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PROPOSTA PREUS PÚBLICS 2021 
 
DISTRICTE: HORTA-GUINARDÓ 
 

CENTRES CÍVICS 
 

 

Districte Horta-Guinardó 
 
Equipaments:   Centre cívic Matas i Ramis 
  Centre cívic Teixonera 
   Centre cívic Casa Groga 
  Centre cívic Carmel 
  Centre cívic Guinardó  
 
Activitats formatives: cursos i tallers 

 

genèric 1 (a), (b), (c) i (d) 4,27 euros/hora 

genèric 2 (a), (b), (c) i (d) 3,52 euros/hora 

genèric 3 (a), (b), (c) i (d) 3,02 euros/hora 

 

Especialitzat 1 (a), (b), (c) i (d) 5,92 euros/hora 

Especialitzat 2 (a), (b), (c) i (d) 5,03 euros/hora 

 

adreçat a infants adolescents, joves  (d) 2,77 euros/hora 

 

d’interès territorial o públic 1 (d) 2,77 euros/hora 

d’interès territorial o públic 2 (d) 2,52 euros/hora 

 

Tallers familiars 4,27euros/hora 
 

Grup de Tallers Genèric 1: 

Tallers adreçats a la població adulta en general (tant del districte com a nivell de ciutat) i que comporta una formació o 

pràctica artística i cultural bàsica així com d’adquisició de coneixements en l’àmbit de lleure.  

 

Grup de Tallers Genèric 2: 

Tallers adreçats a la població adulta en general (sobretot del territori més proper al centre cívic a nivell de barri i districte) i 

que comporta una formació o pràctica artística i cultural bàsica així com d’adquisició de coneixements en l’àmbit de lleure.  

 

Grup de Tallers Genèric 3: 

Tallers adreçats a la població adulta en general (sobretot del territori més proper a nivell de barri i amb uns determinats 

indicadors socioeconòmics inferiors als de la mitjana de la ciutat) i que comporta una formació o pràctica artística i cultural 

bàsica així com d’adquisició de coneixements en l’àmbit de lleure.  

 

Grup de Tallers Especialitzat 1: 

Tallers adreçats a la població adulta en general (tant del districte com a nivell de ciutat) i que comporta una formació o 

pràctica artística i cultural amb un major nivell d’especialització i aprofundiment que el nivell genèric, en l’àmbit de lleure.  

 

Grup de Tallers Especialitzat 2: 

Tallers adreçats a la població adulta en general (sobretot del territori més proper al centre cívic a nivell de barri i districte) i 

que comporta una formació o pràctica artística i cultural amb un major nivell d’especialització i aprofundiment que el nivell 

genèric, en l’àmbit de lleure.  

 

Grup de Tallers per a infants, adolescents: 

Tallers adreçats a població infantil i adolescent fins als 16 anys.  

 

Grup de Tallers d’interés territorial i públic 1: 

Tallers adreçats a col·lectius molt determinats (i no contemplats a l’anterior modalitat referida a franges d’edat específiques) i 

en que per raons d’interès públic o social cal determinar una tarifa més baixa a la tarifa genèrica. 

  

Grup de Tallers d’interés territorial i públic 2:  
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Tallers desenvolupats en un context territorial específic (amb baixos nivells de renda, situació geogràfica singular i aïllada 

respecte a la resta del teixit urbà de la ciutat..) o adreçats a uns col·lectius molt determinats (i no contemplats a l’anterior 

modalitat referida a franges d’edat específiques) i en que per raons d’interès públic o social cal determinar una tarifa més 

baixa a la tarifa genèrica.  

 

Grup de Tallers familiars: 

Tallers adreçats a l’unitat familiar (pares, mares i fills/es) per  a promoure la cohesió i la realització de l’activitat conjuntament. 

El preu del taller inclou la participació d’una persona adulta amb un màxim de 2 infants. A partir de més de dos infants caldrà 

formalitzar una nova inscripció pel mateix import genèric. 

 
 

- (a) Modalitat online: es podrà aplicar el 15% de descompte en les tarifes aprovades de cursos i tallers en totes les tipologies 

per a activitats formatives de cursos i tallers que es facin online. 

