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CONDICIONS GENERALS DEL PROGRAMA DE LA 
TARGETA “AMICS DE MONTSERRAT” DE LA FUNDACIÓ 

ABADIA DE MONTSERRAT 2025. 
 

 
 
 
1. Són “titulars” del Programa “Amics de Montserrat” (AdM) les persones físiques 

que  omplin  la  butlleta  ó  es  donin  d’alta  en  el  Programa  a  través  de 
www.abadiamontserrat.cat     

 

2. Les  persones  menors  de  18  anys  podran  ser  titulars  després  d’haver 
complimentat correctament la sol·licitud d’adhesió al Programa sempre que 

vingui degudament signada pel seu representat legal que haurà d’acreditar 
aquesta condició. 

 
3. El Programa ofereix als seus titulars la possibilitat d’adherir-se a l’esperit de la 

Fundació Abadia de Montserrat 2025, d’ajudar a mantenir i promocionar els 
valors espirituals, culturals, socials i ecològics de la nostra comunitat. 

 
4. Aquesta possibilitat es concreta en una aportació única en el moment de 

formalitzar la inscripció segons les següents condicions: 
 

a.  3era. edat (majors de 65 anys): 15€ 
b. Adult (27 a 65 anys): 25€ 
c.  Jove (14 a 26 anys): 15€ 
d. Infants (4 a 13 anys): 10€ 

e.  Família (1er grau): 50€ (2 adults i 2 fills) 
 

Aquestes aportacions podran ser objecte de desgravació d’acord amb la 
legislació fiscal vigent. 

 
5. El nou membre d’aquest programa, a l’hora de fer la subscripció, pot indicar el 

projecte on vol que vagi la seva aportació. Els projectes on es destinaran les 

aportacions es troben especificats en el web  www.abadiamontserrat.cat. 
 

6. Per cada duplicat de targeta emès s’aplicarà un preu de 5€ al seu titular. 
 
 
7. Els titulars poden obtenir avantatges a l’hora de consumir productes i/o serveis 

dels establiments de Montserrat (restaurants, botigues i allotjaments) que 
podeu consultar al web  www.abadiamontserrat.cat 

 

8. Aquest programa també preveu que es puguin adherir Empreses Externes que 
vulguin oferir avantatges en els seus productes i/o serveis, als titulars del 
mateix. 

 
9. La “targeta” Amics de Montserrat, que és personal i intransferible i propietat de 

la Fundació Abadia de Montserrat 2025, identifica al titular amb les seves dades 

i  un  número  d’identificació, facultant-lo  per  a  participar  en  el  Programa. 
Sempre que es sol·liciti, en el moment d’obtenir els avantatges o descomptes, 
el titular haurà de mostrar el D.N.I. 

 
10. L’obtenció d’avantatges és personal per part del titular. Aquests avantatges no 

són bescanviables per diners o d’altres béns, tret dels indicats pel Programa. 
Els avantatges no seran acumulables als atorgats per qualsevol altre Programa 
en què participin les Empreses Externes. El Programa es reserva el dret a 
retirar  la  targeta,  cancel·lar  els  avantatges  i  exigir  les  responsabilitats 
pertinents al titular que faci un ús indegut o fraudulent. 
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11. Els avantatges i el dret a la seva utilització estan sotmesos a un règim de 
“caducitat” que el Programa especificarà per a cada cas. 

 
12. Les Empreses Externes es vinculen amb el Programa mitjançant un acord de 

vigència temporal pel qual els seus productes i/o serveis podran ésser 

modificats en qualsevol moment en funció del pactat entre el Programa i 
l’Empresa   Externa.   Qualsevol   actualització   o   variació   sobre   aquestes 
condicions, serà publicada sempre a  www.abadiamontserrat.cat. 

 
13. Ni el Programa ni la Fundació Abadia de Montserrat 2025 són responsables a 

conseqüència de reclamacions de qualsevol tipus, derivades directa o 
indirectament, de les relacions (contractuals o no) entre Titulars i les Empreses 
Externes participants en el Programa, per a la utilització/adquisició de 
serveis/productes de les esmentades empreses. 

 
14. Aquest programa serà vigent mentre no es notifiqui el contrari per part de la 

Fundació Abadia de Montserrat 2025. 
 
15. En el cas de cancel·lació del Programa, aquest fet serà notificat, disposant els 

titulars, a partir de la data de notificació, d’un (1) mes addicional per a fer ús 
dels  avantatges.  El  Programa  quedarà  cancel·lat  sense  preavís  ni 
responsabilitat alguna i no serà d’aplicació el disposat anteriorment en aquest 
paràgraf, si en algun moment incidissin circumstàncies de força major o 
imposicions legals que impedissin la seva continuïtat o desenvolupament. 

 
16. Podreu gaudir dels descomptes i avantatges a partir del moment en què rebeu 

aquesta targeta. 

 
17. En cas de pèrdua o robatori de la targeta preguem que ho notifiqueu el més 

aviat possible a la Fundació Abadia de Montserrat 2025, a través del telèfon 93 

877 77 25, o a través dels correu electrònic 
amicsdemontserrat@abadiamontserrat.cat 

 

18. Les  seves dades de  caràcter personal  passaran a  formar part  d’un  fitxer 
automatitzat propietat de la Fundació Abadia de Montserrat 2025, degudament 
inscrit en el Registre General de Protecció de Dades, que inclou les cessions de 
dades a L’Agrícola Regional, S.A., Central de Reserves de Montserrat, S.A.U. i 
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, S.A., amb la finalitat d’enviar-li 
informació que pugui ser del seu interès referida a Montserrat. 

 
19. D’acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades 

Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD), el titular pot exercir 
gratuïtament els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a 
la Fundació Abadia de Montserrat 2025, domiciliada a la plaça de Santa Maria 
s/n, 08199 Montserrat. 

 
20. Per a qualsevol aclariment o dubte, podeu contactar mitjançat correu electrònic 

a la direcció amicsdemontserrat@abadiamontserrat.cat. 
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