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Annex 

 

Tarifes de preus (Referència BOPB de 28 de desembre de 2015, preus del Districte Sant 
Andreu, equipaments Centres Cívics de Sant Andreu i Centre Cívic de la Sagrera “La Barraca”). 

Equips Tècnics  

  Mínim (falta 
aplicar l’IVA) 

Màxim (falta 
aplicar l’IVA) 

Equip de so petit No lucratiu 6,25€/h 9,50€/h 

 Lucratiu 8,15€/h 9,50€/h 

Equip de so gran No lucratiu 12,50€/h 25,00€/h 

 Lucratiu 20,00€/h 25,00€/h 

Projector No lucratiu 3,00€/h 5,00€/h 

 Lucratiu 4,00€/h 5,00€/h 

Ordinador No lucratiu 6,25€/h 9,50€/h 

 Lucratiu 8,15€/h 9,50€/h 

Reproductor de 
música, DVD i TV 

No lucratiu 2,00€/h 4,00€/h 

Lucratiu 3,00€/h 4,00€/h 

Personal extra diürn  23,00€/h 23,00€/h 

Personal extra 
nocturn/festiu 

 25,00€/h 25,00€/h 

Tècnic de so diürn  23,00€/h 23,00€/h 

Tècnic de so  
nocturn/festiu 

 25,00€/h 25,00€/h 
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Neteja diürn  14,00€/h 14,00€/h 

Neteja nocturn i festius  20,00€/h 20,00€/h 

 

Activitat formativa: cursos i tallers 

 (falta aplicar l’IVA) 

Genèric 2,90€/h 

Especialitzat 5,70€/h 

Adreçat a gent gran 2,42€/h 

Adreçat a adolescents / joves 2,66€/h 

Adreçat a infants 2,66€/h 

D’interès públic - social 2,42€/h 

Projecte singular, seminàris i 
projectes de formació 

3,61€/h 

Itineraris 9,70€ 

 

Notes:  

-les activitats formatives son susceptibles d’aplicació de les següents 
reduccions del preu: 

Reducció del 50% per persones residents en situació d’atur. 

Reducció del 15% per persones membres de famílies nombroses i 
monoparentals. 

Reducció del 70% per persones membres de famílies perceptores del PIRMI. 

-els descomptes no són acumulables, cas de simultaneïtat s’aplicarà el més 
favorable per l’usuari. Cal acreditar la condició manifestada. 
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Activitats de difusió cultural: espectacles. 

Categoria 1 (professional i gran format d’alta qualitat) 

  (falta aplicar l’IVA) 

General 7,44€/sessió 

Adolescents i joves 4,14€/sessió 

Infants --- 

 

Categoria 2 (semiprofessional i/o professional de mig i petit format) 

 (falta aplicar l’IVA) 

General 4,14€/sessió 

Adolescents i joves 2,90€/sessió 

Infants 2,90€/sessió 

 

Categoria 3 (Familiar, afeccionat i projeccions audiovisuals i cicles temàtics) 

 (falta aplicar l’IVA) 

General 2,90€/sessió 

Abonament 3 activitats 
infantils 

7,44€ 

 

Notes:  

-les activitats formatives son susceptibles d’aplicació de les següents 
reduccions del preu: 
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Reducció del 50% per persones residents en situació d’atur. 

Reducció del 15% per persones membres de famílies nombroses i 
monoparentals. 

Reducció del 70% per persones membres de famílies perceptores del PIRMI. 

-entrada gratuïta pels menors de 6 anys. 

-els descomptes no són acumulables, cas de simultaneïtat s’aplicarà el més 
favorable per l’usuari. Cal acreditar la condició manifestada. 

 

Cessió d’espais 

Espais estàndards 

Espai sala tipus 1 (<50m2) 

Entitat sense ànim de lucre 

 (falta aplicar l’IVA) 

Acte intern 5€/h 

Acte obert i gratuït Gratuït 

Acte obert i pagament 5€/h 

 

Particulars i empreses 

 (falta aplicar l’IVA) 

Acte intern 12€/h 

Acte obert i gratuït 12€/h 

Acte obert i pagament 15€/h 

 



 

 

Associació Cultural Espai 30 
Hondures 30 

08027 Barcelona 

 

040218_projecte FACE30 Espai30 (Ateneu Sagrerenc) Página16 

 

Espai sala tipus 2 (>50m2 i <100m2) 

Entitat sense ànim de lucre 

 (falta aplicar l’IVA) 

