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 PREUS PÚBLICS PER LA UTILITZACIÓ D’ESPAIS ALS CENTRES CÍVICS PEL CURS 2020-2021:  

 

Preu 
Utilització sales d’actes: 
- Dins horari obertura del centre 10,50 €/hora 
- Fora horari obertura del centre 39,26 €/hora 
Utilització sala polivalent: 
- Dins horari obertura del centre 8,18 €/hora 
- Fora horari obertura del centre 31,82 €/hora 
Utilització gimnàs: 
- Dins horari obertura del centre 27,11 €/hora 
- Fora horari obertura del centre 56,69 €/hora 
Utilització despatx 
- Dins horari obertura del centre 6,45 €/hora 
- Fora horari obertura del centre 26,69 €/hora 
 

En aquests preus públics no figura l’IVA, que s’hi haurà d’incorporar en el moment del seu pagament.  
 
Exempcions:  
 
1. L’ús dels espais, quan sigui dins de l’horari d’obertura del centre, serà gratuït per les entitats que figuren inscrites al 
Registre Municipal d’Entitats de Mataró.  
2. Les entitats que figuren inscrites al Registre Municipal d’Entitats de Mataró gaudiran de l’exempció del preu públic 
per la utilització dels espais dues vegades a l’any fora de l’horari d’obertura del centre sempre que sigui necessari el 
suport de consergeria (dissabtes, diumenges i festius). Si per una activitat és necessari dos torns de consergeria es 
considerarà com dos usos diferents.  
3. L’ús dels espais, quan sigui dins de l’horari d’obertura del centre, serà gratuït per les entitats de dret públic , sempre i 
quan l’ús d’un mateix espai no sigui superior a set hores setmanals durant un període de tres mesos.  
 
Reduccions de preu:  
 
1. Les entitats que figuren inscrites al Registre Municipal d’Entitats de Mataró gaudiran d’una reducció del 10% dels 
preus aprovats quan l’ús dels espais es faci fora de l’horari d’obertura del centre, a partir del tercer ús, sempre que sigui 
necessari el suport de consergeria.  
2. En el cas de que sigui necessari més d’un espai per una activitat, s’aplicarà el preu públic per a cada espai utilitzat, 
amb una reducció del preu final del 20 % quan sigui per dos espais, i del 30 % quan sigui per tres o més espais.  
3. Per la sol·licitud d’un espai més de 10 hores en un període de tres mesos s’aplicarà una reducció del 10% del preu 
establert, per més de 20 hores en tres mesos s’aplicarà una reducció del 20%, per més de 30 hores en tres mesos una 
reducció del 30 %, i per més de 100 hores en tres mesos una reducció del 50 %.  
 
L’exempció o reducció de preu es demanarà en el moment de presentar la sol·licitud d’ús de l’espai.  
 
L’atorgament o denegació s’efectuarà per l’òrgan competent, en funció de les disponibilitats dels espais i 
Pressupostàries.  
 
Supòsits de devolució de la quota:  
 
Es podrà sol·licitar el retorn d’un rebut pagat en els següents casos:  
- Si la persona interessada anul·la la reserva abans de la seva utilització per un motiu degudament justificat.  
- Si la persona interessada acaba utilitzant l’espai durant menys hores del previst per un motiu degudament justificat.  
 
El termini per sol·licitar la devolució dels rebuts pagats serà de quinze dies a comptar des de l’últim dia que s’havia 
d’utilitzar l’espai. 


