

LLINATGES ___________________________________ NOM _______________________________ 

ADREÇA___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

CP _________________________ LOCALITAT ___________________________________________  

PAÍS _______________________________ 

T. MÒBIL DE L’ESTUDIANT _________________________________________________________ 

DATA DE NAIXEMENT  _____________________________________________________________ 

E-MAIL ___________________________________________________________________________ 

DNI ___________________________ 

DATA D’EMISSIÓ _____________________ DATA DE CADUCITAT _______________________

PASSAPORT  N. ___________________________ 

DATA D’EMISSIÓ  _____________________ DATA DE CADUCITAT _______________________
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3. INFORMACIÓ PERSONAL DE L’ESTUDIANT

¿Pateix alguna al·lèrgia? SÍ     NO    Especifica quina i adjunta el certificat metge: 
______________________________________________________________________________________

¿Pren algun medicament?  SÍ     NO    Especifica quina i adjunta el certificat metge:
______________________________________________________________________________________

¿Com s’ha d’actuar en cas d’una reacció al·lèrgica? 
______________________________________________________________________________________

¿Requereix d’alguna dieta especial? SÍ     NO      Especifica quina _________________________________

Dona’ns detalls sobre qualsevol requisit especial relacionat amb salut, al·lèrgia, dietes, etc…
______________________________________________________________________________________

Nivell de l’idioma a estudiar:

Bàsic                 Intermig      Avançat  

2. INFORMACIÓ FAMILIAR (és obligatori omplir almenys un camp)

MARE

LLINATGES ____________________________________ NOM _______________________________ 

ADREÇA__________________________________________________ CP _______________________ 

LOCALITAT ______________________________________  PAÍS _____________________________ 

T. MÒBIL  __________________________ DATA DE NAIXEMENT ___________________________  

E-MAIL ________________________________________________ DNI ________________________

PARE 

LLINATGES ____________________________________ NOM _______________________________ 

ADREÇA__________________________________________________ CP _______________________ 

LOCALITAT ______________________________________  PAÍS _____________________________ 

T. MÒBIL  __________________________ DATA DE NAIXEMENT ___________________________  

E-MAIL ________________________________________________ DNI ________________________

TUTOR/-A LEGAL

LLINATGES ____________________________________ NOM _______________________________ 

ADREÇA__________________________________________________ CP _______________________ 

LOCALITAT ______________________________________  PAÍS _____________________________ 

T. MÒBIL  __________________________ DATA DE NAIXEMENT ___________________________  

E-MAIL ________________________________________________ DNI ________________________



4. CONSENTIMENT PARENTAL (en cas de menors d’edat)

El Sr. / Sra ______________________________________ amb DNI n. _________________ , com a pare 
o  tutor  legal  de  _______________________________________,  autoritzo  el  meu  fill  /-a  a  viatjar  a 
l'estranger  per  assistir  als  cursos  organitzats  per  INNOVACIÓ,  INTEGRACIÓ  I  FUTUR, 
Communication Projects, CB (IIF), atorgant al director i tutors acompanyants les meves prerrogatives 
paternes respecte al meu fill/-a en tot el que concern al programa establert, com són: viatges, estada en 
famílies, activitats culturals i esportives, excursions, etc., i eximint-los de tota responsabilitat legal i moral, 
per l’incompliments de les Condicions Particulars  establertes en aquest programa o de qualsevol altre 
assumpte relacionat amb aquest, per part del meu fill/-a.  També eximeixo al director i tutors d'aquests 
cursos,  de  la  responsabilitat  derivada  de  qualsevol  acte  realitzat  pel  meu  fill/-a  sense  la  deguda 
autorització, prèvia comunicació, del seu tutor. Així mateix tenc la responsabilitat d’instruir el meu fill/-a 
en tot el referent a les Condicions establertes per IIF pel que fa a horaris, itineraris, allotjament, disciplina, 
professorat, tutors, companys, etc. i que jo mateix ACCEPTO en la seva totalitat.
Declaro conèixer i acceptar el preu del curs, les condicions generals, la forma de pagament i les normes de 
cancel·lació que s’adjunten. 

