
CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ DE SALA DE S&F

1. El contractant declara conèixer i acceptar totes les condicions que figuren especificades en el

present document.

2. Es considerarà reservada la sala en el moment d'abonar el percentatge de bestreta previst (60%).

Aquest import serà descomptat de la liquidació final que es farà un cop executada l'activitat. En el

cas d'incompliment del pagament passats 7 dies des de la data de facturació, la quantitat pendent

meritarà interessos al tipus legal vigent.

3. En el cas de no es dugui a terme l'activitat prevista en aquest contracte i anul·lar la reserva,

comportarà la pèrdua de la quantitat abonada a compte, a no ser que hi hagi una justificació de

força major.

4. En cas de justificació de causa major, S&F retindrà la bestreta pagada, a compte que l'activitat es

programi per un altre dia.

5. El termini de cessió de la sala és l'establert específicament en la sol·licitud o el pactat amb S&F amb

posterioritat i per escrit. A la finalització de l'activitat s'haurà de deixar lliure la sala en les

condicions inicials en què estava.

6. Qualsevol ús extraordinari, ampliació horària o requeriment de material addicional, s'haurà de

sol·licitar amb 24 hores d'antelació.

7. S&F no es responsabilitza dels desperfectes que pugui sofrir el material propi de l'entitat o persona

responsable de l'activitat.

MATERIALS ADDICIONALS

- S&F facilitarà a l'entitat o persona contractant el material addicional del qual disposa, sempre que

l'hagi sol·licitat a la seva reserva, i acceptat el seu cost addicional.

PUBLICITAT I PROPAGANDA

- L'entitat o persona responsable de l'activitat es compromet que tots els impresos, publicacions, etc.,

que s'editin relacionats amb l'activitat programada a la sala de S&F hi figuri el logotip, de forma

clara, llegible i completa o es mencioni/ etiqueti a les xarxes socials.

- L'equip de S&F lliurarà gratuïtament els arxius dels logotips oficials a utilitzar. Queda expressament

prohibida la utilització dels logotips oficials fora dels usos autoritzats en l'anterior paràgraf.

- S&F per la seva part, facilitarà la difusió dels elements publicitaris que l'interessat faciliti i de

generar interaccions a les XXSS on sigui anomenat.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Les dades que han estat facilitades per ambdues parts amb caràcter obligatori, ja que són

imprescindibles per la formalització de la reserva de la sala, seran incorporades a un fitxer o base de

dades de l'altra part. La incorporació d'aquestes dades a un fitxer té com a finalitat el manteniment

de la relació contractual, així com la prestació, ampliació i millora dels serveis que cada part pugui

prestar amb base al present acord. Cada part té la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació,

cancel·lació i oposició que atribueix la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal (Llei Orgànica
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15/1999, de 13 de desembre). Ambdós atorgants autoritzen expressament a l'altra part a fi que pugui

cedir les dades personals a les entitats pròpies.

S&F PODRÀ RESOLDRE DE PLE DRET EL CONTRACTE PER LES SEGÜENTS CAUSES:

● La manca de pagament de l'import previst en el present document o de qualsevol dels imports que

hagin assolit.

● Qualsevol canvi de finalitat en la utilització la sala, sense autorització prèvia de l'equip de S&F.

● Qualsevol forma de lloguer a tercers, sense autorització expressa de l'equip de S&F.

● L incompliment per part de l'interessat de qualsevol altra condició establerta en el present

contracte.

● Per a la resolució de quantes qüestions poguessin produir-se amb motiu d'aquest contracte

ambdues parts se sotmetran a la competència d'un mediador.

S&F ES RESERVA EL DRET D'ANUL·LAR UNA RESERVA EN ELS SEGÜENTS CASOS:

● El retard de 15 minuts respecte a l'hora d'inici, sense preavís ni causa justificada, serà motiu

d'anul·lació de la reserva, quedant la sala lliure per a altres sol·licituds.

● En cas que l'entitat, col·lectiu o persona sol·licitant no comuniqui al centre l'anul·lació del lloguer de

la sala, i que aquesta circumstància es repeteixi 2 vegades, dona dret a S&F a no acceptar-li cap altra

sol·licitud de sales.

● Incompliment de les condicions de la normativa d'ús de la sala de S&F, o utilització incorrecta de les

instal·lacions i dels mitjans materials del Centre.

● Si per circumstàncies de força major fos convenient, S&F es reserva el dret d'anul·lar l'activitat, amb

el corresponent retorn de la bestreta abonada.
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