
PROCEDIMENT I NORMATIVA DEL SERVEI DE LLOGUER DE L’ESPAI DE LA CAFETERIA I JARDÍ 
DEL CENTRE CÍVIC CAN DEU 

1. La utilització de la cafeteria i el jardí haurà de ser demanada al propi equipament mitjançant 
un full de sol·licitud d’espai amb una antelació mínima de 10 dies hàbils abans de la data de 
celebració de l'activitat. 

 La sol·licitud s’ha de lliurar mitjançant correu electrònic a cafeteria@cccandeu.cat 

2. El servei pot anar acompanyat de la contractació d’un càtering  en el mateix equipament. No 
es podrà portar menjar ni beguda de l’exterior, haurà de ser contractat en la pròpia cafeteria 
del centre. 

3. Si el servei inclou un càtering aquest es farà càrrec del servei a taula excepte en les begudes 
que hauran de ser demanes a la barra de la cafeteria, en el cas contrari no es farà servei a 
taula. 

4. La persona responsable de la cafeteria confirmarà al sol·licitant les reserves acceptades, o 
no, en un termini comprés entre 2 i 5 dies hàbils després de rebre la sol·licitud. A la resposta hi 
constarà el pressupost  que s’haurà d’abonar en la seva totalitat a bans de la realització de 
l’event.  

5. Recordeu que la disponibilitat varia constantment en funció de les demandes, per tant és 
possible que aquella disponibilitat que hi ha “x” dia, a l’endemà no hi sigui. Fins que la persona 
sol·licitant no confirmi la data, no es reservarà l’espai. 

7. No es permetrà l’ocupació de l’espai per part d’una entitat o persona física diferent a la que 
consta en el full de sol·licitud, així com tampoc es permetrà la realització d’una activitat 
diferent a la descrita en el full de reserva.  

8. L’entitat es reserva el dret de demanar informació ampliada sobre l’entitat/grup o empresa, 
o sobre l’activitat per a la que se sol·licita l’espai.  

Aquests incompliments són motiu d’anul·lació de l’activitat per part de l’equipament.  

 

HORARIS  

1) L’horari del servei de lloguer haurà de cenyir-se al següent horari: De dilluns a dissabte 
de 9 a 21 h i diumenge matí de 10 a 14 h.  (espai compartit amb les persones usuàries 
de la cafeteria). 

2) Si es vol privacitat, haurà de ser un diumenge a la tarda a la sala d’actes del centre. 

3) El servei de lloguer jardí + cafeteria (amb tancament al públic) només serà efectiu en la 
temporada Novembre-Març. 

4) El sol·licitant indicarà en el full de sol·licitud l’hora exacta d’inici i acabament de l’activitat, 
incloent-hi el temps de muntatge i desmuntatge necessari. 
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TARIFES  

1) L'import de les tarifes es farà efectiu en un període entre 3 i 10 dies naturals després de 
confirmada la reserva per part del responsable . El pagament es podrà efectuar a través 
d’ingrés bancari, efectiu i o amb targeta al mateix equipament. 

 2) En cas de produir-se un mal ús de l’espai,  o desperfectes en el mobiliari, les despeses de 
reparació dels mateixos es faran a compte del llogater. 

3) Les entitats no lucratives que facin pagar entrada o qualsevol quota per accedir a les 
activitats organitzades en el marc de la cessió, no se’ls aplicarà la tarifa reduïda (interès públic) 
del servei de cessió d’espais, sinó la que s’aplica als particulars, empreses o associacions de 
professionals (interès privat).  

Per tal d’aplicar el preu corresponent, l’equipament es reserva el dret de demanar els estatuts. 

4) L’anul·lació d’una reserva amb més de 10 dies d’antelació a la celebració de l’activitat té 
dret a la devolució del total de l’import pagat o a que es reservi una nova data. Si l’anul·lació es 
produeix entre 1 i 5 dies abans de l’event es retornarà el 50% de l’import pagat a través de 
transferència bancària. 

5) El pagament dels serveis sol·licitats es podran fer a través de transferència bancària, efectiu 
o targeta de crèdit/dèbit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESPAI 

COMPARTIT AMB LA RESTA 
DE CLIENTS 

PREU PER HORES 

PARTICULARS I EMPRESES 

Jardí 17.50 €/h + IVA (¼ del jardí) 

70 € /h + IVA  (tot el jardí) 

Cafeteria interior 
17.50€/h + IVA ( ¼ de 

l’interior) 

70 € /h + IVA (tot l´interior) 

ENTITATS SENSE ÀNIM DE 
LUCRE 

Jardí 
15 € /h + IVA (¼ del jardí) 

60€/h + IVA (tot el jardí) 

Cafeteria interior 

15 € /h + IVA    ( ¼ de 
l’interior) 

