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INDICACIONS GENERALS 

 

L’any 2020, amb la irrupció de la pandèmia, va haver-hi una forta crisi social i econòmica a tot el país. Per aquest motiu, 

a l’hora de plantejar els preus públics pel 2021 es va decidir que no es pujarien respecte els de l’any anterior. 

Aquest 2021 la crisi s’ha mantingut. Alguns sectors han pogut recuperar-se lleugerament, però altres no han aconseguit 

millorar molt les condicions.  

La població en general, i en especial en el cas de Nou Barris, es troba en una situació laboral, social i de condicions 

d’habitatge bastant deficient. 

Per aquest motiu es proposa, de cara els preus públics del 2022: 

 Manteniment de preus pels tallers  

 Pujada de preus del lloguer de sales i cessions d’espai (també pujada de l’IPC, un 3,1%), tenint en compte que 

aquesta cessió d’espais és gratuïta per les entitats del territori 

 Respecte els preus dels equipaments esportius, els que són responsabilitat de l’IBE, els CEM, tenen una 

pujada equivalent a l’IPC, del 3,1%, mentre els que són responsabilitat del Districte (camps de futbol, CEM 

Guineueta, Pavelló Poliesportiu Valldaura i Pavelló Poliesportiu Virrei Amat), es mantenen els preus respecte el 

2021. 

 En el cas del Pavelló Poliesportiu Virrei Amat, hem afegit preu per actes no esportius, equiparant-lo al preu del 

Poliesportiu Valldaura. 

 En el cas del Pavelló de la Guineueta, hem afegit el preu per competició amb taquillatge. En aquest cas, el preu 

per entrenament és de 11,23€, el preu per competició (dues hores) és de 22,45€, i pel preu de competició amb 

taquillatge, proposem 44,90€. 

 En el cas del Camp Municipal de Futbol de Nou Barris, hem pujat els preus un 2,15% per tal d’unificar-los 

respecte la resta de camps de futbol del Districte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercè Garcia del Estal 
Directora de Serveis a les Persones i al Territori 
  



 

 
 
 
 
 
 
 

 
CENTRES CÍVICS 
 

 
Activitats formatives: 

Equipament  

  CC Can Verdaguer 
  CC Torre Llobeta 
  CC Zona Nord  
  
Activitats formatives: cursos i tallers 

 

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

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

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

 

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

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

 

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

 

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

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

 

Tallers familiars (a) 4,27 €/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:  

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: 
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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. 
 
 
 
Preus Activitats formatives de projectes singulars 

 
Equipament:   Centre Cívic Zona Nord  
 

Projecte singular i específic de Tallers 
al CC Zona Nord (a), (b), (c) i (d) 

1,65 €/hora 

 
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):  
 

d.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 

 
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. 
 
 

Activitats de difusió cultural: espectacles 
 
Equipament   

  CC Can Verdaguer 
  CC Torre Llobeta 
  CC Zona Nord 

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 
 

Cessions d’espais 
Equipament CC Can Vedaguer  
Cessió espais estàndards 
 
 
Espai (sala tipus 1 (< 50m

2
)) 

 

Entitat sense ànim de lucre  

Acte intern 5,16 €/hora/jornada 



 

 
 
 
 
 
 
 

Acte obert i gratuït 5,16 €/hora/jornada 

Acte obert i pagament 5,16 €/hora/jornada 

Particulars i empreses  

Acte intern 12,37 €/hora/jornada 

Acte obert i gratuït 12,37 €/hora/jornada 

Acte obert i pagament 12,37 €/hora/jornada 

 
Espai (sala tipus 2 (>50m

2 
i 100m

2
) 

Cat. 2 

 

Entitat sense ànim de lucre  

Acte intern 10,3 €/hora/jornada 

Acte obert i gratuït 10,3 €/hora/jornada 

Acte obert i pagament 10,3 €/hora/jornada 

Particulars i empreses  

Acte intern 15,5 €/hora/jornada 

Acte obert i gratuït 15,5 €/hora/jornada 

Acte obert i pagament 15,5 €/hora/jornada 

 
Notes: En els casos de fer-se servir durant una mitja jornada (5h.) s’aplicarà un descompte del 15% del preu/hora  sobre 
el total d’hores. 
En els casos de fer-se servir durant una jornada completa s’aplicarà un 25% de descompte del preu/hora sobre el total 
d’hores. 

Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs 
 
Equipament CC Torre Llobeta 
 

Cessió espais estàndards 
 
Espai (sala tipus 1 (< 50m

2
)) 

 

Entitat sense ànim de lucre  

Acte intern 5,16 €/hora/jornada 

Acte obert i gratuït 5,16 €/hora/jornada 

Acte obert i pagament 5,16 €/hora/jornada 

Particulars i empreses  

Acte intern 12,37 €/hora/jornada 

Acte obert i gratuït 12,37 €/hora/jornada 

Acte obert i pagament 12,37 €/hora/jornada 

S’han ajustat  i agrupat als criteris de ciutat 
 
 
 
Espai (sala tipus 2 (>50m

2 
i 100m

2
) 

Cat. 2 
 

Entitat sense ànim de lucre  

Acte intern 10,3 €/hora/jornada 

Acte obert i gratuït 10,3 €/hora/jornada 

Acte obert i pagament 10,3 €/hora/jornada 

Particulars i empreses  

Acte intern 15,5 €/hora/jornada 

Acte obert i gratuït 15,5 €/hora/jornada 

Acte obert i pagament 15,5 €/hora/jornada 

S’han ajustat  i agrupat als criteris de ciutat 
 
 
Espai (sala d’actes) 
 

Entitat sense ànim de lucre  

Acte intern 15,5 €/hora/jornada 

Acte obert i gratuït 15,5 €/hora/jornada 

Acte obert i pagament 23,7 €/hora/jornada 
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Particulars i empreses  