-(b) Es podran aplicar descomptes per a la promoció d’aquestes activitats, sobre aquests preus, que en cap cas superaran el 

15% de reducció sobre el preu final. 

- (c) Aquests preus són objecte de reducció del 50% per a persones residents al municipi i que es trobin en situació d’atur. 

- (d) És d’aplicació la reducció del 50% o 75% per persones residents al municipi amb algun tipus de discapacitat, amb els 

següents criteris i reduccions (no sent acumulables a altres tipus de descomptes):  

 

d.1. Targeta de discapacitat i no targeta rosa 

d.1.1. Amb un grau igual o superior al 65%: descompte del 75% 

d.1.2. Entre 33 i 64% de discapacitat: descompte del 50% 

d.1.3. Amb carnet de família nombrosa o 2 fills a càrrec 75% de descompte 

d 1.4. Amb necessitat de tercera persona 75% de descompte 

 

d.2. Targeta de discapacitat i targeta rosa descompte del 75%. 

 

d.3. Document acreditatiu de ser atès en un centre públic de Salut Mental: CSMIG, CSMA, del Centre Atenció Primària, 

Club social actualitzat. per tenir un trastorn de salut mental sever. (TMS) 

d.3.1. amb pensions no contributives (renda garantida, RMI, RAI..) descompte del 75% 

d.3.2. Amb rendes superiors: descompte del 50% 

d.3.3. Amb carnet de Família Nombrosa o 2 fills a càrrec 75% de descompte. 

 
-Tots els preus s’expressen sense l’IVA inclòs- 

 
Itineraris culturals 
 

Genèric 3,52 euros/sessió 

Especialitzat   4,27 euros/sessió 

 
-Tots els preus s’expressen sense l’IVA inclòs- 
 
Activitats de difusió cultural: Espectacles 

 

Categoria 1 General 8,00 €/sessió 
Joves i infants 4,00€/sessió 

Categoria 2 General 4,50€/sessió 
Joves i infants 3,00€/sessió 

Categoria 3 2,00€/sessió     

 
-Tots els preus s’expressen sense l’IVA inclòs- 
 
Cessió d’espais estàndards 

Espai sala tipus 1 (<50 m2) 
Categoria 3 

Entitat sense ànim de lucre  

Acte intern 5,00 euros/hora 

Acte obert i gratuït 5,00 euros/hora 

Acte obert i pagament 5,00 euros/hora 

Particulars i empreses  

Acte intern 12,00 euros/hora 

Acte obert i gratuït 12,00 euros/hora 

Acte obert i pagament 12,00 euros/hora 
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Espai sala tipus 2 (>50 m2 i 100 m2) 
Categoria 3 

Entitat sense ànim de lucre  

Acte intern 9,00 euros/hora 

Acte obert i gratuït 9,00 euros/hora 

Acte obert i pagament 9,00 euros/hora 

Particulars i empreses  

Acte intern 15,00 euros/hora 

Acte obert i gratuït 15,00 euros/hora 

Acte obert i pagament 15,00 euros/hora 

 
Espai sala tipus 3 (>100 m2 i 150 m2)  
Categoria 3 

Entitat sense ànim de lucre  

Acte intern 11,00 euros/hora 

Acte obert i gratuït 11,00 euros/hora 

Acte obert i pagament 11,00 euros/hora 

Particulars i empreses  

Acte intern 25,00 euros/hora 

Acte obert i gratuït 25,00 euros/hora 

Acte obert i pagament 25,00 euros/hora 

 
Espai sala tipus 4 (>150 m2) 
Categoria 3 

Entitat sense ànim de lucre  

Acte intern 15,00 euros/hora 

Acte obert i gratuït 15,00 euros/hora 

Acte obert i pagament 15,00 euros/hora 

Particulars i empreses  

Acte intern 30,00 euros/hora 

Acte obert i gratuït 30,00 euros/hora 

Acte obert i pagament 30,00 euros/hora 

 

   
-Tots els preus s’expressen sense l’IVA inclòs- 
 
Suport a la creació (genèric)        

