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GRUP X  
 
 

PREUS PÚBLICS PER LA CESSIÓ D’ESPAIS I PRESTACIÓ DE SERVEIS DEL 
TEATRE-AUDITORI I LES BIBLIOTEQUES DE SANT CUGAT  

 
Article 1r. OBJECTE 
 
A l’empara del que estableix l’article 41 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, es 
fixen els preus públics per la cessió d’espais i prestació de serveis del Teatre-Auditori 
de Sant Cugat del Vallès. 
 
 
Article 2n. OBLIGACIÓ DE PAGAMENT 
 
Estan obligats al pagament de les corresponents tarifes aquells que utilitzin qualsevol 
dels serveis esmentats en l’article anterior. 
 
 
Article 3r. TARIFES 
 

PREUS 1.- Empreses i/o entitats amb ànim de lucre per a activitats o promocions 
comercials o qualsevol altra organització jurídica o privada quan l’activitat a realitzar no 
sigui  de promoció específica de les arts escenicomusicals. 

 

 Teatre-Auditori, Sala Gran 

 
1.1.- Per jornada sencera (12 h)*, amb les pauses corresponents 7.360,00 € 
 
 
1.2.- Per mitja jornada (6 h)*  3.880,00 € 
 
 
1.3.- Per acte, funció i desmuntatge  

 
Preu per hora, amb un mínim de 4 hores 580,00 € 

 
1.4.- Per muntatge o assaig  
 

Preu per hora, amb un mínim de 4 hores 430,00 € 

1.5.- Per muntatge i desmuntatge de campana acústica 

 
Muntatge i desmuntatge 2.680,00 € 

 

 Teatre-Auditori: Vestíbul, Camerinos i altres espais 

 
1.6.- Per ús del Vestíbul del Teatre-Auditori 
        (inclou només servei de consergeria) 
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- Preu per hora, amb un mínim de 4 hores 350,00 € 
 

1.7.-   Per muntatge, acte / funció i desmuntatge al vestíbul del Teatre-Auditori 
 

- Preu per hora, amb un mínim de 4 hores 620,00 € 
 
 
1.8.- Increment per ús simultani Sala Gran i Vestíbul 
 

Jornada sencera (acte matí i tarda) 840,00 €  
 
Mitja jornada 420,00 € 
 

 
 
* El preu inclou l’edició de les entrades d’una funció. Gestió de venda d’entrades no inclosa. 
 
 

PREUS 2.- Entitats privades o públiques per a activitats de promoció específica de les 
arts escenicomusicals. 

 

 Teatre-Auditori, Sala Gran 

 
2.1.- Per jornada sencera (12 h)*, amb les pauses corresponents 5.380,00 € 
 
 
2.2.- Per mitja jornada (6 h)*  2.890,00 € 
 
 
2.3.- Per acte, funció i desmuntatge  
 

- Preu per hora, amb un mínim de 4 hores 390,00 € 
 
2.4.- Per muntatge o assaig  
 

- Preu per hora, amb un mínim de 4 hores 310,00 € 

2.5.-Per muntatge i desmuntatge de campana acústica 

 
- Muntatge i desmuntatge 2.390,00 € 

 

 Teatre-Auditori: Vestíbul, camerinos i altres espais 

 
2.6.- Per ús del Vestíbul del Teatre-Auditori 
(inclou només servei de consergeria) 

 
- Preu hora, amb un mínim de 4 hores 250,00 € 
 

2.7.- Per muntatge, acte / funció i desmuntatge al vestíbul del Teatre-Auditori 
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- Preu hora, amb un mínim de 4 hores 450,00 € 

 
2.8.- Increment per ús simultani Sala Gran i Vestíbul 
 
Jornada sencera (acte matí i tarda)  580,00 € 
 
Mitja jornada 290,00 € 

 
 
* El preu inclou l’edició de les entrades d’una funció. Gestió de venda d’entrades no inclosa. 

 
 
 

PREUS 3.- Entitats privades de Sant Cugat del Vallès per a activitats de promoció 
específica de les arts escenicomusicals i/o de la ciutat, i les activitats promogudes per 
l’Ajuntament de Sant Cugat amb caràcter econòmic.  

