
CONDICIONS SERVEI D’ENTRADES PER ESDEVENIMENTS

SERVEI DE VENDA D'ENTRADES

1.1. Condicions del Servei de Venda

La venda es realitza d'acord amb les normes i regulacions del recinte i de l’Organitzador

de l'esdeveniment les quals estan a disposició del comprador. La infracció de qualsevol

d'aquestes normes i regulacions, o qualsevol altre acte que pugui provocar dany,

perjudici o greuge, donarà dret a l'organitzador de l'esdeveniment a expulsar al

Comprador del recinte.

La revenda il·legal d'una entrada i/o servei, o l'intent de revenda il·legal constitueix

causa suficient per a la confiscació o cancel·lació d'aquesta entrada sense dret a

reemborsament ni qualsevol altre tipus de compensació.

L'Organitzador es reserva el dret d'admissió als espais.

L'Organitzador està legalment autoritzat a efectuar les revisions i registres pertinents

per verificar que es compleixen les condicions de seguretat dins dels espais.

POLÍTICA DE CANVIS I DEVOLUCIONS

2.1. Aspectes generals

No s'admeten canvis o devolucions en la venta dels serveis, excepte en cas de

cancel·lació dels mateixos.

La impossibilitat d'assistir a una activitat o la comissió d'un error en realitzar la compra

dels serveis no són motius que permetin la seva devolució.

D'acord amb la normativa vigent en matèria de consum i d'ordenació del comerç

minorista, el Comprador no pot exercir el dret de desistiment ni de resolució.

En cas de suspensió de l'Esdeveniment un cop transcorregut més de la meitat del

mateix, el Comprador no tindrà dret al reemborsament del Preu del servei.

Les males condicions climatològiques no donen dret a devolució de l'entrada o del Preu

de la mateix.
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Davant de qualsevol cancel·lació o canvi que es produeix en un esdeveniment,

l’Organitzador podrà enviar un correu electrònic al comprador a l'adreça que hagi

indicat en el formulari de compra informant sobre la cancel·lació o canvi.

2.2. Canvis i devolucions

Només s'admeten canvis i devolucions en cas de cancel·lació de l'Esdeveniment.

En el cas que l'Organitzador decideixi procedir a la devolució del preu, aquesta es farà

conforme preveu l’ordenança general reguladora dels preus públics i en l’establert en el

Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei reguladora de les

hisendes locals.
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