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condicions generals / 1/3
● El BONUS CULTURA és una iniciativa impulsada per 5 entitats* del sector cultural amb el suport 

de l’Ajuntament de Barcelona que té com a objectiu incentivar el consum cultural en el sector 
empresarial de la cultura de Barcelona:

○ cinemes: compra d’entrades de cinemes
○ llibreries**: compra de llibres
○ sales de música: compra d’entrades de concerts
○ teatres i sales d’arts escèniques: compra d’entrades d’espectacles escènics

● Tant la gestió de l’usuari com la dels establiments adherits es gestiona a través d’una 
plataforma logística online dissenyada i gestionada pel TRESC.

* ADETCA, ASACC, Cambra del Llibre de Catalunya, Gremi de Cinemes de Catalunya i Gremi de Llibreters de Catalunya

** llibreries enteses com a establiments oberts al públic adreçats principalment a la venda de llibres 
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● El BONUS CULTURA té un valor de 40€ i serà vàlid per a qualsevol compra en els establiments 

adherits a la iniciativa realitzada a partir de la seva entrada en vigor i fins al 31/12/2020. Dins del 
termini establert, es permet la compra d’entrades corresponents a sessions de cinema, 
concerts i espectacles posteriors a aquesta data.

● L’usuari del BONUS CULTURA paga 30€ [+ 1€ de despeses de gestió] i l’Ajuntament de 
Barcelona li afegeix 10€. No hi ha límit de compra de BONUS CULTURA per usuari, ni tampoc 
de nombre de BONUS CULTURA a ser utilitzats en una mateixa compra.

● El BONUS CULTURA permet la compra d’entrades o llibres en un únic acte de compra, 
identificable amb un codi únic [alfanumèric, codi de barres i codi QR].

● En cas que el valor de la compra sigui superior al valor del BONUS CULTURA l’usuari haurà 
d’abonar la diferència. En cas que el valor de la compra sigui inferior al valor del BONUS 
CULTURA, l’establiment lliurarà a l’usuari un val de compra personalitzat pel valor diferencial, a 
gaudir en el mateix establiment durant un temps limitat.
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● Un cop adquirit el BONUS CULTURA no s’admeten canvis ni devolucions de l’import.

● Les entitats i els establiments adherits a aquesta iniciativa no garanteixen l’autenticitat dels 
BONUS CULTURA no adquirits a través de la plataforma oficial, declinant-se tota responsabilitat.

● La validesa queda supeditada a la presentació del BONUS CULTURA complet i en bones 
condicions, així com a l’acreditació de la identitat de l’usuari.

● L’organització es reserva la possibilitat de denegar el bescanvi del BONUS CULTURA quan els 
seus sistemes interns d’identificació alertin sobre la possibilitat d’irregularitats en la transacció.

● Email de contacte: bonuscultura@bonuscultura.com
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condicions específiques per als establiments
● L’adhesió de cada establiment a la iniciativa del BONUS CULTURA es formalitza mitjançant un 

formulari autogestionable habilitat a la plataforma de gestió, indicant les seves dades comercials i 
fiscals. Un cop validada l’adhesió, l’establiment rebrà un missatge de confirmació amb dades 
d’accés al back office de la plataforma.

● La validació del codi únic de cada BONUS CULTURA es farà a través de la plataforma en el 
mateix moment de la compra per evitar la seva utilització fraudulenta en altres establiments.

● Per fer efectiva la validació, l’establiment haurà de comprovar la identitat de l’usuari i introduir les 
dades següents a la plataforma: codi únic del BONUS CULTURA, concepte de la compra, i # de 
factura o ticket de la compra

● La liquidació dels BONUS CULTURA a cada establiment es realitzarà mensualment, a partir del 
mes d’agost. Al tancament de cada període mensual, el TRESC liquidarà a cada establiment el 
valor de tots els BONUS CULTURA validats durant aquell període en el termini màxim de 7 dies a 
partir de la finalització del mes.

● Email de contacte: empreses@bonuscultura.com
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1. per incentivar el consum cultural 

de la ciutadania de Barcelona

2. per donar suport

al sector empresarial de la cultura

de Barcelona

per què? / objectius



● abonament cultural

● vàlid a establiments i espais culturals de Barcelona

○ compra de llibres en llibreries

○ compra d’entrades de cinema

○ compra d’entrades d’espectacles escènics

○ compra d’entrades de concerts

● entitats col·laboradores

què?



(1)

site
T-cultural.bcn.cat

(2)

formulari

procés de compra
de la T-cultural

(3)

codi 
únic

(4)

operació
de compra

offline

(5)

resguard
operació

com? mapa del viatge de l’usuari



COMPRA
(1) site
● tota la informació 

disponible en 1 únic 
espai virtual

● cercador
● mapa d’establiments
● CTA: compra
● què és? 

per a què serveix? 
com funciona?