Acte intern 46,4 €/hora/jornada 

Acte obert i gratuït 46,4 €/hora/jornada 

Acte obert i pagament 46,4 €/hora/jornada 

 
Notes: En els casos de fer-se servir durant una mitja jornada (5h.) s’aplicarà un descompte del 15% del preu/hora  sobre 
el total d’hores. 
En els casos de fer-se servir durant una jornada completa s’aplicarà un 25% de descompte del preu/hora sobre el total 
d’hores. 
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs 
 
Equipament CC Zona Nord  

Cessió espais estàndards 
 
Espai (sala tipus 1 (< 50m

2
)) 

 

Entitat sense ànim de lucre  

Acte intern 5,16 €/hora/jornada 

Acte obert i gratuït 5,16 €/hora/jornada 

Acte obert i pagament 5,16 €/hora/jornada 

Particulars i empreses  

Acte intern 12,37 €/hora/jornada 

Acte obert i gratuït 12,37 €/hora/jornada 

Acte obert i pagament 12,37 €/hora/jornada 

 
 
Espai (sala tipus 2 (>50m

2 
i 100m

2
) 

Cat. 2 
 

Entitat sense ànim de lucre  

Acte intern 10,3 €/hora/jornada 

Acte obert i gratuït 10,3 €/hora/jornada 

Acte obert i pagament 10,3 €/hora/jornada 

Particulars i empreses  

Acte intern 15,5 €/hora/jornada 

Acte obert i gratuït 15,5 €/hora/jornada 

Acte obert i pagament 15,5 €/hora/jornada 

 
Espai Singular 
Espai (sala d’actes). Teatre Zona Nord 
Cat. 3 
 

Entitat sense ànim de lucre  

Acte intern 15,5 €/hora/jornada 

Acte obert i gratuït 15,5 €/hora/jornada 

Acte obert i pagament 15,5 €/hora/jornada 

Particulars i empreses  

Acte intern 46,4 €/hora/jornada 

Acte obert i gratuït 46,4 €/hora/jornada 

Acte obert i pagament 46,4 €/hora/jornada 

 
Notes: En els casos de fer-se servir durant una mitja jornada (5h.) s’aplicarà un descompte del 15% del preu/hora  sobre 
el total d’hores. 
En els casos de fer-se servir durant una jornada completa s’aplicarà un 25% de descompte del preu/hora sobre el total 
d’hores. 

Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs 
 
 
 
Activitats de suport a la creació 

 
Equipament,CC Torre Llobeta, CC Can Vedaguer i CC Zona Nord 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

Suport a la creació (genèric) 
 

Entitat sense ànim de lucre  

Sala tipus 2 (>50m
2 

i 100m
2
) 3,00 €/hora/paquets hores 

Sala tipus 3 (>100m
2 

i 150m
2
) 3,50 €/hora/ paquets hores 

Sala tipus 4 (>150m
2
) 5,00 €/hora/ paquets hores 

Empreses  

Sala tipus 2 (>50m
2 

i 100m
2
) 6,00 €/hora/ paquets hores 

Sala tipus 3 (>100m
2 

i 150m
2
) 7,00 €/hora/ paquets hores 

Sala tipus 4 (>150m
2
) 10,00 €/hora/ paquets hores 

 

(1) Queden exemptes del pagament de la quota de cessió de sala les associacions i entitats del Districte sense 
ànim de lucre quan sol·licitin les sales per activitats obertes en horari d'obertura del centre. 
 
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs 
 
 
 

EQUIPS TÈCNICS   

Equip de so petit No lucratiu 6,25 €/hora 
9,50 €/hora 

 Lucratiu 8,15 €/hora 
9,50 €/hora 

Equip de so gran No lucratiu 12,50 €/hora 
25 €/hora 

 Lucratiu 20,00 €/hora 
25 €/hora 

Projector No lucratiu 3,00 €/hora 
5,00 €/hora 

 Lucratiu 4,00 €/hora 
5,00 €/hora 

Portàtil No lucratiu 6,25 €/sessió 
9,50 €/sessió 

 Lucratiu 8,15 €/sessió 
9,50 €/sessió 

Reproductor de música, DVD i TV No lucratiu 2,00 €/sessió 
4,00 €/sessió 

 Lucratiu 3,00 €/sessió 
4,00 €/sessió 

Personal extra diürn  23,00 €/hora 

Personal extra nocturn i festius  25,00 €/hora 

Tècnic de so diürn  23,00 €/hora 

Tècnic de so nocturn i festius  25,00 €/hora 

Neteja diürn  14,00 €/hora 

Neteja nocturn i festius  20,00 €/hora 

Cessions d'Espais Específics   

Teatre Zona Nord (1)   

Fora de l'horari habitual s'hi ha 
d'afegir 

  

Neteja  23,14 € 

Consergeria  23,14 € 

So i il·luminació (matí i/o tarda)  83,37 € 

So i il·luminació (nit)  98,93 € 
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Espai Jove Les Basses 

Activitats formatives: cursos i tallers 

 

Taller iniciació caràcter social 1,66 €/hora 

Taller infants, adolescents i joves 12 a 25 
anys 

2,20 €/hora 

Taller iniciació adults ( majors de 25 anys) 2,90 €/hora 

Taller especialitzat en so iniciació 3,50 €/hora 

Taller especialitzat en so aprofundiment 4,00 €/hora 

 
Cessió d’espais especialitzats 
 

Auditori (nomes l’espai)  

Acte obert 
   Entitats 
   Empreses 

 
17,13 €/ 5 hores seguides 
68,80 €/ 5 hores seguides 

Acte intern o amb entrada 
   Entitats 
   Empreses 

 
21,03 €/ 5 hores seguides 
68,80 €/ 5 hores seguides 

  

Bucs d’assaig sense dotació tècnica:  

