PREUS D’ESPAIS I SERVEIS
DEL CENTRE CÍVIC JARDINS DE LA PAU 2018
LLOGUER D’ESPAIS*
Tipus de tarifa / hora

Tipus
A

Tipus
B

Tipus
C

Entitats culturals

15 €/h

10 €/h

5 €/h

Preu públic

35 €/h

25 €/h

16 €/h

SERVEIS TÈCNICS I AUXILIARS
Concepte

Import1

Tècnic de llums, projeccions

35 €/hora o 200 €/bolo

Tècnic informàtic

35 €/hora

Tècnic de sala

25 €/hora

Seguretat

25 €/hora

Neteja

25 €/hora

Cambrer

18 €/hora

Taquilla

18 €/hora

CURSOS I TALLERS
Concepte

Import1

Preu òptim no especialitzats

2,5 / hora / persona

Preu òptim especialitzats

3 € / hora / persona
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TEATRE INFANTIL I BALLS
Concepte

Import1

Teatre infantil

5 € / persona

Tallers lúdics infantils

1,5 € / persona

Ball d’adults
(dissabte a la nit)

4'50 € / persona

Ball de gent gran
(diumenge a la tarda)

2 € / persona

ELS ESPAIS SUSCEPTIBLES D’ÉSSER CEDITS O LLOGATS SÓN:
ESPAI
Sala d’actes
– Tipus A-

-

-

Sala de
conferències
– Tipus B-

-

Espai TIC
– Tipus B-

-

Sala polivalent
– Tipus C-

-

Aula
– Tipus C-

-

DEFINICIÓ
DESTINATARIS
Espai d’activitats
Tot tipus de
escèniques, tallers i
promotor
conferències
Necessitats tècniques
bàsiques
Format gran
Espai de conferències i
Tot tipus de
tallers
promotor
Necessitats tècniques
bàsiques
Format mitjà
Espai d’activitats TIC
Grups i entitats
Necessitats tècniques
professionals
Format mitjà
Espai de reunions i tallers
Tot tipus de
Sense necessitats
promotor
tècniques
Format mitjà
Espai de tallers
Tot tipus de
Sense necessitats
promotor
tècniques
Format mitjà

CAP. MÀX.
120
persones

60
persones

16
persones

20
persones

30
persones
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Despatx
– Tipus C-

-

Espai administratiu i de
reunions
Sense necessitats
tècniques
Format petit

Grups i entitats
culturals i/o
socials, segons
projecte

6
persones

La distinció que es fa dels tres espais subjectes a lloguer és la següent:
-

Tipus A: Espai de gran format i necessitats tècniques professionals.
Tipus B: Espai de mitjà o petit format amb necessitats tècniques
professionals.
Tipus C: Espai de petit format sense necessitats tècniques.

* La reserva mínima del lloguer d'espais és de dues hores.
* Per les entitats locals hi haurà un primer lloguer gratuït per actes oberts
al públic i sense ànim de lucre.
* Les cessions a les entitats i associacions del territori d'influència per a
realitzar les seves reunions o assemblees de caràcter ordinari i anuals
també es cediran de forma gratuïta amb el límit d'un cop l'any.
* Les peticions d'espais de grups polítics, sindicals i religiosos caldrà
l'aprovació prèvia d'alcaldia i el registre de la petició a les oficines de
l'ajuntament.
* El centre cívic es reserva el dret de cedir espais sense aplicar el cost
corresponent al promotor (però informant del mateix als interessats) en els
casos d'actes importants de ciutat i esdeveniments que formin part de
l'àmbit de suport als projectes que hi desenvolupa.
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Tots els preus inclouen l'IVA corresponent.
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