 
 
 

 Teatre-Auditori, Sala Gran 

 
3.1.- Per jornada sencera (12 h)*, amb les pauses corresponents 4.680,00 € 
 
3.2.- Per mitja jornada (6 h)*  2.540,00 € 
 
3.3.- Per acte, funció i desmuntatge  
 

-Preu per hora, amb un mínim de 4 hores 330,00 € 
 
3.4.- Per muntatge o assaig  
 

-Preu per hora, amb un mínim de 4 hores 260,00 € 

3.5.- Per muntatge i desmuntatge de campana acústica 

 
-Muntatge i desmuntatge 2.030,00 € 

 

 Teatre-Auditori: Vestíbul, Camerinos i altres espais 

 
3.6.- Per ús del Vestíbul del Teatre-Auditori 
(inclou només servei de consergeria) 

 
-Preu per hora, amb un mínim de 4 hores 210,00 € 
 

3.7.- Per muntatge, acte / funció i desmuntatge al vestíbul del Teatre-Auditori 
 

-Preu per hora, amb un mínim de 4 hores 390,00 € 
 
3.8.- Increment per ús simultani Sala Gran i Vestíbul 
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Jornada sencera (acte matí i tarda) 500,00 € 

 

Mitja jornada 250,00 € 

 
 

 
 
* El preu inclou l’edició de les entrades d’una funció. Gestió de venda d’entrades no inclosa. 

 
 

PREUS 4.- Entitats sense ànim de lucre per a activitats d’interès públic i activitats 
promogudes per l’Ajuntament de Sant Cugat, amb caràcter social o cultural. 

 
És requisit que les entitats estiguin inscrites al registre d’entitats sense ànim de lucre 
de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.  
 
 

  Teatre-Auditori, Sala Gran 

 
4.1.- Per jornada sencera (12 h)*, amb les pauses corresponents 2.680,00 € 
 
 
4.2.-Per acte, funció i desmuntatge  
 

- Preu per hora, amb un mínim de 4 hores 160,00 € 
 
4.3.- Per muntatge o assaig  
 

- Preu per hora, amb un mínim de 4 hores 130,00 € 

4.4.- Per muntatge i desmuntatge de campana acústica 

 
- Muntatge i desmuntatge 950,00 € 

 

 Teatre-Auditori: Vestíbul, camerinos i altres espais 

 
4.5.- Per ús del Vestíbul del Teatre-Auditori 
(inclou només servei de consergeria) 

 
- Preu per hora, amb un mínim de 4 hores 100,00 € 
 

4.6.-  Per muntatge, acte / funció i desmuntatge al vestíbul del Teatre-Auditori 
 

- Preu per hora, amb un mínim de 4 hores 230,00 € 

 
 
* El preu inclou l’edició de les entrades d’una funció. Gestió de venda d’entrades no inclosa. 
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PREUS 5.- Residències artístiques de suport a una producció escenicomusical 
professional 

 
És requisit que les companyies professionals d’arts escèniques i musicals estiguin 
inscrites al registre mercantil i que el seu codi d’activitat estigui relacionat amb les arts 
escèniques i/o musicals. 
 
5.1.- Per jornada sencera (12h), amb les pauses corresponents  1.500,00€ (*) 
 

 Dins el preu de la jornada està inclòs un tècnic d’escenari per assistir els 
tècnics de la companyia, així com el servei de consergeria en dies feiners i 
horari de 09h00 a 18h00. 

 En el cas de necessitar més d’un tècnic, es pressupostarà i facturarà a part. 

 El servei de consergeria addicional es pressupostarà i facturarà a part. 

 La neteja necessària anirà a càrrec de la companyia 
 
Els preus públics dels serveis addicionals s’indiquen a l’apartat 6. - Preus públics per a 
la prestació de serveis del Teatre-Auditori Sant Cugat. 
 

PREUS 6.- Preus públics per a la prestació de serveis del Teatre-Auditori Sant Cugat 

 
Serveis disponibles: 
 
6.1.- Servei de Sala, Taquilla i Guarda-roba (mínim 2 hores) 26,00- €/h/pax 
 
6.2.- Serveis tècnics de so i llum:  auxiliar tècnic  21,00- €/h/pax  

ajudant tècnic  26,00- €/h/pax  
tècnic    31,00- €/h/pax 

 
6.3.- Servei de venda d’entrades: 
 
Per a la utilització del servei de venda d’entrades a la taquilla del Teatre-Auditori Sant 
Cugat i per Internet i a l’Oficina de Turisme, s’estableix el següent cobrament:  
 
PREUS 1 i 2: 
 

 1,00 €/entrada venuda, per venda per Internet i Oficina de Turisme. 

 1,50 €/entrada venuda, per venda a taquilles del Teatre-Auditori, Internet i 
Oficina de Turisme. 
 

PREUS 3 i 4: 
 

 0,50 €/entrada venuda, per venda per Internet i Oficina de Turisme. 

 1,00 €/entrada venuda, per venda a taquilles del Teatre-Auditori, Internet i 
Oficina de Turisme. 

