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INFORME SOBRE ELS PREUS PÚBLICS A APLICAR AL DISTRICTE DE SANT 
MARTÍ DURANT L’ANY 2022 

 
 

CASALS INFANTILS I LUDOTEQUES  
 
Es mantenen els preus públics dels casals infantils i ludoteques de l’any 2021.  

Els canvis que es plantegen són: 

 S’ha fet una diferenciació, respecte els anys anteriors en la categorització, diferenciant els 
preus segons el nombre de dies d’ús a la setmana: “Un dia”, “Dos dies” o “Més de dos dies”. 
Aquesta categorització millora l’anterior en la que només hi havien dues categories: “un dia” 
o “més de dos dies”. 

 Així mateix s’introdueix una quota diària aplicable només en casos extraordinàries que es 
vegi afectat el funcionament normal del servei.  

 Està inclòs el nou espai familiar de criança municipal que s’inaugurarà el proper any “El petit 
Drac de Sant Martí” del Casal Infantil el Drac. 

 Per últim cal destacar que aquest any no s’aplicarà la reducció del 50% a L’espai familiar “La 
Vela”, ja que s’unifiquen els preus de tots els serveis infantils del Districte i es contempla la 
seva gratuïtat sempre que vagi acompanyat d’un informe de derivació de Serveis Socials i/o 
EAIA. 

CASALS DE GENT GRAN  

Es mantenen els preus públics dels casals de gent gran de l’any 2021. En relació a Casals de 
Persones Grans de Sant Martí cal destacar que: 

 Es continua contemplant la reducció del 15% en tallers online.  

 S’unifiquen els preus de tallers utilitzant el càlcul estàndard de preu/hora, per tal de 
facilitar la quantificació econòmica també en tallers intensius i càpsules formatives. Fins 
ara havia una proposta trimestral que desapareix per a evitar confusions.  

 
CASAL DE BARRI LLACUNA  

Es mantenen els preus públics de l’any 2021. Es continua mantenint la reducció del l 15% en 
tallers online.  
 
 
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 
 
Es proposa un increment del 3,1% inferior a l’IPC i d’acord al conjunt d’equipaments i serveis 
de ciutat. 
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CENTRES CÍVICS  
 
Es mantenen els preus públics de l’any 2021 en les activitats que tenen un interès més 
social, territorial i singular, i que per, les seves característiques, afavoreixen la cohesió, la 
participació, la interrelació social i i promouen la creació de nous  interessos. Afavoreixen l’accés 
a la cultura i a continguts formatius de caire instrumental.  

 Activitats formatives: cursos i tallers: 

o Els adreçats a infants, adolescents i joves.  

o Activitats formatives de projectes singulars, en concret a Centre cívic Besós en 
el projecte singular de flamenc, i al Centre cívic Sant Martí, en el projecte 
singular de ball de salí i pintura.  

 Cessions d’espai singulars 

 Espectacles 

D’acord amb la necessitat d’homologació de preus a nivell de ciutat es proposa un 
increment de 3,1% inferior a l’IPC, en les activitats següents:  

 Activitats formatives: cursos i tallers genèrics 

 Cessions d’espais estàndard 

 Activitat de suport a la creació genèrics.  

 

En tots els casos, es continua contemplant la reducció del 15% en tallers online donada la 
situació d'excepcionalitat a causa de la situació sanitària. 

Barcelona, 8 de novembre de 2021 
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