Lloguer mati 
   Entitats 
   Empreses 

 
0,97 €/hora 
0,97 €/hora 

Lloguer tarda 
   Entitats  
   Empreses 

 
2,77 €/hora 
2,77 €/hora 

Només bateria  
   Entitats 
   Empreses 

 
3,49 €/hora 
3,49 €/hora 

Un amplificador (baix o guitarra) 
   Entitats 
   Empreses 

 
2,13 €/hora 
2,13 €/hora 

Tot equipat 
   Entitats 
   Empreses 

 
5,56 €/hora 
5,56 €/hora 

Paquet 12 hores 
   Entitats 
   Empreses 

 
55,63 € 
55,63 € 

Lloguer d’armari 
   Entitats 
   Empreses 

 
25,12 €/mes 
25,12 €/mes 

 
 

Cessió espais estàndards 

 
Espai (sala tipus 1 (< 30m

2
)) 

 

Entitat sense ànim de lucre 
 

 

Acte intern 4,54 €/hora 

Acte obert i gratuït 4,54 €/hora 

Acte obert i pagament 4,54 €/hora 

  

Particulars i empreses 
 

 

Acte intern 9,35 €/hora 

Acte obert i gratuït 9,35 €/hora 

Acte obert i pagament 9,35 €/hora 

 
Espai (sala tipus 2 (>30m

2 
i 100m

2
)) 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

Entitat sense ànim de lucre 
 

 

Acte intern 6,95 €/hora 

Acte obert i gratuït 6,95 €/hora 

Acte obert i pagament 6,95 €/hora 

  

Particulars i empreses 
 

 

Acte intern 13,94 €/hora 

Acte obert i gratuït 13,94 €/hora 

Acte obert i pagament 13,94 €/hora 

 
Cessió d’espai per suport a la creació  

 

Entitat sense ànim de lucre 
 

 

Aules ordinaries(>30m
2
) 1,28 €/hora 

Sala de ball (amb miralls) 2,13 €/hora 

Auditori 2,98 €/hora 

  

Empreses 
 

 

Aules ordinàries(>30m
2
) 2,98 €/hora 

Sala de ball (amb miralls) 4,26 €/hora 

Auditori 6,81 €/hora 

 
Queden exemptes del pagament de la quota de cessió de sala les associacions i entitats sense ànim de lucre 
quan sol·licitin les sales per activitats obertes en horari d'obertura del centre. 

 

Equip Tècnic i personal extra 
 

 

Neteja nocturna i festius 
   Entitats 
   Empreses 

 
23,30 €/hora 
23,30 €/hora 

Neteja diürna i laborals 
   Entitats 
   Empreses 

 
18,00 €/hora 
18,00 €/hora 

Personal extra ( tècnics so, 
seguretat, auxiliars,...) 
   Entitats 
   Empreses 

 
 
23,20 €/hora 
23,30 €/hora 

  

Lloguer equip de so auditori :  

Equip de 4000 w 
   Entitats 
   Empreses 

 
80,00 €/sessió 
80,00 €/hora 

Equip petit 500 w + 3 micros 
   Entitats 
   Empreses 

 
12,00 €/hora 
12,00 €/hora 

  

Lloguer Linòleum 
   Sense entrada 
   Amb entrada 

 
40,00 €/hora 
40,00 €/hora 

Projector          No  Lucratiu 
   Sense entrada 
   Amb entrada 

 
3,00 €/hora 
5,00 €/hora 

                           Lucratiu 
   Sense entrada 
   Amb entrada 

 
4,00 €/hora 
5,00 €/hora 

Portàtil             No lucratiu 
   Sense entrada 
   Amb entrada 

 
6,25 €/sessió 
9,50 €/sessió 
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                           Lucratiu 
   Sense entrada 
   Amb entrada 

 
8,15 €/sessió 
9,50 €/sessió 

Reproductor de música, DVD i TV 
                           No lucratiu 
   Sense entrada 
   Amb entrada 

 
 
2,00 €/sessió 
4,00 €/sessió 

                            Lucratiu 
   Sense entrada 
   Amb entrada 

 
3,00 €/sessió 
4,00 €/sessió 

 
Entrades Espectacles Les Basses 

 

Iniciació musical 2,94 €/sessió 

Difusió musical 6,04 €/sessió 

Promoció de grups 9,06 €/sessió 

Grups consolidats 13,04 €/sessió 

 
 
 

  



 

 
 
 
 
 
 
 

Casa de l’Aigua de Trinitat Nova 
 

Cessió d’espais 
 

Sala principal:  

Acte obert  
   Entitats 
   Empreses 

 
4,54 €/hora 
68,80 €/hora 

Patis + sala  
   Entitats 
   Empreses 

 
14,43 €/hora 
108,25 €/hora 

 

 
Notes: 

 En els casos de fer-se servir durant una mitja jornada (5h.) s’aplicarà un descompte del 15% del preu/hora  

sobre el total d’hores. 

 En els casos de fer-se servir durant una jornada completa s’aplicarà un 25% de descompte del preu/hora 

sobre el total d’hores. 

 Queden exemptes del pagament de la quota de cessió de sala les associacions i entitats sense ànim de 

lucre del barri, quan sol·licitin les sales per activitats obertes en horari d'obertura del centre. 

 
Equips tècnics 

 

Personal extra diürn 
   Entitats 
   Empreses 

 
20 €/hora 
23 €/hora 

Personal extra nocturn i festiu 
   Entitats 
   Empreses 

 
22 €/hora 
25 €/hora 

Personal neteja diürn 
   Entitats 
   Empreses 

 
12 €/hora 
14 €/hora 

Personal neteja nocturn i festiu 
   Entitats 
   Empreses 

 
20 €/hora 
24 €/hora 
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Castell de Torre Baró 

Cessió d’espais 

 

 

 

Notes: 

 Els horaris hauran de pactar-se amb l’empresa gestora de l’equipament i hauran de comptar amb el vistiplau de 

la Direcció de Serveis a les Persones i Territori del Districte de Nou Barris. 

 En els casos de fer-se servir durant una mitja jornada (5 h.) s’aplicarà un descompte del 15% del preu/hora 

sobre el total d’hores. 

 En els casos  de fer-se servir durant una jornada completa s’aplicarà un 25% de descompte del preu/hora sobre 

el total d’hores. 

