
NORMES INTERNES SOBRE GESTIÓ DE VIATGES 

a. Protocol de viatges del GEM on hi ha la figura de coordinador i organitzador, les seves funcions,
atribució i ajudes econòmiques per la seva tasca. Conformitat de la Junta Directiva i plena autoritat
perquè el coordinador i/o organitzador, sota criteris de capacitat, seguretat, diligència i  prevenció
d’accidents, seleccioni els participants. Aportació econòmica a la tresoreria del GEM.

b. El GEM, representat pel  soci/sòcia, té la responsabilitat de coordinar les tasques, reunions i
documents necessaris per a la bona gestió del viatge, confirmació de l’assegurança federativa dels
participants,  documents  necessaris  per  viatjar,  etc.,  també  ocupar-se  dels  terminis  d’inscripció,
presentació de les quotes i ingressos necessaris. Reunions prèvies amb l’organitzador, informació i
presentació del viatge als socis. Difusió del viatge al web i altres mitjans de comunicació.

c. El coordinador és el soci/sòcia que fa d’intermediari de la Junta Directiva i els socis del GEM amb
l’organitzador,  agència  de  viatges  o  empresa  de  guies  de  muntanya.  També  fa  les  gestions
necessàries  per  organitzar  els  trasllats,  sigui  amb  avió,  vaixell  o  transport  per  carretera,  amb
col·laboració amb l’agència de viatges necessària, intentant aconseguir uns preus unitaris i justs per
a tots els participants del viatge. Amb la flexibilitat possible en cada cas, de forma que si un soci vol
viatjar de forma independent ho pugui fer.

d. L’organitzador  és  el  soci/sòcia,  persona  externa  o  empresa  de  viatges  que  es  fa  càrrec
d’organitzar  el  viatge,  reserva  d’hostatge,  transports  i  guia  de  les  excursions.  També manté  la
comunicació amb la Junta Directiva i els socis del GEM. Igualment, és organitzador el soci o sòcia
del  GEM que  es  fa  càrrec  d’organitzar  un  viatge  que  sigui  un  intercanvi  entre  clubs  o  grups
excursionistes.

e. El coordinador pot incrementar el preu del viatge de forma que el cost del bitllet o desplaçament li
surti gratis, sempre que no superi el 10% del cost total del transport de tots els participants.

f. L’organitzador que es posi al capdavant de les tasques pròpies d’una empresa de viatges o guies
pot incrementar el cost del bitllet o desplaçament de forma que li surti gratis, sempre que el cost no
superi el 10% del cost total de tots els participants.

g. El GEM rebrà una aportació a la seva Tresoreria d’entre un 3% i un 5% sobre el preu total del
cost del viatge en el cas que la Secretaria realitzi gestions administratives i comptables; informació i
difusió del viatge; cobertura de l’assegurança de responsabilitat civil en cas que fos necessari.

h. Tots els integrants del viatge han d’estar federats amb la modalitat necessària per al tipus de
viatge que es farà. Tots els integrants del viatge han de ser socis/sòcies del GEM. L’assegurança de
viatge (avió, vaixell) ha d’anar inclosa en el preu total. 

Aprovat en Junta Directiva de dia, 09/01/2023


