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CENTRES CÍVICS 

 
Activitats formatives:  
 
Equipament:   Centre cívic Can Felipa  
  Centre cívic Parc Sandaru  
  Centre cívic Besòs  
  Centre cívic Sant Martí  

cursos i tallers 
 

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

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

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

 

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

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

 

adreçat a infants adolescents, joves  2,77 euros/hora 

 

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

d’interès territorial o públic 2 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’interès 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’interès territorial i públic 2:  
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 la 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. 
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projectes singulars 
 
Equipament:   Centre Cívic Besós  

Projecte singular (flamenc) 4,50 euros/hora (a) i (b) 

 

Equipament:   Centre Cívic Sant Martí 

Projecte singular (aula de pintura) 1,60 euros/hora (a) i (b) 

Projecte singular (ball de saló) 3,70 euros/hora (a) i (b) 

 

 

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

Notes:  

- (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. 
- (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 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):  
 

c.1. Targeta de discapacitat i no targeta rosa 
c.1.1. Amb un grau igual o superior al 65%: descompte del 75% 
c.1.2. Entre 33 i 64% de discapacitat: descompte del 50% 
c.1.3. Amb carnet de família nombrosa o 2 fills a càrrec 75% de descompte 
c 1.4. Amb necessitat de tercera persona 75% de descompte 

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

 
c.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) 

c.3.1. amb pensions no contributives (renda garantida, RMI, RAI..) descompte del 75% 
c.3.2. Amb rendes superiors: descompte del 50% 
c.3.3. Amb carnet de Família Nombrosa o 2 fills a càrrec 75% de descompte. 
 

 
Activitats de difusió cultural: 
 

 
Equipament:   Centre cívic Can Felipa 
  Centre cívic Parc Sandaru 
  Centre cívic Besos 
  Centre cívic Sant Martí 
  Auditori Sant Martí  

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 públics s’expressen sense l’IVA inclòs 
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Cessió espais: 
 
Centre cívic Can Felipa 

 

Cessió espais singulars 

 

Espai singular (Sala exposicions, hall ) 

Entitat sense ànim de lucre  

Acte intern 35,00 euros/hora 

Acte obert i gratuït 45,00 euros/hora 

Acte obert i pagament 60,00 euros/hora 

Particulars i empreses  

Acte intern 70,00 euros/hora 

Acte obert i gratuït 70,00 euros/hora 

Acte obert i pagament 70,00 euros/hora 

 

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

 

Cessió espais estàndards 

 

Espai (sala tipus 1 (< 50m
2
)) 

Categoria 2 

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 15,00 euros/hora 

 

Espai (sala tipus 2 (>50m
2 
i 100m

2
)) 

Categoria 3 

Entitat sense ànim de lucre  

Acte intern 10,00 euros/hora 

Acte obert i gratuït 10,00 euros/hora 

Acte obert i pagament 10,00 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 4(>150m
2
)) 

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 

 



 
 

6 

 

Espai (sala d’actes) 

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 23,00 euros/hora 

Particulars i empreses  

Acte intern 70,00 euros/hora 

Acte obert i gratuït 70,00 euros/hora 

Acte obert i pagament 70,00 euros/hora 

 

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

Descomptes cessió espais:                                                                                                                                                                                        
- Per a cessions de mitja jornada (5 h) es podrà aplicar un descompte del 15% del preu/hora 
sobre el total d'hores.                                                                                                                                                  
- Per a cessions d'una jornada completa, es podrà aplicar un 25% de descompte del preu/hora 
sobre el total d'hores 

 

Activitats de suport a la creació: 

 

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 públics s’expressen sense l’IVA inclòs 

 

- S’aplicarà en els casos de que no hi hagi cap altre tipus de contraprestació pels usos dels 

espais. 

- Es podrà aplicar un 25 % de descompte sobre el preu hora o sessió, per a cessions de més de 5 
hores o sessions. 
 

