
 

  

   

 

 
  

Centre Cívic Drassanes 
C/ Nou de la Rambla, 43 

08001 Barcelona 
Tel  93 441 22 80 

Fax 93 441 46 94 

informacio@ccdrassanes.cat 
espais@ccdrassanes.cat 

 
 

NORMATIVA D’ÚS DELS ESPAIS DELS CENTRES CÍVICS DE CIUTAT VELLA-RAVAL 

Centre Cívic Drassanes 2017  Espais disponibles 

Espai M2 Capacitat Infrastructura 

Sala d’Actes Frederica Montseny 95 70 / 100 cadires màxim Vídeo projector, equip de so 

Gimnàs 80 - Miralls, parquet 

Sala A 45 40 cadires  Miralls, parquet, pissarra 

Sala B 15 10 cadires pissarra 

Sala C 45 - Miralls, parquet, pissarra 

Sala D 55 - Miralls, parquet, pissarra 

Sala E 20  20 cadires pissarra 

Sala 1 40  40 cadires parquet, pissarra 

Sala 2 20 18 cadires pissarra 

  
La utilització de les sales dóna dret a l’ús de la infrastructura habitual del centre, tenint en compte que es tracta de sales polivalents. És per això 
que seria convenient fer una visita als Centres per conèixer els espais que s’ocuparan  i visualitzar la disposició d’infraestructures i aparells a 
utilitzar, sobretot per aquelles cessions que tenen unes característiques especials. La utilització de cadires, taules, equip de so, vídeo, vídeo 
projector, DVD ... s’hauran de demanar amb antelació. 

 

Les entitats exemptes de pagament són l’Estat Espanyol, la Generalitat de Catalunya, la Diputació Provincial de Barcelona, comunitats autònomes, 
partits polítics en període electoral, els sindicats de treballadors quan convoquin assemblees, equipaments  municipals, entitats de barri/districte, 
associacions de veïns i comerciants i ONG’s quan organitzin actes puntuals sense afany de lucre. Les entitats de barri/districte, associacions de 
veïns i comerciants i ONG’s quan organitzin seminaris, cursos de formació, tallers i jornades... tindran el preu d’un euro per hora.  
La direcció del Centre Cívic valorarà qualsevol tipus de projecte socio-cultural o contraprestació artística que no s’ajusti a aquestes 
característiques, decidint  quin tipus de tarifa aplicar en cada cas. 
 
 

Horaris de cessió 
 L’horari d’obertura del Centre Cívic Drassanes és:  
Dilluns a divendres de 09.00 a 14.30 h i de 16.00 a 21.30 h 
Dissabtes de 10.00 a 14.00 i de 16.00 a 21.30 h ( Diumenges i festius tancat). 
 

Taxes 
El pagament de les cessions puntuals es farà en efectiu en el moment de fer ús de l’espai.  
El cost de l’activitat és l’aplicació de les tarifes municipals vigents per a la utilització d’espais.  
Per la cessió dels espais hi haurà tarifes generals amb i sense ànim de lucre i tarifes per entitats, associacions i grups vinculats a projectes socials. 
 

PREUS PÚBLICS ANY 2017  
 

 
Cessió espais 

   

    

 

€/hora                       
sense IVA 

€/hora                      
amb IVA 

 
Entitat o particular  sense ànim de lucre 3,31 4,00 

 
   

 
Particular o empreses amb ànim de lucre 7,60 

9,20 
 

  
  Per a cessions de mitja jornada (5) s'aplicarà un 15% de descompte 

Per a cessions de jornada completa s'aplicarà un 25% de descompte 
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Suport a la Creació/Arts Escèniques 

 

sense IVA amb IVA 

 1 hora 3,51 4,25 
 8 hores al mes 20,00 24,20 
 16 hores al mes 31,53 38,15 
 24 hores al mes 47,23 57,15 
  

Projectes de suport a la dinamització territorial,  
Potenciant les activitats i els cicles formatius realitzats per associacions  

i entitats vinculades a projectes socials i grups dinamitzadors del barri 

 

  

€/hora sense IVA €/hora amb IVA 

 

  

0,83 1,00 
  

Projectes balls urbans (hip-hop ,Streetdance, break-dance,…) 
- Joves fins a 30 anys  

 

 

  

€/hora sense IVA €/hora amb IVA 

 

  

0,83 1,00 
 

 

           

 
Residència Arts Escèniques  - Contraprestació 

 
El centre Cívic Drassanes disposa de  diverses sales dirigides a companyies teatrals i grups de joves que practiquen Danses Urbanes, per tal de 
desenvolupar els seu projecte i les seves activitats i poder beneficiar-se d’un preu especial a canvi d’una contraprestació artística (actuació de 
ball o representació teatral). 
 
Per tal d’accedir a l’ús estable d’espais, serà necessari que les companyies o grups presentin un projecte explicatiu i la fitxa tècnica, on faran 
constar  els noms de les persones responsables del grup/companyia, la descripció d’activitats, els materials i equips dipositats en el centre i  
l’ús dels espais sol·licitats . 
 