Entitat sense ànim de lucre  

Sala tipus 2 (>50 m2 i 100 m2) 3,00 euros/hora 

Sala tipus 3 (>100 m2 i 150 m2) 3,50 euros/hora 

Sala tipus 4 (> 150 m2) 5,00 euros/hora 

Empreses  

Sala tipus 2 (>50 m2 i 100 m2) 6,00 euros/hora 

Sala tipus 3 (>100 m2 i 150 m2) 7,00 euros/hora 

Sala tipus 4 (> 150 m2) 10,00 euros/hora 

 
-Tots els preus s’expressen sense l’IVA inclòs- 
 
Descomptes cessió espais:                                                                                                                                                                                        

- Per a cessions de mitja jornada (5 h) s'aplicarà un descompte del 15% del preu/hora sobre el total 
d'hores.                                                                                                                                                  
 - Per a cessions d'una jornada completa, s'aplicarà un 25% de descompte del preu/hora sobre el total 
d'hores 
- Queden exemptes de pagament de quota de cessió de sala les entitats, associacions, grups i col·lectius 
del Districte sense ànim de lucre que sol·licitin les sales per activitats obertes en horari d’obertura. 
 
Costos de neteja i consergeria:  

En cas que la cessió es faci fora de l’horari habitual del centre, el peticionari n’haurà d’assumir els costos. 

 Neteja:  15,94 €/h més IVA en dia laborable – 22,38€/h més IVA en dia festiu 
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 Consergeria:  caldrà tenir en compte les tarifes que cada gestor apliqui, les quals es comunicaran 

prèviament al peticionari.  

 
 
CENTRE CÍVIC CARMEL 
 

Bucs d’assaig de música  
   

Entitats sense ànim de lucre  

Sense equip 2,7 euros/hora 

Amb equip 4,5 euros/hora  

Sense equip 2,00 euros/hora/paquet 10 hores 

Amb equip 3,5 euros/hora/paquet 10 hores 

 
-S’aplicarà un 25 % de descompte sobre el preu hora o sessió, per a cessions de més de 5 hores o 
sessions. 
 
-Tots els preus s’expressen sense l’IVA inclòs- 
 

CASALS DE BARRI, ESPAI JOVE BOCA NORD, CASAL DE JOVES GIRAPELLS, 

ESPAI HORTA 71, SALA POLIVALENT DE MONTBAU i SALA D’ACTES DE LA 

SEU DEL DISTRICTE 

Districte Horta-Guinardó 

Activitats formatives: cursos i tallers           

Genèric (a) 3,02 €/h 

Adreçat a gent gran, adolescents o infants 
(a) 

2,52 €/h 

D’interès territorial i públic (a) 2,52 €/h 

Especialitzat (a) 4,22 €/h 

 
(a) Modalitat online: es podrà aplicar el 15% de descompte en les tarifes aprovades de cursos i tallers en totes les tipologies 

per a activitats formatives de cursos i tallers que es facin online. 

 
 
-Tots els preus s’expressen sense l’IVA inclòs- 
 

Tallers familiars 

Preu  3,53 €/h 

 
-Tots els preus s’expressen sense l’IVA inclòs- 
 

Itineraris culturals 

Genèric 3,53 €/h 

Especialitzat 4,27 €/h 

 
-Tots els preus s’expressen sense l’IVA inclòs- 

 
Activitats de difusió cultural: Espectacles 

Categoria 1  
    

General 8,,00 €/h 

Adolescents/joves 4,00 €/h 

 
Categoria 2   
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General 4,50 €/h 