 

Centre Cívic Parc- Sandaru 

Cessió espais singulars 
 

Espai singular (Cuina) 

Entitat sense ànim de lucre  

Acte intern 17,00 euros/hora 

Acte obert i gratuït 17,00 euros/hora 

Acte obert i pagament 17,00 euros/hora 

Particulars i empreses  

Acte intern 45,00 euros/hora 

Acte obert i gratuït 45,00 euros/hora 

Acte obert i pagament 45,00 euros/hora 

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

Cessió espais estàndards 

 

Espai (sala tipus 1 (< 50m
2
)) 

Categoria 2 
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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 15,00 euros/hora 

 

Espai (sala tipus 2 (>50m
2 
i 100m

2
)) 

 

Entitat sense ànim de lucre  

Acte intern 10,00 euros/hora 

Acte obert i gratuït 10,00 euros/hora 

Acte obert i pagament 10,00 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 150m
2
) 

 

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 d’actes) 

 

Entitat sense ànim de lucre  

Acte intern 15,00 euros 

Acte obert i gratuït 15,00 euros/hora 

Acte obert i pagament 23,00 euros/hora 

Particulars i empreses  

Acte intern 70,00 euros/hora 

Acte obert i gratuït 70,00 euros/hora 

Acte obert i pagament 70,00 euros/hora 

 

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

 

Descomptes cessió espais:                                                                                                                                                                                        
- Per a cessions de mitja jornada (5 h) es podrà aplicar un descompte del 15% del preu/hora 
sobre el total d'hores.                                                                                                                                                  
- Per a cessions d'una jornada completa, es podrà aplicar un 25% de descompte del preu/hora 
sobre el total d'hores 

 

Activitats de suport a la creació 

 

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 
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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 públics s’expressen sense l’IVA inclòs 

 

- S’aplicarà en els casos de què no hi hagi cap altre tipus de contraprestació pels usos dels 

espais. 

- Es podrà aplicar un 25 % de descompte sobre el preu hora o sessió, per a cessions de més de 5 
hores o sessions. 
 
 

Bucs d’assaig de música 

 

Entitat sense ànim de lucre  

Sense equip 2,70 euros/hora 

Amb equip 4,50 euros/hora 

Sense equip 2,00 euros/ paquet 10 hores 

Amb equip 3,50 euros/ paquet 10 hores 

 

Descomptes cessió espais:                                                                                                                                                                                        
- Per a cessions de mitja jornada (5 h) es podrà aplicar un descompte del 15% del preu/hora 
sobre el total d'hores.                                                                                                                                                  
- Per a cessions d'una jornada completa, es podrà aplicar un 25% de descompte del preu/hora 
sobre el total d'hores 
 

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

 

 

Centre Cívic Besòs  

Cessió espais singulars 

Espai singular (Cuina) 

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 25,00 euros/hora 

Acte obert i gratuït 25,00 euros/hora 

Acte obert i pagament 25,00 euros/hora 

 

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

Cessió espais estàndards 

Espai (sala tipus 1 (< 50m
2
)) 

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 
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Acte obert i gratuït 12,00 euros/hora 

Acte obert i pagament 15,00 euros/hora 

 

Espai (sala tipus 2 (>50m
2 
i 100m

2
)) 

Entitat sense ànim de lucre  

Acte intern 10,00 euros/hora 

Acte obert i gratuït 10,00 euros/hora 

Acte obert i pagament 10,00 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 (>100m
2 
i 150m

2
)) 

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 3 (>150m
2
)) 

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 

 

Espai (sala d’actes) 

Entitat sense ànim de lucre  

Acte intern 15,00 euros/hora 

Acte obert i gratuït 15,00 euros/hora 

Acte obert i pagament 23,00 euros/hora 

Particulars i empreses  

Acte intern 70,00 euros/hora 

Acte obert i gratuït 70,00 euros/hora 

Acte obert i pagament 70,00 euros/hora 

 

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

Activitats de suport a la creació 

Suport a la creació (genèric) 

Entitat sense ànim de lucre  

Sala tipus 2(>50m
2 

i 100m
2
) 3,00 euros/hora 

Sala tipus 3(>100m
2 
i 150m

2
) 3,50 euros/hora 

Sala tipus 4(>150m
2
) 5,00 euros/hora 

Empreses  
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Sala tipus 2(>50m
2 

i 100m
2
) 6,00 euros/hora 

Sala tipus 3(>100m
2 
i 150m

2
) 7,00 euros/hora 

Sala tipus 4(>150m
2
) 10,00 euros/hora 

 

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

- S’aplicarà en els casos de que no hi hagi cap altre tipus de contraprestació pels usos dels 

espais. 