 Queden exemptes del pagament de la quota de cessió de sala les associacions i entitats sense ànim de lucre 

del barri, quan sol·licitin les sales per activitats obertes en horari d’obertura del centre. 

 

Equips tècnics 

 

Personal extra diürn 

   Entitats 

   Empreses 

 

20,00 €/hora 

23,00 €/hora 

Personal extra nocturn i festiu 

   Entitats 

   Empreses 

 

22,00 €/hora 

25,00 €/hora 

Personal neteja diürn 

   Entitats 

   Empreses 

 

12,00 €/hora 

14,00 €/hora 

Personal neteja nocturn i festiu 

   Entitats 

   Empreses 

 

20,00 €/hora 

24,00 €/hora 

 
  

Vestíbul  

Acte obert 

   Entitats 

   Empreses 

 
4,54 €/hora 
68,80 €/hora 

Vestíbul + pati exterior 

   Entitats 

   Empreses 

 
14,43 €/hora 
108,25 €/hora 



 

 
 
 
 
 
 
 

Ateneu de Fabricació de Ciutat  Meridiana 
Espais 

 

Aula 
   Residència (setmanal) Exclusiu/Compartit 
   Puntual (diari) 
   Formació 

 
60,00 €/30,00 € 

50,00 € 
10,00 € 

Espai Multi funció 1 
   Residència (setmanal) Exclusiu/Compartit 
   Puntual (diari) 
   Formació 

 
60,00 €/30,00 € 

50,00 € 
10,00 € 

Espai Multi funció 2 
   Residència (setmanal) Exclusiu/Compartit 
   Puntual (diari) 
   Formació 

 
80,00 €/40,00 € 

60,00 € 
20,00 € 

 

***Els preus s’han de contemplar dins de l’horari de dilluns a divendres. 

 

 

Serveis i tècnics individuals : 

 

Personal tècnic 30,00 €/hora 

Personal de neteja  15,00 €/hora 

Personal de consergeria  15,00 €/hora 

 

Ús  material tècnic: 

 

Projector i pantalla 5,00 €/hora 

Pissarra interactiva amb 
projector 

5,00 €/hora 

 

 

Ús d’equips específics de fabricació digital són: 

 

Hora de treball de disseny 15,00 €/hora 

Fabricació, muntatge, preparació 
d’arxius i maquinària 

15,00 €/hora 

Talladora de vinil 20,00 €/hora 

Talladora làser 25,00 €/hora 

Fresadora Roland 25,00 €/hora 

Fresadora de gran format 30,00 €/hora 

Impressora 3D rep Rap 15,00 €/hora 
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CASALS DE BARRI 

 
 

 
Casal de Barri Trinitat Nova 
 

Activitats formatives: cursos i tallers: 
     

Activitats formatives: cursos i tallers  

Taller Adults 2,11 €/hora 

Activitats de difusió cultural: concerts i 
espectacles 

 

Entrades concerts i espectacles no gratuïts 2,00 €/sessió 

 
 

Lloguer Bucs d’assaig sense dotació técnica: 
 

Lloguer matí 0,94 €/hora 

Lloguer tarda 2,69 €/hora 

 
 
Cessió d’espais: 
 

Espai (sala tipus 1 (<50m²))  

Entitat sense ànim de lucre 
(sense seu al territori) 

 

Acte intern 4,54 €/hora 

Acte obert i gratuït 4,54 €/hora 

Acte obert i pagament 4,54 €/hora 

Particulars i empreses  

Acte Intern 9,35 €/hora 

Acte obert i gratuït 9,35 €/hora 

Acte obert i pagament 9,35 €/hora 

 

Espai (sala tipus 2 (<50m² i 
100m²)) 

 

Entitat sense ànim de lucre 
(sense seu al territori) 

 

Acte intern 6,95 €/hora/jornada 

Acte obert i gratuït 6,95 €/hora/jornada 

Acte obert i pagament 6,95 €/hora/jornada 

Particulars i empreses  

Acte Intern 13,94 €/hora/jornada 

Acte obert i gratuït 13,94 €/hora/jornada 

Acte obert i pagament 13,94 €/hora/jornada 

         

Espai (sala d’actes)  

Entitat sense ànim de lucre 
(sense seu al territori) 

 

Acte intern 13,94 €/hora/jornada 

Acte obert i gratuït 13,94 €/hora/jornada 

Acte obert i pagament 13,94 €/hora/jornada 

Particulars i empreses  

Acte Intern 45,40 €/hora/jornada 

Acte obert i gratuït 45,40 €/hora/jornada 

Acte obert i pagament 45,40 €/hora/jornada 

 
Activitats suport a la creació: 

    

Entitat sense ànim de lucre (sense seu al  



 

 
 
 
 
 
 
 

territori) 

Sala tipus 2 (>50m² i 100m²) 3,00 €/hora/paquets 
hores 

Sala d’actes 5,00 €/hora/ 
paquets hores 

Empreses  

Sala tipus 2 (>50m² i 100m²) 6,00 €/hora/ 
paquets hores 

Sala d’actes 10,00 €/hora/ 
paquets hores 

 

EQUIPS TÈCNICS  

Equip de so petit 
   No lucratiu 
   Lucratiu 

 
6,25 €/hora 
8,15€/hora 

Equip de so gran 
   No lucratiu 
   Lucratiu 

 
12,50 €/hora 
20,00 €/hora 

Projector 
   No lucratiu 
   Lucratiu 

 
3,00 €/hora 
4,00 €/hora 

Portàtil 
   No lucratiu 
   Lucratiu 

 
6,25 €/hora 
8,15 €/hora 

Personal extra diürn 23,00 €/hora 

Personal extra nocturn i festius 25,00 €/hora 

Tècnic de so diürn 23,00 €/hora 

Tècnic de so nocturn i festius 25,00 €/hora 

Neteja diürn 14,00 €/hora 

Neteja nocturn i festius 20,00 €/hora 

 
 
