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Normativa d’ús del espai del Bar del Convent
Horaris d’obertura del Bar
De Dimarts a Dijous de 10 h a 21h
Divendres i Dissabte de 10h a 22h (Dilluns, Diumenges i festius tancat)
1. Criteris de cessió
Poden sol·licitar la cessió del espai Bar tots els grups, entitats, institucions i empreses que ho desitgin,
sempre que s’ajustin a les condicions especificades a la normativa.
Es prioritzaran les entitats, grups i veins que es trobin al Casc Antic a l’igual que les activitats de caire
obert a la participació i aquelles d’interès divulgatiu, social i/o cultural.
2. Procediment de sol·licitud:
La petició per a la utilització del BAR, així com d’altres serveis, es realitzarà per escrit (correu electrònic
elbardelconvent@gmail.com, seguint el model facilitat pel bar. També s’hauran de comunicar els
possibles canvis o anulacions.
La sol·licitud de cessió del espai haurà de fer-se amb un mínim de 7 dies d'antelació.
El bar confirmarà als sol·licitant les reserves acceptades, o no. A la resposta hi constarà l' import que
haurà de pagar per la totalitat dels serveis demanats.
El Bar del Convent es reserva la possibilitat de canviar i/o anul·lar l’espai en funció d’activitats que es
produeixin al Centre (s’avisarà amb antelació).
La reserva definitiva no es produirà fins que el sol·licitant no hagi satisfet el pagament de les tarifes
establertes, que haurà de fer-se abans del event efectuant un ingrés bancari.
Una vegada realitzat el pagament el comprovant bancari es farà arribar per email al bar per reservar el
servei.
En cas que l’ús del bar excedeixi les hores pactades, la diferència s’abonarà en efectiu un cop
finalitzada l’activitat.
Per motius de seguretat si l’acte acaba més tard de les 21h, s’haurà de preveure dues persones extres
pel tancament del Bar i s’ hauran de pagar.
La fracció d’hora es comptabilitza com una hora completa.
En cas de pre-reserva, aquesta només tindrà validesa durant el periodo detallat a pie de la factura –
PROFORMA Si passat aquest termini l’entitat o persona no realitza una confirmació en ferm, la prereserva quedarà anul·lada. En qualsevol cas, es prega es truqui per efectuar el desbloqueig de la
reserva.
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3. Normes d’ús i sancions:
És necessari deixar l’espai com s’ha trobat. Els desperfectes que puguin haver causat aniran a càrrec
dels usuaris. L‘espai ha de quedar lliure a l’hora acordada prèviament i ha de quedar llesto per la seva
posterior utilització. La neteja de l’espai després de la seva utilització va a càrrec de l’entitat, empresa o
persona física que l’ha utilitzat.
Queda prohibit enganxar o clavar objectes a les parets, terra i sostre del BAR (xinxetes, claus,
grapes...).
En cap cas el BAR es farà responsable del material dels grups, persones o entitats
Està prohibit fumar, al espai interior.
En cas que l’activitat necessiti música, ja sigui en directe o gravada, serà la pròpia organització de l’acte
la que es posarà en contacte amb la Societat General d’Autors i Editors per tal de formalitzar les quotes
pertinents.
En cas que l’activitat es desenvolupi fora de l’horari del BAR o aquest s’hagi de perllongar, els
sol·licitants es faran càrrec del pagament de les despeses de personal i s’ hauran d’abonar un import
addicional de 25,90 €/h per persona.
En cas de produir-se un mal ús de la sala o qualsevol desperfecte, es descomptarà la despesa
ocasionada del conta del client
Durant els dies que el bar esta obert, està prohibit el consum d'aliments i begudes que no siguin del
proprio establiment, excepte el menjar casolà dels nadons
Les taxes que s’apliquen al servei inclouen els horaris de muntatge i desmuntatge de l’acte.
Caldrà que l’entitat i/o persona indiqui l’hora exacte d’inici i de final de l’activitat, tenint en compte dins
d’aquest horari el temps de muntatge i desmuntatge de l’acte.
El incompliment de qualsevol dels punts d’aquesta normativa produirà la cancel·lació instantània de la
utilització de l’espai, sin que això afecte al cobrament total de l’event.