- Es podrà aplicar un 25 % de descompte sobre el preu hora o sessió, per a cessions de més de 5 

hores o sessions 

 

Centre Cívic Sant Martí 

Cessió espais singulars 

 

Espai singular ( Auditori de Sant Martí ) 

 

Entitat sense ànim de lucre  

Acte intern 50,00 euros/hora 

Acte obert i gratuït 50,00 euros/hora 

Acte obert i pagament 60,00 euros/hora 

Particulars i empreses  

Acte intern 70,00 euros/hora 

Acte obert i gratuït 70,00 euros/hora 

Acte obert i pagament 90,00 euros/hora 

 

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

 

Espai singular ( Auditori de Sant Martí ) 

 

Serveis complementaris ( tècnic de so i llums ) 

 

Entitat sense ànim de lucre  

Acte intern 22,00 euros/hora de tècnic 

Acte obert i gratuït 22,00 euros/hora de tècnic 

Acte obert i pagament 22,00 euros/hora de tècnic 

Particulars i empreses  

Acte intern 22,00 euros/hora de tècnic 

Acte obert i gratuït 22,00 euros/hora de tècnic 

Acte obert i pagament 22,00 euros/hora de tècnic 

 

 

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

 

Espai singular ( Auditori de Sant Martí ) 

 

Serveis complementaris ( personal extra ) 

 

Entitat sense ànim de lucre  

Acte intern 15,00 euros/hora personal extra 

Acte obert i gratuït 15,00 euros/hora personal extra 

Acte obert i pagament 15,00 euros/hora personal extra 

Particulars i empreses  

Acte intern 15,00 euros/hora personal extra 

Acte obert i gratuït 15,00 euros/hora personal extra 
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Acte obert i pagament 15,00 euros/hora personal extra 

 

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

 

Espai singular ( Auditori de Sant Martí ) 

 

Serveis complementaris ( neteja ) 

 

Entitat sense ànim de lucre  

Acte intern 20,00 euros/hora de neteja 

Acte obert i gratuït 20,00 euros/hora de neteja 

Acte obert i pagament 20,00 euros/hora de neteja 

Particulars i empreses  

Acte intern 20,00 euros/hora de neteja 

Acte obert i gratuït 20,00 euros/hora de neteja 

Acte obert i pagament 20,00 euros/hora de neteja 

 

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

 

 

Espai singular (Cuina) 

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 13,90 euros/hora 

Acte obert i gratuït 13,90 euros/hora 

Acte obert i pagament 70,00 euros/hora 

 

Espai singular (Gimnàs) 

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 13,90 euros/hora 

Acte obert i gratuït 13,90 euros/hora 

Acte obert i pagament 70,00 euros/hora 

 

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

 

 

Cessió espais estàndards 

 

Espai (sala tipus 1 (< 50m
2
)) 

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 15,00 euros/hora  
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Espai (sala tipus 2 (>50m
2 
i 100m

2
)) 

Entitat sense ànim de lucre  

Acte intern 10,00 euros/hora 

Acte obert i gratuït 10,00 euros/hora 

Acte obert i pagament 10,00 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 d’actes) 

Entitat sense ànim de lucre  

Acte intern 15,00 euros/hora 

Acte obert i gratuït 15,00 euros/hora 

Acte obert i pagament 23,00 euros/hora 

Particulars i empreses  

Acte intern 70,00 euros/hora  

Acte obert i gratuït 70,00 euros/hora  

Acte obert i pagament 70,00 euros/hora  

 

 

 

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

 