Casal de Barri Verdun 
 

Activitats formatives: cursos i tallers:  
    

Taller Adults 2,11 €/hora 

 
Cessió d’espais: 
 

Espai (sala tipus 1 (<50m²))  

Entitat sense ànim de lucre (sense seu al 
territori) 

 

Acte intern 4,54 €/hora 

Acte obert i gratuït 4,54 €/hora 

Acte obert i pagament 4,54 €/hora 

Particulars i empreses  

Acte Intern 9,35 €/hora 

Acte obert i gratuït 9,35 €/hora 

Acte obert i pagament 9,35 €/hora 

        

Espai (sala tipus 2 (<50m² i 100m²))  

Entitat sense ànim de lucre (sense seu al 
territori) 

 

Acte intern 6,95 €/hora/jornada 

Acte obert i gratuït 6,95 €/hora/jornada 

Acte obert i pagament 6,95 €/hora/jornada 

Particulars i empreses  

Acte Intern 13,94 
€/hora/jornada 

Acte obert i gratuït 13,94 
€/hora/jornada 
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Acte obert i pagament 13,94 
€/hora/jornada 

 
 
*Tots els preus i tarifes es veuran incrementats amb l’IVA corresponent, el tipus 21% en activitats formatives (cursos i 
tallers), lloguer d’espais, lloguer d’equips i personal de suport; i el tipus 10% en activitats de difusió cultural ( concerts i 
espectacles ).  
 
 
Casal de Barri de Torre Baró 
 

Activitats formatives: cursos i tallers 
 

Projecte singular i específic de tallers a Zona Nord 
(a) 

1,65 €/hora 

Familiar (b) 1,65 €/hora 

 
 

(a) Prestacions en les quals és d’aplicació la reducció del 50% per persones residents en situació d’atur. 
(b) Dona dret a inscriure a 1 adult més un màxim de 2 nens. 

 
 

Cessió espais estàndards 
 

Espai (sala tipus 1 (<50m²))  

Entitat sense ànim de lucre (sense seu al 
territori) 

 

Acte intern 4,54 €/hora 

Acte obert i gratuït 4,54 €/hora 

Acte obert i pagament 4,54 €/hora 

Particulars i empreses  

Acte Intern 9,35 €/hora 

Acte obert i gratuït 9,35 €/hora 

Acte obert i pagament 9,35 €/hora 

 

Espai (sala tipus 2 (<50m² i 100m²))  

Entitat sense ànim de lucre (sense seu al 
territori) 

 

Acte intern 6,95 €/hora/jornada 

Acte obert i gratuït 6,95 €/hora/jornada 

Acte obert i pagament 6,95 €/hora/jornada 

Particulars i empreses  

Acte Intern 13,94 
€/hora/jornada 

Acte obert i gratuït 13,94 
€/hora/jornada 

Acte obert i pagament 13,94 
€/hora/jornada 

 

Espai (sala d’actes)  

Entitat sense ànim de lucre (sense seu al 
territori) 

 

Acte intern 13,94 €/hora/jornada 

Acte obert i gratuït 13,94 €/hora/jornada 

Acte obert i pagament 13,94 €/hora/jornada 

Particulars i empreses  

Acte Intern 45,40 €/hora/jornada 

Acte obert i gratuït 45,40 €/hora/jornada 



 

 
 
 
 
 
 
 

Acte obert i pagament 45,40 €/hora/jornada 

 

Notes: En els casos de fer-se servir durant una mitja jornada (5 h) s’aplicarà un descompte del 15% del preu/hora sobre 

el total d’hores. 

En els casos de fer-se servir durant una jornada completa s’aplicarà un descompte del 25% del preu/hora sobre el total 

d’hores. 

 

 Activitats de difusió i promoció cultural: Concerts i espectacles 

Concerts i espectacles no gratuïts 1,82 €/sessió 

 

 Suport a la creació 

Entitat sense ànim de lucre  

Sala tipus 2 (>50m
2 

i 100m
2
) 3,00 €/hora/paquets hores 

Sala tipus 3 (>100m
2 

i 150m
2
) 3,50 €/hora/ paquets hores 

Sala tipus 4 (>150m
2
) 5,00 €/hora/ paquets hores 

Empreses  

Sala tipus 2 (>50m
2 

i 100m
2
) 6,00 €/hora/ paquets hores 

Sala tipus 3 (>100m
2 

i 150m
2
) 7,00 €/hora/ paquets hores 

Sala tipus 4 (>150m
2
) 10,00 €/hora/ paquets hores 

 

(1) Queden exemptes del pagament de la quota de cessió de sala les associacions i entitats sense ànim de lucre quan 

sol·licitin les sales per activitats obertes en horari d’obertura del centre. 

 

 Equips tècnics 

EQUIPS TÈCNICS  

Equip de so petit 
   No lucratiu 
   Lucratiu 

 
6,25 €/hora 
8,15€/hora 

Equip de so gran 
   No lucratiu 
   Lucratiu 

 
12,50 €/hora 
20,00 €/hora 

Projector 
   No lucratiu 
   Lucratiu 

 
3,00 €/hora 
4,00 €/hora 

Portàtil 
   No lucratiu 
   Lucratiu 

 
6,25 €/hora 
8,15 €/hora 

Reproductor de música, DVD i TV 
   Lucratiu 
   No lucratiu 

 
2 €/sessió 
3 €/sessió 

Personal extra diürn 23,00 €/hora 

Personal extra nocturn i festius 25,00 €/hora 

Tècnic de so diürn 23,00 €/hora 

Tècnic de so nocturn i festius 25,00 €/hora 

Neteja diürn 14,00 €/hora 

Neteja nocturn i festius 20,00 €/hora 

 

Casal de Barri de Vallbona 
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Activitats formatives: cursos i tallers 
 

Projecte singular i específic de tallers a Zona Nord (a) 1,65 €/hora 

Familiar (b) 1,65 €/hora 

 
 

(a) Prestacions en les quals és d’aplicació la reducció del 50% per persones residents en situació d’atur. 
(b) Dona dret a inscriure a 1 adult més un màxim de 2 nens. 