Adolescents/joves 3,00 €/h 

Infants 3,00 €/h 

 
Categoria 3   
   

General 2,00 €/h 

 
-Tots els preus s’expressen sense l’IVA inclòs- 
 

Cessió d’espais estàndards 

Entitat sense ànim de lucre 

Acte intern 5,00 euros/hora 

Acte obert i gratuït 5,00 euros/hora 

Acte obert i pagament 5,00 euros/hora 

Particulars i empreses 

Acte intern 12,00 €/h 

Acte obert i gratuït 12,00 €/h 

Acte obert i pagament 12,00 €/h 

 
Espai sala tipus 2 (>50 m2 i 100 m2): 
Categoria 3 
    

Entitat sense ànim de lucre 

Acte intern 9,00 euros/hora 

Acte obert i gratuït 9,00 euros/hora 

Acte obert i pagament 9,00 €/h 

Particulars i empreses 

Acte intern 15,00 €/h 

Acte obert i gratuït 15,00 €/h 

Acte obert i pagament 15,00 €/h 

 
Espai sala tipus 3 (>100 m2 i 150 m2): 
Categoria 3 
      

Entitat sense ànim de lucre 

Acte intern 11,00 €/h 

Acte obert i gratuït 11,00 €/h 

Acte obert i pagament 11,00 €/h 

Particulars i empreses 

Acte intern 25,00 €/h 

Acte obert i gratuït 25,00 €/h 

Acte obert i pagament 25,00 €/h 

 
Espai sala tipus 4 (>150 m2): 
Categoria 3 
    

Entitat sense ànim de lucre 

Acte intern 15,00 €/h 

Acte obert i gratuït 15,00 €/h 

Acte obert i pagament 15,00 €/h 

Particulars i empreses 

Acte intern 30,00 €/h 

Acte obert i gratuït 30,00 €/h 

Acte obert i pagament 30,00 €/h 

 
-Tots els preus s’expressen sense l’IVA inclòs- 

  
Suport a la creació (genèric)  
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Entitat sense ànim de lucre 

Sala tipus 2 (>50 m2 i 100 m2) 3,00 €/h 

Sala tipus 3 (>100 m2 i 150 m2) 3,50 €/h 

Sala tipus 4 (> 150 m2) 5,00 €/h 

Empreses 

Sala tipus 2 (>50 m2 i 100 m2) 6,00 €/h 

Sala tipus 3 (>100 m2 i 150 m2) 7,00 €/h 

Sala tipus 4 (> 150 m2) 10,00 €/h 

 
-Tots els preus s’expressen sense l’IVA inclòs- 
 
Descomptes cessió espais:                                                                                                                                                                                        

- Per a cessions de mitja jornada (5 h) s'aplicarà un descompte del 15% del preu/hora sobre el total 
d'hores.                                                                                                                                                  
 - Per a cessions d'una jornada completa, s'aplicarà un 25% de descompte del preu/hora sobre el total 
d'hores 
- Queden exemptes de pagament de quota de cessió de sala les entitats, associacions, grups i col·lectius 
del Districte sense ànim de lucre que sol·licitin les sales per activitats obertes en horari d’obertura. 
 
Costos de neteja i consergeria:  

En cas que la cessió es faci fora de l’horari habitual del centre, el peticionari n’haurà d’assumir els costos. 

 Neteja:  15,94 €/h més  IVA en dia laborable – 22,38€/h més IVA en dia festiu 

 Consergeria:  caldrà tenir en compte les tarifes que cada gestor apliqui, les quals es comunicaran 

prèviament al peticionari. 

  
Seu del Districte:  

 Servei de vigilància extraordinària: 16,50 €/h 

 Utilització del piano: 111,00 €/sessió 

 
 
ESPAI JOVE BOCA NORD 

 
Bucs d’assaig de música  
   

Entitats sense ànim de lucre 

Sense equip 4,09 €/h 

Amb equip 7,28 €/h 

Sense equip 3,47 €/h/paquet 10 h 

Amb equip 6,51 €/h/paquet 10 h 

 

-Descompte del 25% per a joves menors de 18 anys 

 

Empreses o actes no lucratius privats 

 

Sonorització auditori 

 

Actes per dia fins a 8h: 

2 tècnics 435,39 €/jornada 

1 tècnic 217,70 €/jornada 

Actes per hores: 

1 tècnic 27,21 €/h €/h 

    

 
Rocòdrom 
 

Passi de dia 1,24 € 

Passi de dia per a federats/ades 0,83 € 

Passi de 3 dies a la setmana 4,96 € 
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Passi de 3 dues a la setmana per a federats/ades 4,13 € 

Passi mensual tots els dies 9,92 € 

Passi mensual tots els dies per a federats/ades 8,26 € 

 
-Tots els preus s’expressen sense l’IVA inclòs- 
 
 