5. PERMÍS MÈDIC 

Els sotasignats, en la seva capacitat de pares o tutors legals reconeguts, autoritzem a IIF, així com els seus 
director,  acompanyants,  delegats,  representants  i  famílies  amfitriones participants  en el  programa,  fent 
constar  el  nostre consentiment a qualsevol  reconeixement de Raigs X, diagnòstic-quirúrgic i  posterior 
procés d'anestèsia com a resultat de normatives aplicables i sempre sota total supervisió de l'equip mèdic 
corresponent o sala d’emergències responsables d'actes i supervisions de la pràctica de la medicina o bé de 
la pràctica d'un dentista en cas de tractament odontològic.
Signam la present autorització a favor i en suport personal als ja esmentats representants, i subscrivim la 
nostra aprovació a tots i a cada un dels diagnòstics i atenció hospitalària requerida a resultes del millor 
dictamen segons el parer de metges, dentistes i cirurgians en benefici del nostres fill/-a  o representat legal. 

Signatura___________________________________________________ Data _______________



CONDICIONS GENERALS 2019


A l'efecte de les presents Condicions Generals, els diferents catàlegs, a paper i digitals, i ofertes formatives 
escrites de l'any en curs són els documents informatius al qual s'incorporen aquestes Condicions Generals. Els 
documents inclouen informació sobre les diferents ofertes d’INNOVACIÓ, INTEGRACIÓ I FUTUR, 
Communication Projects, CB (IIF), tant a Artà com a l'estranger, on queden clars els destins, durada i calendari, 
característiques dels allotjaments, preus i, en general, la informació necessària i adequada sobre les 
característiques dels mateixos. La informació continguda en els diferents programes és vinculant per a IIF, 
excepte si es dona alguna de les següents circumstàncies:

• Que els canvis en aquesta informació s'hagin comunicat per escrit al consumidor abans de la data de 

celebració del contracte.

• Que es produeixin posteriorment modificacions acordades expressament, i per escrit, entre les parts 

contractants.

• Que es produeixi per un cas de força major.


1.- DADES GENERALS. El domicili d’INNOVACIÓ, INTEGRACIÓ I FUTUR, Communication Projects, CB. (IIF) 
està situat al C/ De les Parres, 51- C, 07570 - Artà (Mallorca), Illes Balears, amb CIF. E16522880.


2.- REGULACIÓ JURÍDICA APLICABLE AL CONTRACTE I ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS. 
Les presents Condicions Generals estan subjectes a quant resulti de l’aplicació del RDL 1/2007 de 16 de 
novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris, la Llei 
7/1998, de 13 d'abril, sobre les condicions generals de la contractació, i el Codi Civil. Les presents Condicions 
Generals s'incorporaran, signades per les parts contractants, a tots els contractes dels Programes 
d’INNOVACIÓ, INTEGRACIÓ I FUTUR, Communication Projects, CB, l'objecte l’objecte dels quals siguin els 
programes continguts en el catàleg publicitari i obliguen les parts, juntament amb les condicions particulars que 
es pactin en el contracte, i les que es poguessin establir per a cada programa.