 
 

Cessió espais estàndards 
 

Espai (sala tipus 1 (<50m²))  

Entitat sense ànim de lucre (sense seu al 
territori) 

 

Acte intern 4,54 €/hora 

Acte obert i gratuït 4,54 €/hora 

Acte obert i pagament 4,54 €/hora 

Particulars i empreses  

Acte Intern 9,35 €/hora 

Acte obert i gratuït 9,35 €/hora 

Acte obert i pagament 9,35 €/hora 

 

Espai (sala tipus 2 (<50m² i 100m²))  

Entitat sense ànim de lucre (sense seu al 
territori) 

 

Acte intern 6,95 €/hora/jornada 

Acte obert i gratuït 6,95 €/hora/jornada 

Acte obert i pagament 6,95 €/hora/jornada 

Particulars i empreses  

Acte Intern 13,94 €/hora/jornada 

Acte obert i gratuït 13,94 €/hora/jornada 

Acte obert i pagament 13,94 €/hora/jornada 

 

Espai (sala d’actes)  

Entitat sense ànim de lucre (sense seu al 
territori) 

 

Acte intern 13,94 €/hora/jornada 

Acte obert i gratuït 13,94 €/hora/jornada 

Acte obert i pagament 13,94 €/hora/jornada 

Particulars i empreses  

Acte Intern 45,40 €/hora/jornada 

Acte obert i gratuït 45,40 €/hora/jornada 

Acte obert i pagament 45,40 €/hora/jornada 

 

Notes: En els casos de fer-se servir durant una mitja jornada (5 h) s’aplicarà un descompte del 15% del preu/hora sobre 

el total d’hores. 

En els casos de fer-se servir durant una jornada completa s’aplicarà un descompte del 25% del preu/hora sobre el total 

d’hores. 

 

Activitats de difusió i promoció cultural: Concerts i espectacles 

Concerts i espectacles no gratuïts 1,82 €/sessió 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Suport a la creació 

Entitat sense ànim de lucre  

Sala tipus 2 (>50m
2 

i 100m
2
) 3,00 €/hora/paquets hores 

Sala tipus 3 (>100m
2 

i 150m
2
) 3,50 €/hora/ paquets hores 

Sala tipus 4 (>150m
2
) 5,00 €/hora/ paquets hores 

Empreses  

Sala tipus 2 (>50m
2 

i 100m
2
) 6,00 €/hora/ paquets hores 

Sala tipus 3 (>100m
2 

i 150m
2
) 7,00 €/hora/ paquets hores 

Sala tipus 4 (>150m
2
) 10,00 €/hora/ paquets hores 

 

(1) Queden exemptes del pagament de la quota de cessió de sala les associacions i entitats sense ànim de lucre quan 

sol·licitin les sales per activitats obertes en horari d’obertura del centre. 

 

 Equips tècnics 

EQUIPS TÈCNICS  

Equip de so petit 
   No lucratiu 
   Lucratiu 

 
6,25 €/hora 
8,15€/hora 

Equip de so gran 
   No lucratiu 
   Lucratiu 

 
12,50 €/hora 
20,00 €/hora 

Projector 
   No lucratiu 
   Lucratiu 

 
3,00 €/hora 
4,00 €/hora 

Portàtil 
   No lucratiu 
   Lucratiu 

 
6,25 €/hora 
8,15 €/hora 

Reproductor de música, DVD i TV 
   Lucratiu 
   No lucratiu 

 
2 €/sessió 
3 €/sessió 

Personal extra diürn 23,00 €/hora 

Personal extra nocturn i festius 25,00 €/hora 

Tècnic de so diürn 23,00 €/hora 

Tècnic de so nocturn i festius 25,00 €/hora 

Neteja diürn 14,00 €/hora 

Neteja nocturn i festius 20,00 €/hora 
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Casals de gent gran 

 

Casal de Gent Gran Turó de la Peira 

Casal de Gent Gran de Vilapicina i la Torre Llobeta 

Casal de Gent Gran Casa Nostra 

Casal de Gent Gran Pedraforca 

Casal de Gent Gran Pau Casals 

Casal de Gent Gran de Can Peguera 

Casal de Gent Gran de Roquetes 

Casal de Gent Gran de Trinitat Nova 

 

Tarifa general 1,12 €/hora 

Tarifa rosa reduïda (35% descompte) 0,73 €/hora 

Tarifa rosa gratuïta (50% descompte) 0,56 €/hora 

 

 

  



 

 
 
 
 
 
 
 

INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 

 

CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE NOU 
BARRIS 

   Proposta de tarifes 2022 

   

    
 PROMOCIÓ 2022 IVA PREU FINAL 

Lloguer escolar en horari lectiu (camp sencer 1h) 22,45 € 0% 22,45 € 

 ENTRENAMENTS CLUBS 2022 IVA PREU FINAL 

Futbol base (fins a juvenils, 1/2 camp, 1 hora) 11,23 € 0% 11,23 € 

Altres categories (Amateurs i veterans, 1/2 camp, 
1hora) 

24,14 € 
0% 

24,14 € 

 COMPETICIONS CLUBS 2022 IVA PREU FINAL 

Pre-benjami i benjami ( 1/2 camp, 1 hora ) 11,22 € 0% 11,22 € 

Alevi ( 1/2 camp, 1,30 hores ) 16,84 € 0% 16,84 € 

Infantils i cadets ( camp sencer, 1,30 hores) 33,68 € 0% 33,68 € 

Juvenils (camp sencer dues hores) 44,90 € 0% 44,90 € 

Amateurs i veterans (camp sencer dues hores) 95,42 € 0% 95,42 € 

Amb taquillatge (dues hores) 134,71 € 0% 134,71 € 

ALTRES  2022 IVA PREU FINAL 

Partit esporàdic (dues hores) 145,94 € 0% 145,94 € 

Usos no esportius 145,94 € 0% 145,94 € 
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CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL TORRENT D'EN BOSC (CIUTAT MERIDIANA) 

