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NORMATIVA DE CESSIÓ D'ESPAIS DEL CENTRE CÍVIC VIL·LA URÀNIA

1 . Procediment de sol·licitud per la cessió d’espais
La petició  de qualsevol  dels  espais  del  Centre Cívic  Vil·la  Urània,  així  com l’ús de les seves
infraestructures i altres serveis, es realitzarà per escrit (en persona o correu electrònic) seguint el
model que el mateix centre facilitarà, com a mínim, set dies abans de l’activitat. També s’hauran de
comunicar en el termini més breu els possibles canvis o anulacions de l’espai sol·licitat.

Per  part  del  Centre  Cívic,  l’autorització  i/o  denegació  per  la  utilització  de  l’espai  demanat  es
comunicarà en el termini més breu possible.

L’horari d’atenció és de dilluns a divendres de 9:30 a 14 i de 16 a 20 hores al telèfon del Centre
Cívic 93 706 12 95, o bé per correu electrònic: informacio@vilaurania.net

2. Condicions per accedir als espais del Centre Cívic Vil·la Urània
- L'horari d’obertura del Centre Cívic Vil·la Urània és de dilluns a divendres de 9 a 22 h i dissabtes
de 10 a 14 h i de 16 a 20 h. Per poder complir amb aquest horari les cessions d'espai es faran
sempre amb un marge de 30 minuts respecte els horaris d'obertura i tancament del Centre.

- Criteris de cessió:
Poden  sol·licitar  la  cessió  dels  espais  del  Centre  Cívic  totes  les  persones,  grups,  entitats,
institucions i empreses que així ho desitgin, sempre i quan s’ajustin a les condicions especificades
a  la  normativa.  En  cap  cas  es  podrà  sol·licitar  un  espai  del  centre  per  realitzar  festes  o
celebracions de caire privat o particular.

Es prioritzaran les entitats que es trobin ubicades al  Districte de Sàrria-Sant  Gervasi,  i  també
aquelles activitats de caire participatiu o d’interès divulgatiu, social i cultural.

Totes aquelles demandes d’espais per a la realització d’activitats que tinguin punts en comú amb
els objectius del Centre Cívic tindran prioritat davant la resta de sol·licituds.

El Centre es reserva el dret de decidir si una activitat necessita el suport d’una persona del Centre.
En aquest cas es pactaria amb l’entitat interessada.

- Descripció dels espais:
Els espais del Centre Cívic Vil·la Urània tenen unes dimensions similars que es poden diferenciar
en dos grans tipus: uns amb una capacitat d’unes 15 persones i uns altres amb una capacitat
d’unes 25. Tots ells amb un mobiliari fix i alguns equipats amb projector o pissarra o equip de
música.

A part d’aquestes sales, el Centre també compta amb dos espais singulars que són la Sala d’Actes
945Barcelona i l’Aula de Cuina, cadascuna amb un equipament tècnic específic.
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- Preus*:
Tots els preus indicats es basen en les tarifes municipals vigents per a la utilització dels espais dels
Centres Cívics dins l’horari d’atenció al públic. Les cessions que es realitzin fora d’aquest horari
hauran de sol·licitar i pagar personal extra en concepte de consergeria. 

L’aplicació de les tarifes d’utilització dels espais variarà en funció de si es tracta d’entitats sense
ànim  de  lucre  o  de  persones  físiques/empresa  i  també  del  tipus  d’activitat  que  s’hi  vulgui
desenvolupar.

La utilització de les sales dóna dret a la seva infraestructura habitual (tenint en compte que l’ús de
la sala és polivalent.) Per això es recomana fer una visita al Centre per tal de poder conèixer els
espais  que  s’ocuparan  i  visualitzar  la  disposició  d’infraestructures  i  aparells  que  s’utilitzaran,
sobretot per aquells que tenen unes característiques especials.

Les  entitats  exemptes  de  pagament  són:  l’Estat,  la  Generalitat  de  Catalunya,  la  Diputació
Provincial de Barcelona, les Comunitats Autònomes, els partits polítics en període electoral, els
Sindicats de Treballadors quan convoquin assemblees, els equipaments municipals del Districte i
les entitats del territori de caire sociocultural.

Es consideraran entitat  sense ànim de lucre totes aquelles associacions que estiguin donades
d’alta i tinguin el corresponent Certificat d’Identificació Fiscal (CIF). Les entitats que demanin sala
per primera vegada hauran de portar una fotocòpia dels estatuts de l’associació.

Espai Entitat sense ànim de lucre Particulars i empreses

Sala d'Actes 945Barcelona

Acte intern 35,00 €/hora 70,00 €/hora

Acte obert i gratuït 45,00 €/hora 70,00 €/hora

Acte obert i de pagament 60,00 €/hora 70,00 €/hora

Aula de cuina

Acte intern 35,00 €/hora 70,00 €/hora

Acte obert i gratuït 45,00 €/hora 70,00 €/hora

Acte obert i de pagament 60,00 €/hora 70,00 €/hora

Sala tipus 1 (< 50m2 )

Acte intern 14,00 €/hora 33,00 €/hora

Acte obert i gratuït 14,00 €/hora 33,00 €/hora

Acte obert i de pagament 30,00 €/hora 33,00 €/hora

Sala tipus 2 (> 50 i 100m2  )