3.- INSCRIPCIÓ, PREU I FORMA DE PAGAMENT. Per inscriure’s al programa escollit, s'ha de sol·licitar a 
INNOVACIÓ, INTEGRACIÓ I FUTUR, Communication Projects, CB el full d'inscripció, emplenar-lo i remetre’l a 
la nostra oficina, i realitzar el pagament de la reserva de plaça corresponent. S'aconsella que la inscripció es faci 
com a mínim tres mesos abans de la data de començament del curs, excepte en els programes que tenen una 
data límit diferent. Existeixen alguns programes amb diferents requisits o formularis que s'han d'afegir al general 
a dalt esmentat perquè el participant els ompli i signi. Pel que fa al pagament de la reserva de plaça, cal abonar 
la quantitat de 750 €, tret que s'indiqui una altra quantitat en les condicions particulars del programa concret. 
Aquesta quantitat està inclosa en el preu del programa. L'abonament d'aquestes quantitats es considera en 
concepte de pagament a compte de les despeses inicials de tramitació i gestió, i s'ha de fer en metàl·lic o bé 
mitjançant transferència bancària a favor d’ INNOVACIÓ, INTEGRACIÓ I FUTUR, Communication Projects, CB. , 1

indicant al concepte bancari el nom de l’estudiant. Aquesta quantitat, lliurada a compte, es descomptarà del 
preu total del programa. No es tramitarà cap sol·licitud d'inscripció d’un programa, que no vagi acompanyada del 
justificant d'haver realitzat el pagament de la reserva. Si és el cas, la resta del preu del programa contractat, 
hauria de ser abonat a IIF 45 dies abans de l’inici del programa. Les inscripcions són personals i transferibles. El 
lliurament de la documentació del programa es realitzarà entre 10 i 20 dies abans de la sortida.


4.- TRANSPORT i ALLOTJAMENT. La descripció del tipus de transport i allotjament inclosos en els diferents 
programes està detallada en les pàgines del catàleg corresponent a cada destí i curs, i s’ha explicat al 
sotasignant. El pare, mare o tutor legal, autoritza al consumidor del programa a viatjar en qualsevol mitjà de 
tranport que l’organització determinin per a la mobilitat durant el programa. 


5.- CANCELACIÓ, NO PRESENTACIÓ I/O ABANDONAMENT DEL PROGRAMA. En el cas que un consumidor 
decidís cancel·lar el programa contractat abans del seu inici, ha de notificar-ho per escrit a IIF. El consumidor 
tindrà dret a la devolució de les quantitats que hagués pagat a IIF. No obstant això, el consumidor haurà d'abonar 
a INNOVACIÓ, INTEGRACIÓ I FUTUR, Communication Projects, CB la quantitat corresponent a les despeses 
de gestió, que ascendeixen a la suma de 250 € per a tots els programes. Sense perjudici del moment en què es 
produeixi la cancel·lació, el consumidor haurà d'assumir, sempre i en tot cas, l'import del bitllet d’avió quan 
aquest hagi estat emès i no sigui possible el reemborsament del mateix, amb independència que el consumidor 
exerceixi totes les accions que l'incumbeixin davant la companyia aèria emissora. Si el consumidor cancel·la o 
abandona el programa un cop al país de destí per causes imputables a ell mateix (per voluntat pròpia o dels seus 
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pares o tutors o en cas d’expulsió per part de l’organització), les despeses de cancel·lació suposen el 100% de 
l'import total del curs.


6.- ALTERACIONS I INCIDÈNCIES DEL PROGRAMA. IIF es compromet a facilitar als consumidores la totalitat 
dels serveis contractats continguts en el programa, amb les condicions i característiques estipulades. No obstant 
això, s’han de tenir en compte les següents consideracions:


A. En el supòsit que, abans de l'inici del programa, INNOVACIÓ, INTEGRACIÓ I FUTUR, Communication 
Projects, CB., es vegi obligat a modificar de manera significativa algun element essencial del contracte, 
inclòs el preu, ho haurà de posar immediatament en coneixement del consumidor. Aquest podrà optar per 
resoldre el contracte o bé acceptar una modificació en el mateix. En aquest últim supòsit, IIF precisarà les 
modificacions introduïdes i la seva repercussió en el preu del programa.


B. El consumidor haurà de comunicar la decisió que adopti en la major brevetat possible i, en qualsevol cas, 
dins dels tres dies següents a què li sigui notificada la modificació del programa. En el cas que el consumidor 
no notifiqui la seva decisió a IIF en el termini de set dies, s'entendrà que opta per la resolució del contracte.