● política de privacitat,
avís legal,
política de cookies

● bilingüe CAT/ESP
CLUB CATALÀ DE CULTURA, S.L.

 B64175235   CARRER DE TÀNGER, 43 - 08018 - BARCELONA

POLÍTICA DE PRIVACITAT
AVÍS LEGAL

POLÍTICA DE COOKIES

CERCADOR

40€

com? usuari / site



(2) formulari de compra

com? usuari / formulari



(3) codi únic
● format digital imprimible
● dades incloses

○ nom i cognoms titular
○ DNI, NIE, passaport
○ data caducitat

● codi visual, QR i codi de barres
per facilitar a l’establiment
la introducció de la identificació
al gestor d’abonaments
de la plataforma

com? usuari / codi únic



(4) operació 
      de compra offline

com? usuari / compra offline



(5) resguard operació
● enviat automàticament 

per email al titular
en el moment de realitzar-se 
l’operació de compra offline

T’informem que el teu abonament amb codi ABDC-1234-5678 ha estat 
consumit a l’establiment ABACO Transversal el 17/07/20 a les 18:30 hores.

Consta com a concepte:
LLIBRE “TOTS ELS ÀNECS DUEN SABATES”

Amb núm. de tiquet / factura / entrada: 
A20200715001

com? comprovant



(6)

protecció
de dades

(1)

site

plataforma
informació

i gestió

(2)

formulari

incorporació
d’establiments

adherits

(3)

back
office

(4)

validació
codi
únic

(5)

liquidació

com? procediment establiments adherits



COMPRA
(1) site
● tota la informació 

disponible en 1 únic 
espai virtual

● cercador
● mapa d’establiments
● CTA: compra
● què és? 

per a què serveix? 
com funciona?

● política de privacitat,
avís legal,
política de cookies

● bilingüe CAT/ESP
CLUB CATALÀ DE CULTURA, S.L.

 B64175235   CARRER DE TÀNGER, 43 - 08018 - BARCELONA

POLÍTICA DE PRIVACITAT
AVÍS LEGAL

POLÍTICA DE COOKIES

CERCADOR

40€

com? establiments / site



(2) formulari
● incorporació d’establiments amb autogestió 

mitjançant formulari
● validació per part de les entitats col·laboradores
● un cop feta la validació, confirmació via email amb 

les dades d’accés al back office
● possibilitat de múltiples establiments per empresa;

un formulari per establiment, no per empresa

com? establiments / formulari



(2) camps del formulari
● dades comercials

○ nom comercial
○ àrea [desplegable: llibres, música, cinema, arts 

escèniques]
○ adreça, codi postal, població
○ web
○ telèfon contacte
○ email contacte [repetir per seguretat]
○ persona contacte

● dades fiscals
○ denominació, CIF, adreça, codi postal, població
○ IBAN

● acceptació condicions
● RGPD

com? establiments / formulari



(3) back office
● accés autenticat a la plataforma
● descàrrega de documentació legal i econòmica
● traqueig d’operacions
● llistat d’abonaments consignats, pendent i liquidats

com? establiments / back office



(4) validació codi únic

com? establiments / validació



(5) liquidació
● mensualment
● es prepara liquidació l’últim dia de mes, 

que es fa efectiva a la setmana següent
● 1a liquidació: final agost 2020

com? establiments / liquidació



(6) protecció de dades
● RGPD
● dades només disponibles per 5 entitats 

sectorials i TRESC
● restricció d’ús a la pròpia campanya del 

BONUS CULTURA

com? establiment / protecció de dades



23/07

Sant Jordi

1a 
campanya
activació

1a emissió 
d’abonaments

13/07

21/09

Aixeca
el Teló

3a 
campanya
activació

27/11

Black
Friday

4a 
campanya
reactivació

23/06

14/12

Nadal
 i Reis

5a 
campanya
reactivació

2a emissió 
d’abonaments

1/09

9/09

Setmana
Llibre

2a 
campanya
activació

fi
vigència

31/12

RdP
7/07

quan? calendari
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aportació total 
Aj. BCN

40€

valor abonament
unitari

10€

bonificació Aj. BCN
+

volum total 
abonaments

2 milions €
30€

cost per ciutadà          despesa gestió

50mil

150mil

a. p. 1/09/2020
+

a. p. 13/07/2020

200mil

1 €+

import total 
projecte

8,2 milions €

quant? xifres
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com? disseny / marca, colors i tipografies
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com? disseny / marca



com? disseny / adhesiu identificador



com? disseny / cartell



com? disseny / roll-up per RdP



com? disseny / ticket gegant per RdP


