La Fàbrica del Sol
Pg. Salvat Papasseit,1
08003 Barcelona
932564430
lafabricadelsol@bcn.cat
barcelona.cat/lafabricadelsol

Pagament d’activitats per a grups del programa
Com Funciona Barcelona?
•

Un cop confirmada la reserva els grups hauran d’efectuar un únic ingrés amb el
cost de l’activitat.

•

A la transferència haurà de constar el nom de l’activitat, la data i hora de
realització, el nombre de participants i el nom del grup o de la persona de
contacte que ha fet la reserva.

CONDICIONS DE

•

En cas que, 15 dies abans de la data de l’activitat, no s’hagi efectuat el pagament
i el grup no hagi comunicat res, l’activitat es considerarà anul·lada.

PAGAMENT
•

En cap cas s’efectuarà una activitat sense haver rebut l’ingrés ni s’acceptaran
pagaments en metàl·lic, taló o targeta de crèdit.

•

Una vegada confirmat i fet el pagament pel nombre de persones que
correspongui, no es podrà incorporar ningú més al grup o es retornaran diners
en concepte de persones que finalment no han assistit.

•

És obligatori, en cas de publicitar o difondre l'activitat, fer constar de manera
desglossada el preu públic del preu de la gestió privada * Accepto que sóc
la/el responsable de que, en cas de que l'activitat es publiciti o se'n faci difusió
en qualsevol mitjà, el preu surti publicat i desglossat, fent constar el preu
públic de l'activitat municipal i a part, el de la gestió privada. També enviaré
per correu electrònic a lafabricadelsol@bcn.cat un enllaç amb la publicitat i/o
difusió feta.

El cost de l’activitat està establert a la Regulació general de preus públics per a l’any
2019 publicats al Butlletí Oficial de la Província (el dia 13 de desembre de 2018 amb
PREUS PÚBLICS

CVE- Núm. de registre:2018046077)


Preu per persona en casos de grups inferiors a 20 persones: 1,86 EUR



Preu per grup en casos de grups d’entre 20 i 24 persones: 38,22 EUR
Titular:

Entitat:

Talher, SA

La Caixa

Nº de compte:
ES22-2100-2931-91-0200367378

Caldrà que indiqueu clarament el nom del grup, l’activitat, el dia i l’hora:
DADES BANCÀRIES

- Referència o concepte: [FàbricadelSol] [nom de l'activitat] [data] [hora][participants]
Exemple: FàbricadelSol Dipòsit 31/12/2019 12h 12p
- Nom ordenant: nom del grup o de la persona de contacte
- Nom destinatari: TALHER SA.

OBSERVACIONS

La inscripció del grup suposa l'acceptació d’aquestes condicions.