Una vegada presentada la proposta de contraprestació el Centre Cívic valorarà la viabilitat de poder programar la representació. 

  

El període màxim de residència per Companyia o grup serà de 3 mesos, renovable sempre que el Centre ho consideri viable. 

 

La cessió serà gratuïta per un màxim de 6 hores setmanals; en el cas de demanar més hores d’assaig, el Centre valorarà l’augment d’hores, 

aplicant les tarifes habituals per a grups de teatre. 

 

La contraprestació s’haurà de programar durant el mateix any que s’han fet us del espais. Les actuacions s’encabiran  en la programació 

general del Centre (elravalésteatre, Festa Major del Raval, Sant Jordi, Teatre Obert, Cicle Nadal, Setmana de la Dona, ....) 
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Les activitats que es realitzin fora de l’horari d’obertura del Centre tindran un cost addicional de 25,00 € / hora o fracció, en concepte d’hores extres 
i sempre que la disponibilitat del personal ho permeti.  
El servei extra de neteja tindrà un cost de 44,84€. 
 
 
Criteris de cessió 

 
Poden sol·licitar la cessió dels espais del Centre Cívic totes les persones, grups, entitats, institucions i empreses que ho desitgin, sempre que 
s’ajustin a llei, per tant no es podran fer actes que facin apologia de la violència, racisme, intolerància, etc. o que discriminin per contingut o dret 
d’accés per causa de gènere, raça, cultura o religió. En cap cas es podrà sol·licitar un espai del centre per realitzar festes o celebracions de caire 
particular o religioses. 
  
Es donarà prioritat a les entitats que es trobin ubicades al barri del Raval a l’igual que les activitats de caire obert a la participació i 
aquelles d’interès informatiu, social o cultural. En altres casos quedarà a la decisió de la Comissió de Gestió del Centre. 
 

La cessió d’un espai a una mateixa entitat encara que tingui un caràcter periòdic no suposarà la possibilitat d’establir la seu social de l’entitat o 
grup sense permís explícit i per escrit de la direcció del centre.  

 
Les entitats, grups, associacions no podran fer compra- venda de productes ni objectes, encara que sigui amb fins benèfics o solidaris. 
 
En la difusió que el sol·licitant d’un espai editi de l’activitat no hi podrà aparèixer el logotip, ni la marca del centre, ni la imatge institucional de 
l’Ajuntament de Barcelona sense autorització prèvia de la direcció del Centre. El sol·licitant es farà responsable de la seva distribució i de 
l’acompliment de la normativa municipal sobre publicitat. 
 
  
 

 
 
2. Procediment de sol·licitud per la cessió 
  
La petició per a la utilització de qualsevol dels espais del Centre Cívic Drassanes, així com dels aparells i altres serveis, es realitzarà per escrit 
(carta, fax o correu electrònic) seguint el model facilitat pel Centre. També s’hauran de comunicar els possibles canvis o anul·lacions amb un mínim 
de tres dies d’antelació. 
  
L’autorització i/o denegació per la utilització de l’espai demanat es comunicarà en el termini més breu possible amb un màxim de cinc dies 
laborables. 
  
L’horari d’atenció és de dilluns a divendres de 10.00 a 14.00 h. i de 16:00 a 21.00 h.  
e-mail per realitzar les peticions: espais@ccdrassanes.cat. 
  
 
 

3. Normes d’ús i sancions 
 
 - La persona o grup que utilitza els espais del centre es fa responsable de la seva activitat pel que fa a l’organització global de l’acte i al 
compliment de la normativa d’ús. 
  
- En entrar a la sala es comunicarà als responsables del Centre les anomalies i/o desperfectes que es puguin trobar. 
  
- És necessari i obligatori deixar la sala com s’ha trobat, excepte en aquells casos que s’ha contractat el muntatge i desmuntatge amb 
professionals. Les despeses de neteja i dels desperfectes que puguin haver causat seran a càrrec dels usuaris. La sala ha de quedar lliure a l’hora 
acordada prèviament i ha de quedar llesta per la seva posterior utilització. 
  
- Queda prohibit enganxar o clavar objectes a les parets, terra i sostre de l’equipament (xinxetes, claus, grapes, cintes adhesives...). 
  
- En cap cas el centre es farà responsable del material dels grups. 
  
- Està prohibit fumar, menjar i beure als espais. 
  
- Els equips de so i de llums només poden ser manipulats per personal del centre o per tècnics qualificats, prèviament contractats. 
  
- En cas de faltes reiterades , sense previ avís d’anul·lació,  la cessió de l’espai, pot ser anul·lada.  
 
 L’ incompliment de qualsevol dels punts d’aquesta normativa produirà l’anul·lació de la utilització de l’espai.  
  
- El Centre Cívic Drassanes es reserva la possibilitat de canviar i/o anul·lar l’espai als usuaris en funció d’activitats que es produeixin al Centre 
(s’avisarà amb el màxim d’antelació possible). 
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