60 € /h + IVA (tot l´interior) 

 

PARTICULARS I EMPRESES 

 

ESPAI 

ÚS EXCLUSIU 

 

JORNADA COMPLERTA 

Jardí + cafeteria interior 2.555 € + iva 

ENTITATS SENSE ÀNIM DE 
LUCRE 

Jardí + cafeteria interior 2.172 € + iva 

 

 

PARTICULARS I EMPRESES 

ESPAI 

ÚS EXCLUSIU 

 

MITJA JORNADA 

Jardí + cafeteria interior 1.661 € + iva 

ENTITATS SENSE ÀNIM DE 
LUCRE 

Jardí + cafeteria interior 1.412 € + iva 

 



SERVEI CÀTERING 

El nostre servei de càtering l’exposem a continuació: 

Us recordem que el servei de beguda es demana i es recull a la barra de la cafeteria 

 

. Menjar: 

 Patates xips  

 olives farcides 

 Truita de patates   

Mini entrepans d’embotits variats 

Mini croissants salats 

. Beguda: 
 1 beguda inclosa (refrescos, sucs, aigua, cervesa o copa de vi). 

  

Preu: 9€ per persona (iva inclòs)  

Servei Extra Cambrer 15€/hora + IVA (+ 1h de preparació)  
Si escolliu aquesta opció de càtering que ofereix la cafeteria del centre, caldrà especificar el 
nombre de persones. 

En cas que desitgi un càtering extern a la cafeteria, caldrà que us poseu en contacte amb la 
meva companya Lorena Ceinos, a través del correu electrònic lorenaceinos@gmail.com 

- No es podrà contractar un servei extern de cafeteria diferent al que oferim. 
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NORMATIVA D’ÚS  

1) El servei d’informació us facilitarà l’accés de l’espai.  

2) Respecteu la senyalètica i les recomanacions d’ús dels espais, del material cedit i indicacions 
del personal de l’equipament i la cafeteria.  

3) Deixeu el mobiliari i tots els elements de l’espai  tal i com els heu trobat.  

4) El Centre cívic i la cafeteria no es fa responsable dels objectes personals dels usuaris/es  

5) Queda prohibit encendre cap tipus de foc, flama, espelma, pirotècnia, dins de l’equipament.  

7) L’equipament és un espai lliure de fum (article 7 de la llei 28/2005 del 26 de desembre). 
Aquesta normativa queda exempta en l’espai del jardí.  

 

Al signar accepteu les condicions esmentades anteriorment. 

Signatura 

 

 

CLUB LLEURESPORT es el Responsable del tratamiento de los datos personales 
proporcionados  bajo su consentimiento y le informa que estos datos serán tratados de 
conformidad con lo dispuesto  en las normativas vigentes en protección de datos 
personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), con la 
finalidad de mantener una relación comercial y conservados mientras exista un interés 
mutuo para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se 
suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de 
los datos o la destrucción total de los mismos. No se comunicarán los datos a terceros, 
salvo obligación legal. Asimismo, se informa que puede ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su 
tratamiento dirigiéndose a CLUB LLEURESPORT en C/ Blesa, 27 08004 BARCELONA 
(BARCELONA). Email: lopd@lleuresport.cat y el de reclamación a www.agpd.es. 
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Sol·licitud de cessió d'espais 
Per tal de rebre resposta de disponibilitat i pressupost, és imprescindible que ompliu aquest 
formulari i l'envieu signat a cafeteria@cccandeu.cat 
 

 

DADES DEL SOL·LICITANT 

- Nom i Cognoms / D.N.I / Telèfon de contacte 

 

 

 

- Correu electrònic 

 

 

DADES DE L'ACTIVITAT 

- Data / Hora d'inici i final de la sessió 

 

 

 

- Previssió d'assistència / Descripció de l'activitat 

 

 

 



Espai sol·licitat (Jardí, interior de cafeteria, sales centre 
cívic) 

 

 

DADES DE FACTURACIÓ 

- CIF-D.N.I / Nom / Adreça / Codi Postal 

 

 

 

Signatura 

 

 

 

CLUB LLEURESPORT es el Responsable del tratamiento de los datos personales 
proporcionados  bajo su consentimiento y le informa que estos datos serán tratados de 
conformidad con lo dispuesto  en las normativas vigentes en protección de datos 
personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), con la 
finalidad de mantener una relación comercial y conservados mientras exista un interés 
mutuo para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se 
suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de 
los datos o la destrucción total de los mismos. No se comunicarán los datos a terceros, 
salvo obligación legal. Asimismo, se informa que puede ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su 
tratamiento dirigiéndose a CLUB LLEURESPORT en C/ Blesa, 27 08004 BARCELONA 
(BARCELONA). Email: lopd@lleuresport.cat y el de reclamación a www.agpd.es. 
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