
 

 

 
 
 
 FORMULARI DE DESISTIMENT 

 
Assumpte: Desistiment de contracte dels Serveis de colònies o campaments de l’ADC 
      
      Barcelona, …….. de …………de 20…. 
 
A L’atenció de: 
Associació Diabetis de Catalunya XXI 
NIF: G 60219763 
Titular de la pàgina web de comerç on-line https://adc.cat/que-fem/colonies-i-
campaments/ 
 
Per mitjà de la present poso en el seu coneixement la meva voluntat de  
DESISTIR del nostre contracte de prestació del  servei per a l’assistència  a les colònies 
o campaments de l’ ADC( Associació Diabetis de Catalunya). 
 
 
Data en que es va realitzar el primer pagament i recepció de la inscripció:.................... 
Nom i cognoms client/a del  servei: ................................................................................... 
Document d’identitat (DNI o passaport) client/a del servei:............................................. 
Correu electrònic de contacte:............................................................................................ 
 
 
 
 
                                                                                     ...................................... 

      Firma de l’usuari     
  
DRET DE DESISTIMENT 
En virtut del previst en el Reial Decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel que s’aprova el text 
refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementaries, el 
consumidor té dret a desistir del contracte celebrat a distancia (per telèfon, internet etc.) en un termini 
de 14 dies naturals sense necessitat de justificació. 
El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals a partir del  dia de la inscripció de l’infant a  les 
colonies o campaments a la plataforma web de l’Associació. 
Podrà utilitzar aquest model de formulari de desistiment, encara que el seu ús no és obligatori.   
Mitjançant aquesta opció, el consumidor rebrà sense demora per correu electrònic  l’acusa de recepció 
de dit desistiment.  
Per complir el termini de desistiment  és suficient amb  que la comunicació relativa a l ‘exercici d’aquest 
dret  sigui enviada  abans que venci el termini corresponent dels 14 dies.   
L’exercici de dret de desistiment extingirà les obligacions de les parts d’executar la inscripció a les 
colònies o campaments i  per tant, en cas de respectar les condicions mencionades, se li reemborsarà  
tot el pagament rebut sempre i quan no hagin transcorregut dits 14 dies naturals  des de la data en que 
es va fer la inscripció. 
Aquest reemborsament serà efectuat utilitzant el mateix mitjà de pagament utilitzat per a la transacció 
inicial, a no ser que s’hagi disposat expressament el contrari i sempre i quan no s’incorri en cap despesa 
com a conseqüència del reemborsament. 
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