C. En cas que IIF es veiés obligat a cancel·lar algun dels seus programes per causes no imputables al 
consumidor, o bé en el cas que el consumidor opti per resoldre el contracte a l'empara del que preveuen els 
apartats A) o B), INNOVACIÓ , INTEGRACIÓ I FUTUR, Communication Projects, CB., oferirà al 
consumidor un programa alternatiu d'igual o superior qualitat, o bé reemborsarà al consumidor la totalitat de 
les quantitats que hagués abonat pel programa. En aquests supòsits, a més, IIF haurà d'indemnitzar al 
consumidor per l'incompliment del contracte, els danys i perjudicis causats. Aquestes indemnitzacions es 
reflecteixen en les condicions particulars.


D. No hi ha obligació per part d’IIF d'indemnitzar al consumidor quan la cancel·lació del programa sigui per 
motius de força major.


E. Tampoc existirà obligació per part d’IIF d'indemnitzar els consumidors en el cas que la cancel·lació del 
programa es produeixi per no arribar al nombre mínim de persones requerides per a l'efectiva realització del 
mateix. El nombre mínim de persones és de 12 participants. En aquests casos IIF notificarà per escrit al 
consumidor, amb un mínim de 30 dies d'antelació a la data d'inici del programa, que no s'ha assolit el 
nombre mínim de participants i que, per tant, el programa ha estat anul·lat. En aquest supòsit de cancel·lació 
del programa per no aconseguir-se el nombre mínim d'estudiants, el consumidor tindrà dret al 
reemborsament de totes les quantitats que hagués abonat pel programa, incloses les despeses de gestió. 


F. Les diferències i/o reclamacions que, segons el parer dels consumidors, sorgeixin durant el desenvolupament 
del programa contractat, hauran de ser posades en coneixement de l'organització responsable del programa, 
amb la finalitat d'oferir una solució satisfactòria de caràcter immediat. En el cas que la solució proposada per 
l'organització responsable no sigui satisfactòria per al consumidor, aquest podrà presentar una reclamació 
per escrit a IIF en el termini d'un mes. L’empresa, després de demanar la documentació pertinent, disposarà 
del termini d'un mes per respondre la reclamació plantejada pel consumidor. Si la solució proposada per IIF 
tampoc fos satisfactòria, el consumidor podrà iniciar les accions corresponents.


7.- USOS I COSTUMS DELS PAÏSOS EN QUÈ ES DESENVOLUPEN ELS PROGRAMES I NORMES 
D’OBLIGAT COMPLIMENT DURANT EL DESENVOLUPAMENT DELS DIFERENTS PROGRAMES. El 
consumidor s’ha d'adaptar a la manera de vida i costums del país en què es desenvolupa el programa 
contractat. Les normes de conducta en els països de destí, els usos i costums, els menjars, horaris, les 
distàncies, i, en general, l'estil de vida dels països en què es desenvolupen els diversos programes, solen ser 
molt diferents a la manera de vida i costums habituals dels clients. En aquest sentit, el consumidor s'ha 
d'adaptar a les noves normes i costums. El consumidor es compromet a respectar les lleis del país de destí en 
què es desenvolupi el programa, així com les Normes de disciplina de les diverses Organitzacions, Escoles, 
Centres, Universitats, etc., que col·laboren amb IIF en la realització dels seus programes. En particular, el 
consumidor es compromet a l'assistència a classe i a respectar les prohibicions de consum de tabac, alcohol i 
drogues, etc. En cas d'incompliment per part del consumidor de les Lleis del país de destí en què es 
desenvolupa el programa, o l’incompliment de les Normes de disciplina de les diverses Organitzacions, Escoles, 
Centres, Universitats, etc., el consumidor serà expulsat del programa. En aquest cas, haurà d'assumir les 
despeses originades per la seva tornada anticipada al país d’origen, al marge de qualsevol altra responsabilitat 
deguda a la malícia o negligència del participant.


