ANNEX 1
PREUS PÚBLICS PER L’OCUPACIÓ D’ESPAIS EN ACTES PROMOGUTS PER ENTITATS I
PARTICULARS EN L’ÀMBIT DE LES INSTAL·LACIONS MUNICIPALS I PER UTILITZACIÓ
DE MATERIAL MUNICIPAL I CONSUMS

1. Es regulen en aquest annex els preus públics establerts per l’ocupació d’espais
per actes promoguts per entitats i particulars en l’àmbit de les instal·lacions
municipals i per utilització de material municipal i consums.
2. Les tarifes establertes son les següents:

Epígraf 1. TARIFES PER UTILITZACIÓ D’ESPAIS EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS

E 1.1. Instal·lacions esportives de Can Roig (ús del vestidor inclòs)
Camp sencer (Futbol 11)
Increment per llum artificial
Mig camp (Futbol 7)
Increment per llum artificial
Pista coberta
Increment per llum artificial

66 €/h
14 €/h
54 €/h
11 €/h
32 €/h
8 €/h

E 1.2. Biblioteca Pompeu Fabra
Pati (sessió de 6 hores)
Hora addicional
Terrassa (sessió de 6 hores)
Hora addicional

120 €
20 €/h
90 €
15 €/h

E 1.3. Cal Pinyons
1a i 2a planta – Ús esporàdic
1a i 2a planta (a partir d’1 hora cada setmana) – Ús regular
1a i 2a planta (sessió de 6 hores)
Hora addicional

50 €/h
15 €/h
150 €
25 €/h

E 1.4. Antiga Escola Bressol
Pati (sessió de 6 hores)
Hora addicional

90 €
15 €/h

E 1.5. Escola Sant Martí
Gimnàs i lavabos

30 €/h

E 1.6. Casal de Joves
Sala polivalent (1 hora)
Sala polivalent (sessió de 6 hores)
Hora addicional

50 €/h
150 €
25 €/h

Epígraf 2. TARIFES PER UTILITZACIÓ DE MATERIAL MUNICIPAL

Utilització privativa de cadires plegables per part de particulars (€
1€
cadira/dia)
Utilització privativa de taules per part de particulars (€ taula/dia)
5€
2
Utilització privativa de tarimes per a particulars (€ m /dia – inclòs
10 €
muntatge)
* El transport del material anirà a càrrec de l’usuari, no estant el seu cost inclòs en
les tarifes

Epígraf 3. TARIFES PER LA NETEJA D’ESPAIS EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS

Netejador/a
Especialista (neteja de vidres o neteges especials)

18 €/h
20 €/h

3. En els supòsits dels epígrafs 1 i 2, els interessats dipositaran una garantia
equivalent al 50% de la tarifa que correspongui liquidar. L’Ajuntament podrà
variar l’import de la garantia en funció del tipus d’activitat a desenvolupar.
La garantia es cancel·larà passats 15 dies un cop revisat l’estat de l’equipament.

4. Les entitats registrades al Registre Municipal d’Entitats estan exemptes de
l’abonament de les tarifes establertes, sempre que es tracti d’activitats
directament relacionades en el seu objecte social excepte en el supòsit de
l’epígraf 3.

Tanmateix, en funció del tipus d’activitat a desenvolupar i/o de les seves
característiques, l’Ajuntament podrà establir la presentació prèvia d’una fiança a les
associacions o entitats com a garantia dels danys i desperfectes que es poguessin
causar en l’equipament o a terceres persones, i també pels costos de neteja que
pogués ocasionar. L’import de la garantia vindrà determinat en funció de l’activitat que
s’hi desenvolupi.

Diligència:

Per fer constar que aquest es va aprovar per Junta de Govern Municipal de 22 de
febrer de 2019 i va ser publicat en el BOP de Barcelona de data 11 de març de 2019.

Datat i signat digitalment

