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HOTELS D'ENTITATS
Moltes entitats tenen la necessitat de disposar d'un espai on poder trobar-se i dur a terme la
seva activitat, tan interna come externa, i no sempre tenen un espai propi o recursos suficients
per pagar un lloguer.
Tot i que hi ha diferents opcions i vies per tal de trobar un espai que s'adeqüi a les necessitats de
cada associació en aquesta fitxa temàtica ens centrarem en els hotels d'entitats.
Els hotels d'entitats són equipaments destinats a donar suport a associacions i entitats sense
ànim de lucre a través de diferents línies de col·laboració:
•
•
•
•

Faciliten el treball associatiu i l'accés als serveis i mitjans per al seu desenvolupament.
Col·laboren en el creixement i millora del moviment associatiu.
Possibiliten una relació interassociativa entre les diferents entitats.
Donen suport a la creació de federacions que agrupin diverses associacions.

Qui hi pot accedir?
Les entitats sense finalitat de lucre, legalment constituïdes, inscrites al registre corresponent i
amb finalitats cíviques i socials. En el cas dels hotels d’entitats de la Generalitat de Catalunya
queden excloses les entitats que tinguin com a finalitat la defensa d'interessos comercials o
professionals.
Per fer ús dels serveis d'un hotel d'entitats s'ha de presentar una sol·licitud amb les fotocòpies
de la documentació següent:
•
•
•
•
•
•

Els estatuts de l'associació degudament registrats.
La composició de la junta vigent.
El NIF de l'associació.
La memòria de les activitats o programa d'activitats en cas d'associacions de nova
creació.
Pòlissa vigent de l'assegurança de responsabilitat civil.
Pòlissa vigent de béns propis o, en el seu defecte, la renúncia expressa.
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Serveis
Entre els diferents serveis que poden oferir els hotels d'entitats destaquen:
La cessió de despatxos, sales de reunions, sales de conferències i la utilització de sales de
treball. Així com també suport d’infrastructura, de gestió i administrativa. També ofereixen la
possibilitat de sol·licitar una bústia per a la recepció de correu extern, i un seguit de recursos
tècnics: fotocopiadora, fax, equips audiovisuals, etc. Els despatxos, les sales i les bústies estan
sotmeses a una taxa. Les entitats amb una autorització d'ús de despatx estan exemptes de les
taxes de bústia i d'ús de sala.

Taxa de l'Hotel d'Entitats
La quota de la taxa es determina segons els béns que s’utilitzin. Les tarifes que us detallem a
continuació són les que corresponen a l'any 2014 i poden variar amb el temps.

Despatxos

Ús per hores d’un despatx a temps parcial, amb un màxim de 12 hores setmanals en fraccions
mínimes de 4 hores/dia: 18,90 euros mensuals.
En la modalitat compartida d'ús conjunt amb altres entitats, amb un espai mínim de 6 metres
quadrats per entitat: 31,50 euros mensuals.
En la modalitat exclusiva d'ús per una única entitat segons la classificació del despatx, d’acord
amb les seves dimensions, hi ha tres tarifes en funció de les dimensions del despatx:
•
•
•

Tipus A (menys de 12 metres quadrats): 42 euros mensuals.
Tipus B (de 12 metres quadrats a menys de 18 metres quadrats): 63 euros mensuals.
Tipus C (de 18 metres quadrats o més): 94,50 euros mensuals.

Sales
•
•
•

Tipus A (menys de 25 metres quadrats). Per hores completes o fracció: 2,10 euros/hora.
Tipus B (de 25 metres quadrats a menys de 75 metres quadrats). Per hores completes o
fracció: 3,15 euros/hora.
Tipus C (de 75 metres quadrats o més). Per hores completes o fracció: 5,25 euros/hora.

Apartats de correus
Cessió de l’ús d’apartat de correus. Taxa anual: 15,75 euros.
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Hotels de l'administració pública
SANT MARTÍ
HOTEL D'ENTITATS LA PAU
Tel. 93 278 02 94
C/ Pere Vergés, 1
08020 BARCELONA
2040 m²

SANT ANDREU
HOTEL D'ENTITATS CAN GUARDIOLA
Tel. 93 274 14 60
C/ Cuba, 2
08030 BARCELONA
720 m²

GRÀCIA
HOTEL D'ENTITATS DE GRÀCIA
Tel. 93 284 36 65
C/ Providència, 42
08024 BARCELONA
720 m²
NOU BARRIS
HOTEL D'ENTITATS VERDUM
Tel. 93 350 09 15
C/ Luz Casanova, 8-10
08042 BARCELONA
400 m²

Altres hotels d'entitats
HOTEL D'ENTITATS ESPAI CIEMEN
Rocafort, 242, bis
08029 BARCELONA
Tel. 934 443 800
E-mail: secretaria@ciemen.cat
www.ciemen.org/fundacio.htm

Equipaments

HOTEL D'ENTITATS DE LA UB
Gran Via de les Corts Catalanes, 585Ç
08007 BARCELONA
Tel. 934 020 261
E-mail: hotel@ub.edu
http://hotel.alumnatub.cat/
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