 
● 1,50 €/entrada venuda, per espectacles a taquilla dins la programació estable del 
Teatre-Auditori. 
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6.4.- Neteja extraordinària     31,00.- €/h/pax  
 
6.5.- Visites guiades al Teatre-Auditori de centres d’ensenyament que no siguin de 

Sant Cugat      3,00.-€/alumne (IVA inclòs)  
 
Altres serveis: traducció simultània, audiovisuals, càtering, muntatge d’estands, 
seguretat, etc.: en aquests casos, es fa el pressupost a mida en funció de les 
necessitats específiques. 
 

Observacions als preus públic a aplicar per la cessió d’espais del Teatre-Auditori Sant 
Cugat 

  
Els preus establerts per a la cessió de la sala gran del Teatre-Auditori inclouen les 
despeses d’electricitat, climatització, material tècnic (segons fitxa tècnica del Teatre-
Auditori), i el mínim de personal tècnic i de sala.  
 
El Teatre-Auditori es reserva la facultat de determinar, en funció de les característiques 
de l’acte, el nombre mínim de personal tècnic, de taquilla, acomodació i guarda-roba 
necessari per a la realització de l’acte. 
 
Quan l’acte sigui obert al públic, les entrades hauran de ser sempre numerades. 
 
En el moment de la reserva els sol·licitants hauran de pagar al Teatre-Auditori el 30% 
de l’import de la cessió dels espais, i aquesta quantitat servirà com a fiança en 
garantia de possibles danys al local o a les instal·lacions. Si l’import de la reparació 
dels danys o perjudicis fos superior a l’import de la fiança, es lliuraria el corresponent 
càrrec per diferència. 
 
En cas que l’acceptació del corresponent pressupost es formalitzi amb menys de 5 
setmanes d’antelació a la celebració de l’acte, el pressupost s’efectuarà amb la 
tipologia de preu immediatament superior a la corresponent. 
 
En el cas de reserves que s’adaptin al calendari de programació del Teatre-Auditori, 
s’aplicarà una bonificació sobre el pressupost inicial. 
 
En el supòsit que el sol·licitant no celebrés l’acte, el Teatre-Auditori no retornarà la 
quantitat pagada a compte fins a aquell moment, i podrà retenir-la en concepte 
d’indemnització per danys i perjudicis. En el cas que el Teatre-Auditori hagués tingut 
despeses addicionals per a la celebració de l’acte, aquestes es facturarien a part de la 
indemnització aquí pactada. 
 
Si el sol·licitant modifiqués la data de l’acte, haurà de pagar al Teatre-Auditori la 
quantitat de 730,00 € en concepte de danys i perjudicis, sempre que la comunicació 
d’aquest canvi de data es realitzi durant les tres setmanes anteriors a la data prevista 
de celebració de l’acte. Si l’avís per part del sol·licitant es realitza abans de les tres 
setmanes de la data reservada, l’import a pagar en concepte de danys i perjudicis serà 
de 280,00 €. 
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El Teatre-Auditori pot convenir amb l’entitat usuària un tant per cent sobre el taquillatge 
a més, o també en comptes de l’aplicació del preu públic corresponent. 
 
El cànon del Cafè Auditori: en cas que el Cafè Auditori en l’horari regular no pugui 
oferir el seu servei al públic, s’abonarà un cànon de 300,00 €/dia per jornada sencera. 
Per mitja jornada, el cànon serà de 100,00 €. Aquest quedarà anul·lat en cas d’utilitzar 
el càtering amb la mateixa empresa concessionada o no l’acte es faci dins un horari 
fora de l’atenció al públic. 
 
Per a la utilització de l’espai Cafè Auditori en horari de tancament del mateix, 
s’estableix un cànon de 60,00 €/dia en concepte de neteja. 
 
En el cas que hi hagi càtering, sempre s’haurà de facturar el servei de neteja 
extraordinària. 
 
En tot el material de difusió dels actes inclosos en l’apartat 3 s’hi haurà d’esmentar 
l’Ajuntament de Sant Cugat i al Teatre-Auditori Sant Cugat com a institucions 
col·laboradores, i incloure els seus logotips corresponents. 
 
En tot el material de difusió dels actes inclosos en l’apartat 4 s’hi haurà d’incloure el 
logotip de l’Ajuntament de Sant Cugat i del Teatre-Auditori Sant Cugat com a 
institucions que donen suport a l’acte, i incloure amb els seus logotips corresponents. 
 
El pressupost de l’acte serà elaborat pel personal del Teatre-Auditori Sant Cugat. 
 
El nombre màxim de funcions que es poden dur a terme en una jornada completa 
(12h), per qüestions de viabilitat horària i logística, és de 4 funcions. Si, de manera 
absolutament excepcional, es donessin circumstàncies que fessin imprescindible la 
realització d’una cinquena funció, al preu s’hi aplicarà un increment del 10% sobre 
l’import total pressupostat. 
 
