
 
 
 

   

 
 
 

 
 

INFORME JUSTIFICATIU DE PREUS PÚBLICS A LES INSTAL·LCIONS ESPORTIVES 
MUNICIPALS DEL DISTRICTE DE SARRIÀ-SANT GERVASI PER A L’ANY 2021 

 
Per tal d’establir les tarifes per al 2022 de la instal·lació esportiva municipal - Camp de Futbol 
Vallvidrera – s’han seguit els següents criteris: 
 

 Criteri general consensuat amb la Direcció de Projectes d’Ordenances Fiscals de 
l’Ajuntament de Barcelona d’increment del 3,1 %, establert per la Direcció de 
Planificació Estratègica i Fiscalitat.  

 No superar els preus màxims establerts per l’IBE per al futbol base. 
 Les tarifes corresponents a l’escola de futbol Vallvidrera mantenen el preu i per tant 

no hi ha cap increment. Aquesta tarifa es va crear el 2020, per tant és un preu que es 
troba a preu de mercat. A banda d’això degut a la situació del Camp de futbol tots els 
usuaris de l’escola tenen subvencionat en el 60% el preu, si s’incrementa la tarifa 
s’hauria d’incrementar la subvenció, per la qual cosa veiem justificat que es 
mantingui. 

 S’han creat dues noves tarifes per oferir un millor i major servei als usuaris i a les 
famílies de la instal·lació. En concret s’han creat les tarifes d’acollida, ja sigui d’1 dia o 
de 2 dies. 
 

LLOGUERS CAMP DE FUTBOL  BASE 
2022 IVA PREU 

FINAL 

Escola Fútbol Vallvidrera 
      

Acollida 1 dia (1h. sessió Preu mensual) 10,00 € 0% 10,00 € 

Acollida 2 dia (1h. sessió Preu mensual) 15,00 € 0% 15,00 € 

 
 A l’informe de proposta de tarifes del 2021 es va proposar crear una nova tarifa per 

adequar-la a l’oferta de serveis que està oferint la instal·lació. En concret es va 
sol·licitar la creació de la tarifa per a espai publicitari. Aquesta tarifa no es va publicar 
en el BOP per tant tornem a sol·licitar la seva inclusió. 

 

LLOGUERS CAMP DE FUTBOL  BASE 
2022 IVA PREU 

FINAL 

Publicitat 
      

Espai Publicitari (m2) 4,45 € 21% 5,39 € 
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 A banda d’aquestes modificacions en la proposta de tarifes també proposem algun 
canvi en el text d’alguna tarifa ja que hem detectat algun error o bé hem volgut 
clarificar el text perquè s’entengui millor. Aquests canvis de text són: 
 

LLOGUERS CAMP DE FUTBOL BASE 
2022 IVA PREU 

FINAL 

Altres Lloguers (1 hora) 
      

Lloguer lligues comercials (futbol 7) 2 Camps  45,28 € 21% 54,79 € 

Lloguer lligues comercials (futbol 7) 1 Camp 30,37 € 21% 36,75 € 

Escola Futbol Vallvidrera 

Escola 1 dia setmana (1,25h sessió Preu mensual) 22,00 € 0% 22,00 € 

Escola 2 dies setmana (1,25h. sessió Preu mensual) 38,00 € 0% 38,00 € 
Escola 2 dies setmana (1,25h més competició. Preu 
mensual) 52,00 € 0% 52,00 € 

Tecnificació 1 sessió (1,5h Preu sessió) 20,00 € 0% 20,00 € 
Tecnificació bono 4 sessions (1,5h/sessió Preu 4 
sessions) 60,00 € 0% 60,00 € 

Tecnificació bono 10 sessions (1,5h/sessió Preu 10 
sessions) 120,00 € 0% 120,00 € 

 
 S’ha informat d’aquesta proposta de tarifes en el Consell d’Equipament d’ahir 17 de 

novembre. 
 
Vistes aquestes consideracions proposem a l’Institut Barcelona Esports que incorpori 
aquestes propostes a l’expedient de preus públics a tramitar davant la Comissió Municipal. 
 
 
 
 
 
 
Imma Sampé 
Directora  de Serveis a les Persones i al Territori 
Districte Sarrià-Sant Gervasi. 

CPISR-1 C 
Concepció 
Sampe Soler

Signat digitalment 
per CPISR-1 C 
Concepció Sampe 
Soler 
Data: 2021.11.18 
15:29:34 +01'00'