8.- PASSAPORT, VISAT I DOCUMENTACIÓ. Tots els consumidors que contractin els programes d’IIF, han de 
tenir i portar en regla la seva documentació personal—Passaport individual, DNI i Targeta Sanitària Europea, en 
cas de ser partíceps de països de la Comunitat Econòmica Europea—, a més de la documentació específica que 
requereixi cada programa (permisos de la policia per a menors…). El lliurament de la documentació del programa 
es realitzarà entre 10 i 20 dies abans de la sortida a IIF o al responsable del programa dels països d’origen. En 
cas de contractar un programa fora de la Comunitat Europea (inclòs el Regne Unit), serà obligatòria la 
contractació d’una assegurança mèdica privada. 


9.- TRACTAMENT MÈDIC, FARMACOLÒGIC I/O QUIRÚRGIC. El participant haurà de posar en coneixement 
d’IIF si està sotmès a algun tractament mèdic i/o farmacològic durant la seva estada al país de destí i durant tot 



el temps que duri el programa. S'entén que, en el moment de començar el programa, el participant gaudeix 
d'una perfecta salut física i mental i que la informació mèdica que acompanya el dossier del programa és 
veritable i completa. En cas contrari, IIF queda exempta de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la 
falsedat d'aquestes informacions. En el cas que durant el desenvolupament del programa el participant 
necessités tractament mèdic i/o ser internat i/o intervingut quirúrgicament, sense que l'empresa IIF hagi pogut 
localitzar als seus pares, tutors o representants legals, l'empresa IIF queda autoritzada per prendre les mesures 
que consideri oportunes per preservar la salut del participant, sempre segons informes mèdics professionals.


10.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. En compliment de l'article 5 de la Llei 15/1999 de Protecció de 
Dades Personals, se l'informa que les seves dades personals seran incorporades a un fitxer automatitzat de 
dades de caràcter personal, que ha estat creat per IIF, degudament inscrit en l'Agencia Española de Protección 
de Datos, sota la responsabilitat d'IIF, amb la finalitat de tractament de la base de dades dels clients, per facilitar 
la gestió i el control dels serveis prestats per IIF, així com per a comunicacions comercials i promocionals de 
caràcter publicitari. Així mateix, i en atenció al fet que resulta imprescindible i necessària la comunicació de 
determinades dades relatives al participant que han de conèixer les empreses o entitats col·laboradores d’IIF, el 
participant i/o els seus pares o tutors, autoritzen expressament que puguin ser cedides les corresponents dades 
a aquestes entitats.


11.- VIGÈNCIA. La vigència de les condicions generals és la dels catàlegs de l'any en curs. La vigència 
d’aquests catàlegs serà de l'1 de setembre de 2018 al 31 d’agost de 2019, ambdós inclosos.


12.- RESOLUCIÓ DE CONFLICTES. Qualsevol conflicte relatiu als programes serà resolt pels òrgans 
jurisdiccionals competents segons la legislació aplicable.


13.- PRESCRIPCIÓ DE LES ACCIONS. Les accions derivades d'aquest contracte prescriuen en el transcurs de 
dos anys. 


14.- CONDICIONS PARTICULARS. Segons contracte atorgat entre les parts, en cada cas, així com les que 
s’estableixen per a cada programa.