Acte intern 21,00 €/hora 50,00 €/hora
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Acte obert i gratuït 21,00 €/hora 50,00 €/hora

Acte obert i de pagament 21,00 €/hora 50,00 €/hora

Altres prestacions de
serveis *

Entitat sense ànim de
lucre

Particulars/empreses

Projector de vídeo 13,00 €/sessió 27,00 €/sessió

Equip de so 10,00 €/sessió 20,00 €/sessió

Ordinador portàtil/PC 11,00 €/sessió 22,00 €/sessió

Neteja extraordinària fi d’acte 20,00 €/hora 40,00 €/hora

Tècnic de so 30,00 €/hora 40,00 €/hora

Tècnic de so fora horari 35,00 €/hora 45,00 €/hora

Consergeria obertura fora
d’horari

20,00 €/hora 40,00 €/hora

*Preus públics per l'any 2019 aprovats per la Comissió de Govern de l'Ajuntament de Barcelona.
Tots  els  preus  s'expressen  sense  l'IVA inclòs.  Les  activitats  que  ho  requereixin  hauran  de
contractar el muntatge i desmuntatge amb personal especialitzat, aspecte que es valorarà entre
l’entitat i l’equip del Centre Cívic.

3. Normes d’ús :
El Centre Cívic Vil·la Urània és un equipament públic i per aquesta raó els seus espais són d’us
ciutadà i compartit.  Cal tenir-ne cura i respecte per tal de no malmetre’l i que tothom en pugui
gaudir.

Les  activitats  que  es  realitzin  s’hauran  d’ajustar  a  la  legislació  i  en  especial  a  tot  el
desenvolupament constitucional que resol sobre els drets objectius de la ciutadania. Per tant no es
podran fer actes que facin apologia de la violència, intolerància, o que segreguin, pel contingut o
per dret d’accés, a ningú per causa de gènere, cultura o religió.

La persona o entitat  sol·licitant que utilitza els espais del Centre es fa responsable de la seva
activitat, de l’organització global de l’acte i del compliment de la normativa d’ús. D’aquesta manera
es compromet, entre altres, a respectar l’aforament autoritzat dels espais.

La sala ha de quedar lliure a l’hora prèviament acordada i llesta per la seva posterior utilització.

Cal  començar  o  finalitzar  l’activitat  amb temps suficient  per  poder  complir  l’horari  d’obertura  i
tancament del Centre. És per això que les cessions d'espai es faran sempre amb un marge de 30
minuts respecte els horaris d'obertura i tancament.
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En cas de faltes reiterades sense justificació durant el període de dues setmanes 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.

No es podran deixar emmagatzemats objectes a les sales sense haver-ho acordat prèviament amb
l’equip del Centre Cívic. En cap cas es farà responsable del material dels grups.

L’equip del Centre Cívic es reserva el dret de valorar si l’activitat proposada és compatible amb la
resta d’activitat diària de l’equipament. De la mateixa manera, es reserva la possibilitat de canviar
i/o anul·lar la cessió en funció d’activitats que es produeixin al Centre (s’avisaria amb antelació).

- Cura dels espais:
A l’accedir a la sala es comunicarà a l’equip del Centre qualsevol anomalia i/o desperfecte que s’hi
trobi.  La persona o entitat  sol·licitant assumeix la responsabilitat  de l’acte i  dels danys que les
activitats realitzades puguin ocasionar en les intal·lacions, als objectes i/o al mobiliari.

És necessari i obligatori deixar la sala tal i com s’ha trobat. Els desperfectes que puguin haver
causat aniran a càrrec del sol·licitant, així com la neteja extraordinària dels espais després de la
seva utilització (a valorar en cada cas).

Queda prohibit enganxar o clavar objectes a les parets, al terra i al sostre de l’equipament sense
permís de l’equip del centre (xinxetes, claus, grapes, cintes adhesives...).

Tots els espais del Centre Cívic Vil·la Urània són espais lliures de fum (incloent terrasses i jardí).

- Difusió de l’acte:
La persona o entitat  sol·licitant,  en el  cas d’editar material  de difusió de l’acte,  n’aportarà una
mostra  amb els  formats  i  texts  utilitzats  juntament  amb la  sol·licitud  de reserva d’espai.  Serà
l’entitat qui es farà responsable de la seva distribució i de l’acompliment de la normativa municipal
de distribució de publicitat.

A la difusió que s’editi de l’activitat no hi podrà aparèixer cap logotip ni marca del centre, ni cap
imatge institucional de l’Ajuntament de Barcelona sense la seva autorització prèvia i específica.
Tampoc hi figurarà el telèfon del centre per obtenir més informació sobre l’acte.

És l’entitat la responsable de facilitar aquesta informació al ciutadà.

- Ús d’equips tècnics:
Els equips de so i  de llums només podran ser manipulats pel personal del Centre Cívic o per
tècnics qualificats, prèviament contractats. En cas d’utilitzar microfonia, el muntatge i desmuntatge
anirà a càrrec de l’equip del Centre però durant el desenvolupament de l’activitat serà l’organització
de l’acte la qui se’n farà càrrec seguint les indicacions prèvies del personal del Centre.

En cas que l’activitat necessiti música (en directe o gravada) serà la pròpia organització de l’acte la
que es posarà en contacte amb la Societat General d’Autors i Editors per tal de formalitzar les
quotes de drets pertinents.