CASALS DE GENT GRAN I ESPAIS DE GENT GRAN 
 

Districte Horta-Guinardó 
 
Equipaments:   Casal de Gent Gran de Sant Genís 
  Casal de Gent Gran del Baix Guinardó 
   Casal de Gent Gran d’Horta 
  Casal de Gent Gran de la Vall d’Hebron 
  Espai de Gent Gran Canigó 
   
 
Activitats formatives: Cursos i tallers 

 

Sense targeta rosa (a) 1,60 €/h 

Targeta rosa reduïda (a) 1,05 €/h 

Targeta rosa gratuïta (a) 0,72 €/h 

 
- (a) Modalitat online: es podrà aplicar el 15% de descompte en les tarifes aprovades de cursos i tallers en totes les tipologies 

per a activitats formatives de cursos i tallers que es facin online. 

 
-Alguns tallers (ceràmica i cuina) poden incrementar el seu preu pel cost del material 
-Els tallers organitzats per associacions i/o voluntaris no es regiran pels preus públics 
 
 
El preu dels tallers voluntaris serà de 6,00 € a l’any   
 
-Tots els preus s’expressen sense l’IVA inclòs- 
 

Tallers familiars 
 

Preu  3,02 €/h 

 
-Tots els preus s’expressen sense l’IVA inclòs- 
 

 
Itineraris culturals 

 

Genèric 3,53 €/h 

Especialitzat 4,27 €/h 

 
-Tots els preus s’expressen sense l’IVA inclòs- 
 
 

Cessió d’espais estàndards 

Espai sala tipus 1 (<50 m2): 
Categoria 3 
   

Entitat sense ànim de lucre 

Acte intern 5,00 €/h 

Acte obert i gratuït 5,00 €/h 

Acte obert i pagament 5,00 €/h 

Particulars i empreses 

Acte intern 12,00 €/h 

Acte obert i gratuït 12,00 €/h 
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Acte obert i pagament 12,00 €/h 

 
 
Espai sala tipus 2 (>50 m2 i 100 m2): 
Categoria 3 
      

Entitat sense ànim de lucre 

Acte intern 9,00 €/h 

Acte obert i gratuït 9,00 €/h 

Acte obert i pagament 9,00 €/h 

Particulars i empreses 

Acte intern 15,00 €/h 

Acte obert i gratuït 15,00 €/h 

Acte obert i pagament 15,00 €/h 

 
-Tots els preus s’expressen sense l’IVA inclòs- 
 
 

 
 
CASALS INFANTILS I LUDOTEQUES 
   

Districte Horta-Guinardó 
 
Equipaments:   Casal Infantil Guinardó 
  Casal Infantil La Torre 
   Casal Infantil La Teixonera 
  Casal Infantil l’Ànec 
  Ludoteca Arimel 
  Ludoteca El Galliner 
  Ludoteca Casal Barri Can Travi 
  Ludoteca Centre Cívic Casa Groga  
 
 
Activitats formatives: Cursos i tallers  

      
 

 
(a) Modalitat online: es podrà aplicar el 15% de descompte en les tarifes aprovades de cursos i tallers en totes les tipologies 

per a activitats formatives de cursos i tallers que es facin online. 

 
(b)  Descompte al primer germà 25%. Descompte a partir del segon germà 50% 

 
-Tots els preus s’expressen sense l’IVA inclòs- 
 

 
Tallers familiars 
 

Preu final 4,27 €/h 

 
-Tots els preus s’expressen sense l’IVA inclòs- 

Tarifa general 

Fins a 14 anys   (b) 69,52 €/any-29,30 €/trimestre 

Petita infància (0-3 anys) (b) 
Abonament anual 1 cop setmana  

44,59 euros/any 

Abonament 10 sessions 15,15 euros/abonament 

Tallers específics (a) 35,79 euros/taller 

Serveis a escoles: activitats 18,81 euros/sessió 

Serveis a famílies i infants (Planetari) 1,00 euros/sessió/persona 

Servei de préstec de joguines Gratuït, dipòsit 26 € anuals 

Casal d’hivern i primavera 7,28 € dia/mitja jornada 