Descomptes cessió espais:                                                                                                                                                                 
- Per a cessions de mitja jornada (5 h) es podrà aplicar un descompte del 15% del preu/hora 
sobre el total d'hores.                                                                                                                                                  
- Per a cessions d'una jornada completa, es podrà aplicar un 25% de descompte del preu/hora 
sobre el total d'hores 
 

 

Activitats de suport a la creació 

Suport a la creació (genèric) 

Entitat sense ànim de lucre  

Sala tipus 2(>50m
2 

i 100m
2
) 3,00 euros/hora 

Sala tipus 3(>100m
2 
i 150m

2
) 3,50 euros/hora 

Sala tipus 4(>150m
2
) 5,00 euros/hora 

Empreses  

Sala tipus 2(>50m
2 

i 100m
2
) 6,00 euros/hora 

Sala tipus 3(>100m
2 
i 150m

2
) 7,00 euros/hora 

Sala tipus 4(>150m
2
) 10,00 euros/hora 

 

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

 

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

- S’aplicarà en els casos de que no hi hagi cap altre tipus de contraprestació pels usos dels 

espais. 

- Es podrà aplicar un 25 % de descompte sobre el preu hora o sessió, per a cessions de més de 5 

hores o sessions 

 

 

 

 



 
 

13 

 

CASAL DE BARRI LLACUNA 

TALLERS  

Genèric 2,90 euros/hora 

Especialitzat:  4,06 euros/hora 

D’interès social i públic 2,42 euros/hora 

 

En tallers  infantils s’ aplicarà una reducció de 50 % pel segon infant, i 75 % als següents. 

En tallers familiars s’aplicarà un descompte del 50% al primer fill, i 75% a partir del segon infant. 

LLOGUER DE 
SALES 

Entitats sense 
ànim de lucre 

Particulars Empreses 

Sala 1 i 2 0 12 euros/hora 12 euros/hora 

Sala d’actes 0 15 euros/hora 15 euros/hora 

 

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. 
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CASALS INFANTILS I LUDOTEQUES 
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CASALS INFANTILS I LUDOTEQUES  2021 

Quota trimestral Casals Infantils i Ludoteques 

Servei de 0 a 16 anys 

1 dia per setmana 1 infant- 7,44 € 

2 dies o més per setmana 1 infant- 18,18 € 
2n germà/na- 14,88 € 
3r germà/na o més- 0 € 
 

Altres quotes  Casals Infantils i Ludoteques 

Visites escoles 1 dia, 1 infant- 2,07 € 

Casals Extraordinaris de 
Primavera i Nadal 

Si és nova inscripció- 1 infant- 9,92 € 

 

L’espai familiar La Vela, atesa la seva singularitat, s’aplicarà una bonificació del 50 %  
a la quota trimestral. 
 

 

  



 
 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASALS DE GENT GRAN 
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CASALS DE GENT GRAN 2021 

Els cursos i tallers i activitats on line tindran un 15% de descompte sobre el preu base 

 
Cursos i tallers 

 
Unitats 

 
Tarifa general 

 
Targeta rosa gratuïta 

 
CURSOS I TALLERS 

   

 
1 HORA SETMANAL 

 
Quota trimestral 

 
15€ 

 
10€ 

 
1:30 HORA SETMANAL 

 
Quota trimestral 

 
21€ 

 
   14€ 

 
2 HORES SETMANALS 

 
Quota trimestral 

 
31€ 

 
 21€ 

 

Cursos i tallers Tarifa general Tarja rosa reduïda Tarja rosa gratuïta 

Preu hora 1,5 € 1,00 € 0,70 € 

 

Tallers familiars: Exempts de taxa 

Alguns tallers podrien incrementar el preu per cost material (cuina) 

Els tallers organitzats pels voluntaris no es regiran pels preu públics. 

Calendari festiu i tradicional i balls  

Socis: 3,50 €/h 

No socis: 5,50 €/h 

Itineraris culturals: 

Genèric: 3,50 €/h 

Especialitzat: 4,25 €/h 

Cessions d’espai 

Associacions sense ànim de 
lucre 

Sales <50 m2 Sales >50 m2 

 5 €/h 9 €/h 

Empreses i particulars   

 12 €/ 15 €/h 

 

 

 


