TAXA UTILITZACIÓ EDIFICIS MUNICIPALS
Les taxes per a la utilització dels edificis municipals per aquest any 2014 són
les següents:

UTILITZACIÓ SALA CASAL
Sense ànim de Lucre
Associacions del poble
gratuït
Associacions/particulars fora del poble
Mínim (inclou 3 hores)
10 €
A partir de les 3 hores: cada hora val
3€
Particulars del poble
Mínim (inclou 3 hores)
5€
A partir de les 3 hores, cada hora val
2€
Ànim de lucre
Tots: Part. Assoc del poble i de fora
Mínim (inclou 3 hores)
15 €
A partir de les 3 hores, cada hora val
6€
Dipòsit fiança neteja i desperfectes
local
75,00 €
Horari autoritzat: 8 matí a 2 de la nit
Per actes singulars: s'analitzaran i s'
ajustaran aquestes quotes, amb reserva
de dret d'autoritzar-les.
UTILITZACIÓ MATERIAL MUNICIPAL
Taules i cadires
Associacions del poble
gratuït
Particulars: Taules, per taula
2€
Particulars: Cadires, cada 6 unitats
2€
El preus anteriors inclouen el transport
i recollida del material a domicili
Projector
Només per associacions
gratuït
Fiances
Obligatòria per associacions i particulars
Depèn de l'import del material:
Fins a 10 €
30,00
A partir de 10 € de material
60,00
Per utilització projector
75,00
UTILITZACIÓ SALA D'ACTES
Per casaments i altres actes particulars
125,00
LOCAL POLIVALENT
Activitats esportives
Pista grups
16,00 €/h
Sala fitnes per activitats lucratives
10,00 €/h
15,00
Vestuaris
€/servei
Activitats no esportives
Util. pavelló, assoc. i veïns poble
20,00 €/h
Util. pavelló, assoc i part. fora poble
40,00 €/h
En activitats esportives les assoc. i
veïns del municipi s'aplicarà dte.
10%
En activitats no esportives, s'haurà de
dipositar fiança a determinar o signar
conveni

Muntatge i desmuntatge escenari
CAMP DE FUTBOL
Per partit o entrenament horari diürn
Per partit o entrenament horari nocturn
SALA DE CULTURA
Material fungible: paper impressió
A partir de la 5èna impressió
OCUPACIÓ TERRENYS D'ÚS
PÚBLIC
Amb mercaderies o materials const.
Amb finalitat lucrativa
Per rodatge cinematogràfic

20€/h
70,00
100,00

0,10€/imp.

0,40€m2/dia
0,50€m2/dia
300,00€/dia

