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Annex I: Model de Sol·licitud de participació a la campanya “RECREA AMB 
REC CULTURAL” del Sistema REC per a les persones usuàries professionals 
i declaració responsable 
 

Sol·licitud de participació en la campanya “RECREA AMB REC CULTURAL” 

El Sr./la Sra._______________________________,major d'edat, amb DNI/NIE núm. _________ 
domiciliat/da a __________________________ carrer/plaça __________________________ 
núm. _____, en nom propi, o en representació de l'empresa o entitat 
__________________________.amb NIF _________ i domicili a 
__________________________ carrer/plaça __________________________ núm. _____ i amb 
adreça de correu electrònic __________________________ i número de telèfon 
______________assabentat/da de les condicions exigides, 
 

SOL·LICITA participar en la Campanya “RECREA AMB REC CULTURAL” com a persona usuària 
professional i DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT QUE: 

1. Coneix i accepta expressament els Termes i Condicions de la Campanya “RECREA AMB 
REC CULTURAL”. 

2. Accepta cobrar en RECS Culturals com a mitjà de pagament de les vendes a les persones 
consumidores o usuàries que ho demanin i a tal fi disposarà d’un compte d’usuària 
professional al sistema i aplicació del REC. 

3. Mantindrà el mateix preu de venda al públic en RECS Culturals que en euros del producte 
o prestació de servei, així com la mateixa qualitat i gamma de productes o serveis oferts. 

4. Autoritza a ser punt d’intercanvi per a facilitar la generació de RECS Culturals en la 
creació i bonificació de RECS CULTURALS, gestió duta a terme per NOVACT, l’entitat 
gestora del Sistema REC i de la campanya “RECREA AMB REC CULTURAL”.  

5. Accepta fer difusió de la campanya “RECREA AMB REC CULTURAL” i D’altres actes de 
promoció i comunicació vinculades a aquesta. 

6. La persona usuària professional cedirà de manera no exclusiva una llicència d ’ú s sobre 
la imatge relativa a la seva marca o nom comercial, sense possibilitat de poder cedir-la 
a tercers ni concedir subllicències. 

7. Accepta les condicions d ’ú s generals del Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec. 
https://rec.barcelona/condicions-dus/.  

8. Es compromet a guardar còpia de les factures i/ o tiquets emesos relacionats amb les 
vendes on s’hagi aplicat el percentatge de la bonificació i per les quals la persona usuària 
professional ha rebut fons amb els que bonificar la compra. 

 

I en prova de conformitat, signa la present sol·licitud. 

A Barcelona, _____ d’/de ____________________________ 202 

Signatura: 