A ……………………….. a …………. de ……………………………………… de 2019 


Firma del participant                         Firma del pare, mare o tutor legal                    Firma d’IIF 




CONDICIONS PARTICULARS 2019 


1.- Autorizació dels drets d’imatge. El participant i/o els seus pares o tutors legals autoritzen INNOVACIÓ, 
INTEGRACIÓ I FUTUR, Communication Projects, CB., perquè pugui utilitzar i publicar les imatges en les quals 
apareguin individualment o en grup durant la seva participació en el programa amb la finalitat d’efectuar 
publicitat o promoció dels mateixos a través dels programes i publicacions promocionals, incloses internet i 
xarxes socials d’INNOVACIÓ, INTEGRACIÓ i FUTUR, Communication Projects, CB. El participant i/o els seus 
pares o tutors legals podran revocar aquesta autorització en qualsevol moment, però -en aquest cas- hauran 
d'indemnitzar a l'empresa INNOVACIÓ, INTEGRACIÓ I FUTUR, Communication Projects, CB pels danys i 
perjudicis que puguin ocasionar.


2.- Nivell d’idioma. El consumidor ha de complir amb un nivell mínim de coneixements de l'idioma, per a la 
realització dels Programes d’INNOVACIÓ, INTEGRACIÓ I FUTUR, Communication Projects, CB. El 
consumidor (o el seu representant legal, en aquells supòsits en què el consumidor sigui menor d'edat), assumeix 
la responsabilitat de la consecució del nivell mínim de coneixement de l'idioma requerit, així com les eventuals 
conseqüències que puguin derivar de l'incompliment d'aquest requisit, com ara la impossibilitat de continuar 
amb la realització del Programa. Els requisits mínims del nivell de coneixement per a la realització dels 
Programes, seran notificades al consumidor amb anterioritat a la contractació del Programa. 


3.- Diners de butxaca. Els consumidors hauran de portar diners suficients per a les seves despeses personals i 
no podran demanar diners a l'organització, famílies amfitriones o monitors.


4.- INNOVACIÓ, INTEGRACIÓ I FUTUR, Communication Projects, CB ofereix el seu catàleg a través d'agents 
i delegacions, essent d'aquests la responsabilitat d'informar correctament sobre el funcionament i 
desenvolupament dels Programes, de manera que IIF no es responsabilitza de qualsevol altra explicació diferent 
de la publicada que hagi pogut ser ofertada als seus clients quan hagin estat informats. 


5.- Informació sobre la cancelació, no presentació i/o abandonament del Programa. Per tal d'informar al 
consumidor de l'import de les despeses que ha de satisfer a l'empresa IIF en el cas que cancel·li el programa 
sense que hi hagi causa de força major, a més del bitllet d'avió (en cas que sigui a compte d’IIF), despeses de 
gestió, despeses d'anul·lació estrangera (imports pagats a l'organització estrangera), s’haurà de pagar una 
indemnització a IIF que ascendiran a les següents quantitats:  5% de l'import total del programa si l'anul·lació es 
produeix entre 50 i 45 dies de la data de l'inici del programa.  10% de l'import total del programa, si l'anul·lació 
es produeix entre 44 i 30 dies de la data de l'inici del programa.  15% de l'import total del programa, si 
l'anul·lació es produeix entre 29 i 10 dies abans de la data inici del programa.  40% de l'import total del 
programa, si l'anul·lació es produeix entre 9 i 4 dies de la data d'inici del programa. 70% de l'import total del 
programa, si l'anul·lació es produeix abans dels 3 dies de la data d'inici del programa.  100% de l'import total del 
programa si el client no es presenta a la sortida. El consumidor no tindrà dret a cap reemborsament quan, un cop 
iniciat el Programa, l'abandoni per voluntat pròpia, dels seus pares o dels seus representants legals o per 
expulsió dels organitzadors (veure condicions generals 2019). Les despeses de gestió del programa que 
ascendeix a 250 €, no seran reemborsats en cap cas, si és el consumidor qui cancel·la el programa. En el cas 
que IIF es veiés obligat a cancel·lar algun dels seus Programes per causes no imputables al consumidor i no 
descrites en les condicions generals IIF haurà de retornar la totalitat del cost del programa.  


A …………………………… a …………. de ……………………………………… de 2019 


Firma del participant                         Firma del pare, mare o tutor legal                         Firma d’IIF  