  Proposta de tarifes 2022   

  

    
 PROMOCIÓ 2022 IVA PREU FINAL 

Lloguer escolar en horari lectiu (camp sencer 1h) 22,45 € 0% 22,45 € 

 ENTRENAMENTS CLUBS 2022 IVA PREU FINAL 

Futbol base (fins a juvenils, 1/2 camp, 1 hora) 11,23 € 0% 11,23 € 

Altres categories (Amateurs i veterans, 1/2 camp, 1hora) 24,14 € 0% 24,14 € 

 COMPETICIONS CLUBS 2022 IVA PREU FINAL 

Pre-benjami i benjami ( 1/2 camp, 1 hora ) 11,22 € 0% 11,22 € 

Alevi ( 1/2 camp, 1,30 hores ) 16,84 € 0% 16,84 € 

Infantils i cadets ( camp sencer, 1,30 hores) 33,68 € 0% 33,68 € 

Juvenils (camp sencer dues hores) 44,90 € 0% 44,90 € 

Amateurs i veterans (camp sencer dues hores) 95,42 € 0% 95,42 € 

Amb taquillatge (dues hores) 134,71 € 0% 134,71 € 

ALTRES 2022 IVA PREU FINAL 

Partit esporàdic (dues hores) 145,94 € 0% 145,94 € 

Usos no esportius 145,94 € 0% 145,94 € 

 

  



 

 
 
 
 
 
 
 

CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL PORTA   

  Proposta de tarifes 2022   

  

    
 PROMOCIÓ 2022 IVA PREU FINAL 

Lloguer escolar en horari lectiu (camp sencer 1h) 22,45 € 0% 22,45 € 

 ENTRENAMENTS CLUBS 2022 IVA PREU FINAL 

Futbol base (fins a juvenils, 1/2 camp, 1 hora) 11,23 € 0% 11,23 € 

Altres categories (Amateurs i veterans, 1/2 camp, 1hora) 24,14 € 0% 24,14 € 

 COMPETICIONS CLUBS 2022 IVA PREU FINAL 

Pre-benjami i benjami ( 1/2 camp, 1 hora ) 11,22 € 0% 11,22 € 

Alevi ( 1/2 camp, 1,30 hores ) 16,84 € 0% 16,84 € 

Infantils i cadets ( camp sencer, 1,30 hores) 33,68 € 0% 33,68 € 

Juvenils (camp sencer dues hores) 44,90 € 0% 44,90 € 

Amateurs i veterans (camp sencer dues hores) 95,42 € 0% 95,42 € 

Amb taquillatge (dues hores) 134,71 € 0% 134,71 € 

ALTRES 2022 IVA PREU FINAL 

Partit esporàdic (dues hores) 145,94 € 0% 145,94 € 

Usos no esportius 145,94 € 0% 145,94 € 
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CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL CANYELLES   

  Proposta de tarifes 2022   

  

    
 PROMOCIÓ 2022 IVA PREU FINAL 

Lloguer escolar en horari lectiu (camp sencer 1h) 22,45 € 0% 22,45 € 

 ENTRENAMENTS CLUBS 2022 IVA PREU FINAL 

Futbol base (fins a juvenils, 1/2 camp, 1 hora) 11,23 € 0% 11,23 € 

Altres categories (Amateurs i veterans, 1/2 camp, 1hora) 24,14 € 0% 24,14 € 

 COMPETICIONS CLUBS 2022 IVA PREU FINAL 

Pre-benjami i benjami ( 1/2 camp, 1 hora ) 11,22 € 0% 11,22 € 

Alevi ( 1/2 camp, 1,30 hores ) 16,84 € 0% 16,84 € 

Infantils i cadets ( camp sencer, 1,30 hores) 33,68 € 0% 33,68 € 

Juvenils (camp sencer dues hores) 44,90 € 0% 44,90 € 

Amateurs i veterans (camp sencer dues hores) 95,42 € 0% 95,42 € 

Amb taquillatge (dues hores) 134,71 € 0% 134,71 € 

ALTRES  2022 IVA PREU FINAL 

Partit esporàdic (dues hores) 146,82 € 0% 146,82 € 

Usos no esportius 146,81 € 0% 146,81 € 

 
 
 
  



 

 
 
 
 
 
 
 

CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL VALLBONA   

  Proposta de tarifes 2022   

  

    
 PROMOCIÓ 2022 IVA PREU FINAL 

Lloguer escolar en horari lectiu ( camp sencer, 1 hora ) 22,45 € 0% 22,45 € 

 ENTRENAMENTS CLUBS 2022 IVA PREU FINAL 

Futbol base ( fins a juvenils , 1/2 camp, 1 hora )  11,23 € 0% 11,23 € 

Altres categories ( Amateurs i veterans, 1/2 camp, 1 hora ) 24,14 € 0% 24,14 € 

 COMPETICIONS CLUBS 2022 IVA PREU FINAL 

Pre-benjami i benjami ( 1/2 camp, 1 hora ) 11,22 € 0% 11,22 € 

Alevi ( 1/2 camp, 1,30 hores ) 16,84 € 0% 16,84 € 

Infantils i cadets ( camp sencer, 1,30 hores) 33,68 € 0% 33,68 € 

Juvenils ( camp sencer, 2 hores) 44,90 € 0% 44,90 € 

Amateurs i veterans ( camp sencer, 2 hores) 95,42 € 0% 95,42 € 

Amb taquillatge (dues hores) 134,71 € 0% 134,71 € 

 ALTRES  2022 IVA PREU FINAL 

Partit esporàdic ( dues hores) 145,94 € 0% 145,94 € 

Usos no esportius 145,94 € 0% 145,94 € 
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CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DEL TURÓ   

  Proposta de tarifes 2022   

  