Acte intern 9€/h 

Acte obert i gratuït Gratuït 

Acte obert i pagament 10€/h 

 

Particulars i empreses 

 (falta aplicar l’IVA) 

Acte intern 15€/h 

Acte obert i gratuït 15€/h 

Acte obert i pagament 22€/h 

 

Espai sala tipus 3 (>100m2 i <150m2) 

Entitat sense ànim de lucre 

 (falta aplicar l’IVA) 

Acte intern 11€/h 

Acte obert i gratuït Gratuït 

Acte obert i pagament 11€/h 

 

Particulars i empreses 

 (falta aplicar l’IVA) 
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Acte intern 25€/h 

Acte obert i gratuït 25€/h 

Acte obert i pagament 25€/h 

 

Espai sala tipus 4 (>150m2) 

Entitat sense ànim de lucre 

 (falta aplicar l’IVA) 

Acte intern 15€/h 

Acte obert i gratuït Gratuït 

Acte obert i pagament 15€/h 

 

Particulars i empreses 

 (falta aplicar l’IVA) 

Acte intern 30€/h 

Acte obert i gratuït 30€/h 

Acte obert i pagament 30€/h 

 

Notes:  

-el preu inclou l’ús dels equips tècnics disponibles al centre (equip de so, vídeo, 
projector, etc) 

-si l’activitat requereix un servei extraordinari de personal (tècnic, de vigilància o 
de neteja), l’entitat o empresa sol·licitant haurà de fer-se càrrec de les 
despeses, prèvia autorització del gestor de l’espai. 
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-preu per dia de cessió dels esmentats aparells fora de l’equipament, previ 
lliurament d’una quota de dipòsit de 130€. 

-la direcció de l’equipament establirà la necessitat que l’equip sigui manipulat 
per un tècnic especialitzat. El cost d’aquest tècnic anirà a càrrec de l’entitat. 

-exempció de pagament de les cessions d’espais: les administracions 
públiques, els partits polítics en període electoral, els actes i reunions de 
sindicats de treballadors. 

 

Cessió d’espais per activitats de suport a la creació (genèric) 

Entitat sense ànim de lucre 

 (falta aplicar l’IVA) 

Sala tipus 2 (>50m2 i <100m2) 3,00€/h 

Sala tipus 3 (>100m2 i <150m2) 3,50€/h 

Sala tipus 4 (>150m2) 5,00€/h 

 

  

Empreses 

 (falta aplicar l’IVA) 

Sala tipus 2 (>50m2 i <100m2) 6,00€/h 

Sala tipus 3 (>100m2 i <150m2) 7,00€/h 

Sala tipus 4 (>150m2) 10,00€/h 

 

Notes 
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-s’aplicarà en els casos que no hi hagi cap altre tipus de contraprestació pels 
usos dels espais. 

-s’aplicarà un 25% de descompte sobre el preu de l’hora o sessió, per a 
cessions de més de 5h o sessions. 

 

Buc d’assaig de música 

Entitat sense ànim de lucre 

 (falta aplicar l’IVA) 

Sense equip 2,70€/h 

Amb equip 4,50€/h 

Sense equip 2,00€/h (paquet de 
10h) 

Amb equip 3,50€/h (paquet de 
10h) 

 

Serveis i equips complementaris 

Neteja (laborables dilluns a dissabte) 

Entitat sense ànim de lucre i particulars i empreses 

 (falta aplicar l’IVA) 

Acte intern 13,25€/h 

Acte obert i gratuït 13,25€/h 

Acte obert i pagament 13,25€/h 
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Neteja (diumenge, festiu i nocturn) 

Entitat sense ànim de lucre i particulars i empreses 

 (falta aplicar l’IVA) 

Acte intern 19,87€/h 

Acte obert i gratuït 19,87€/h 

Acte obert i pagament 19,87€/h 

 

Consergeria (laborables dilluns a dissabte) 

Entitat sense ànim de lucre i particulars i empreses 

 (falta aplicar l’IVA) 

Acte intern 10,92€/h 

Acte obert i gratuït 10,92€/h 

Acte obert i pagament 10,92€/h 

 

 

Consergeria (diumenge, festiu i nocturn) 

Entitat sense ànim de lucre i particulars i empreses 

 (falta aplicar l’IVA) 

Acte intern 13,10€/h 

Acte obert i gratuït 13,10€/h 

Acte obert i pagament 13,10€/h 

 