En el supòsit de cessions d’espais de jornada sencera (12h) en què l’horari de la 
jornada no contempli les pauses corresponents (20 minuts al matí, una hora al migdia i 
20 minuts a la tarda), al preu s’hi aplicarà un increment del 10% sobre l’import total 
pressupostat en concepte de jornada ininterrompuda. 
 
En el supòsit de cessions d’espais en què se sobrepassi la quantitat d’hores 
pressupostades, les hores suplementàries es facturaran a més de l’import 
pressupostat inicial, amb els preus/hora especificats als Preus 1, 2, 3 i 4. 
 
En el supòsit de cessions d’espais regides per la categoria de Preus 4 en què es 
determini un preu d’entrada superior als 12,00 €, s’aplicarà un increment del 10% 
sobre l’import total pressupostat. 
 
Als preus establerts s’hi ha d’afegir el 21 % d’IVA, excepte en els preus públics 6.5, 
que ja està inclòs l’IVA. 
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7. Servei de Biblioteques 

 
 
7.1   Biblioteca Central Gabriel Ferrater (Pati - Diumenges tot el dia, dilluns només els 
matins, en funció de l’activitat). 
 

 Cessió d’espai a empreses i a altres organitzacions per a la realització 
d’activitats de caràcter públic i privat de promoció comercial 

 
- Preu per hora, mínim 4 hores 326,00 € 

 

 Cessió d’espai a entitats sense ànim de lucre i altres organitzacions per a la 
realització d’activitats d’interès públic 

 
- Preu per hora, mínim 4 hores 107,00 €  

 
7.2   Biblioteca de Mira-sol Marta Pessarrodona (Sala Polivalent Ausiàs March) 
  

 Cessió d’espai a empreses i altres organitzacions per a la realització d’activitats 
de caràcter públic i privat de promoció comercial 

 
- Preu per hora, mínim 2 hores: 219,00 € 

 

 Cessió d’espai a entitats sense ànim de lucre i altres organitzacions per a la 
realització d’activitats d’interès públic 

 
- Preu hora, mínim 2 hores:  71,00 € 
 

7.3  Biblioteca de Volpelleres Miquel Batllori (Sala d’Actes) 
  

 Cessió d’espai a empreses i altres organitzacions per a la realització d’activitats 
de caràcter públic i privat de promoció comercial 

 
- Preu per hora, mínim 2 hores 260,00 € 

 

 Cessió d’espai a entitats sense ànim de lucre i altres organitzacions per a la 
realització d’activitats d’interès públic 

 
- Preu hora, mínim 2 hores 85,00 € 
 

Observacions: A aquests preus s’hi ha d’afegir el 21% d’IVA. El preu establert en 
l’apartat anterior inclou les despeses d’electricitat, climatització i servei de consergeria. 
 
   
7.4   Fotocòpies 
 
Preu públic: 0,10 €/còpia (IVA inclòs) 
 
7.5   Impressió full Ofimàtica i Internet 
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Preu públic: 0,10 €/full blanc/negre (IVA inclòs)  
 0,40 €/full en color (IVA inclòs)  
 
7.6   Duplicat del carnet de Biblioteca 
 
Taxa: 1,00 €/duplicat  
(No és d’aplicació en cas de robatori, sempre i quan es presenti la denúncia com a 

justificant). 
 
7.7   Taxa per la pèrdua de documents  
Es pagarà el preu real del document perdut que figura en el catàleg col·lectiu de les 
biblioteques públiques. 

 
7.8   Subministrament d’auriculars 
 
Taxa: 2,00 €/unitat (IVA inclòs) 
 
7.9   Subministrament de memòries USB 
 
Taxa: 7,50 €/unitat (IVA inclòs) 
 
7.10   Taxa per préstec interbibliotecari amb les biblioteques de la Xarxa de Diputació 
 
Taxa: 1,50 € (IVA inclòs) 
 
7.11 Taxa per préstec interbibliotecari amb les biblioteques universitàries de Catalunya 
 
Taxa:  4,50 € (IVA inclòs) 
 
7.12 Taxa per préstec interbibliotecari amb biblioteques i universitats d’altres Comunitats 

Autònomes 
 
Es pagarà el preu real de la tramesa del llibre (enviament i taxa de la biblioteca d’origen). 
 
 
 
DILIGÈNCIA 
 
Per fer constar que les tarifes incloses en aquest annex han estat aprovades pel Ple 
municipal en sessió ordinària de 19 de desembre de 2016 i romandran en vigor mentre 
no s’acordi la seva derogació o modificació. 

       
 
EL SECRETARI GENERAL  
 
 