    
 PROMOCIÓ 2022 IVA PREU FINAL 

Lloguer escolar en horari lectiu ( camp sencer, 1 hora ) 22,45 € 0% 22,45 € 

 ENTRENAMENTS CLUBS 2022 IVA PREU FINAL 

Futbol base ( fins a juvenils , 1/2 camp, 1 hora )  11,23 € 0% 11,23 € 

Altres categories ( Amateurs i veterans, 1/2 camp, 1 hora ) 24,14 € 0% 24,14 € 

 COMPETICIONS CLUBS 2022 IVA PREU FINAL 

Pre-benjami i benjami ( 1/2 camp, 1 hora ) 11,22 € 0% 11,22 € 

Alevi ( 1/2 camp, 1,30 hores ) 16,84 € 0% 16,84 € 

Infantils i cadets ( camp sencer, 1,30 hores) 33,68 € 0% 33,68 € 

Juvenils ( camp sencer, 2 hores) 44,90 € 0% 44,90 € 

Amateurs i veterans ( camp sencer, 2 hores) 95,42 € 0% 95,42 € 

Amb taquillatge (dues hores) 134,71 € 0% 134,71 € 

 ALTRES  2022 IVA PREU FINAL 

Partit esporàdic (dues hores) 145,94 € 0% 145,94 € 

Usos no esportius 145,94 € 0% 145,94 € 

 
  



 

 
 
 
 
 
 
 

COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL GUINEUETA 
 
CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL GUINEUETA    

  Proposta de tarifes 2022   

  
    

 PROMOCIÓ 2022 IVA PREU FINAL 

Lloguer escolar en horari lectiu ( camp sencer, 1 hora ) 22,45 € 0% 22,45 € 

 ENTRENAMENTS CLUBS 2022 IVA PREU FINAL 

Futbol base ( fins a juvenils , 1/2 camp, 1 hora )  11,23 € 0% 11,23 € 

Altres categories ( Amateurs i veterans, 1/2 camp, 1 hora ) 24,14 € 0% 24,14 € 

COMPETICIONS 2022 IVA PREU FINAL 

Pre-benjami i benjami ( 1/2 camp, 1 hora ) 11,22 € 0% 11,22 € 

Alevi ( 1/2 camp, 1,30 hores ) 16,84 € 0% 16,84 € 

Infantils i cadets ( camp sencer, 1,30 hores) 33,68 € 0% 33,68 € 

Juvenils ( camp sencer, 2 hores) 44,90 € 0% 44,90 € 

Amateurs i veterans ( camp sencer, 2 hores) 95,42 € 0% 95,42 € 

Amb taquillatge (dues hores) 134,71 € 0% 134,71 € 

ALTRES  2022 IVA PREU FINAL 

Partit esporàdic (dues hores) 145,94 € 0% 145,94 € 

Usos no esportius 145,94 € 0% 145,94 € 

 
 
PISTA POLIESPORTIVA MUNICIPAL GUINEUETA   

  Proposta de tarifes 2022   

  

    
ESCOLES D'INICIACIÓ ESPORTIVA 2022 IVA PREU FINAL 

* Educació física escolar 4,95 € 0% 4,95 € 

COL·LECTIUS 2022 IVA PREU FINAL 

* Entrenaments (*) 11,23 € 0% 11,23 € 

* Competició (2 hores) 22,45 € 0% 22,45 € 

* Competició amb taquillatge 44,90 € 0% 44,90 € 

ALTRES PREUS 2022 IVA PREU FINAL 

* Actes no esportius 147,53 € 0% 147,53 € 
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29 

PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL VALLDAURA   

  Proposta de tarifes 2022   

  

    
 ESCOLES I ESCOLES D'INICIACIÓ ESPORTIVA 2022 IVA PREU FINAL 

* Educació física escolar       

     - Pista sencera 11,90 € 0% 11,90 € 

     - 1/2 pista amb vestidors 7,56 € 0% 7,56 € 

     - 1/2 pista amb sense vestidors 5,20 € 0% 5,20 € 

* Promoció esportiva       

     - Pista sencera 11,71 € 0% 11,71 € 

     - 1/2 pista amb vestidors 7,68 € 0% 7,68 € 

     - 1/2 pista  sense vestidors 5,08 € 0% 5,08 € 

* Competició 15,06 € 0% 15,06 € 

 COL·LECTIUS 2022 IVA PREU FINAL 

* Entrenaments       

     - Fins a juvenil 33,10 € 0% 33,10 € 

     - Resta de categories, federats 42,89 € 0% 42,89 € 

* Competició       

     - Fins a categoria juvenil 43,02 € 0% 43,02 € 

     - Resta de categories, federats (*) 56,90 € 0% 56,90 € 

     - Altres (*)  51,70 € 0% 51,70 € 

     - Actes (preu hora) 62,11 € 0% 62,11 € 

     - Actes no esportius (preu hora) 99,18 € 0% 99,18 € 

(*) Descompte del 10% amb contracte anual       

 
  



 

 
 
 
 
 
 
 

PAVELLO POLIESPORTIU  MUNICIPAL VIRREI AMAT RAMON 
ALDRUFEU 

  

  Proposta de tarifes 2022   

  

    
 ESCOLES I ESCOLES D'INICIACIÓ ESPORTIVA 2022 IVA PREU FINAL 

* Educació física, escoles Públiques       

     - Per grup, 1/3 de pista i hora 16,07 € 0% 16,07 € 

* Educació física, escoles concertades / privades       

     - Per grup, 1/3 de pista i hora 16,91 € 0% 16,91 € 

 COL·LECTIUS 2022 IVA PREU FINAL 

* Entrenaments i competició, 1/3 de pista i hora       

     - Menys de 10 terços / setmana 19,66 € 0% 19,66 € 

     - D'11 a 50 terços / setmana 18,94 € 0% 18,94 € 

     - De 51 a 100 terços / setmana 18,58 € 0% 18,58 € 

     - Més de 101 terços / setmana 18,33 € 0% 18,33 € 

 ESCOLES I ESCOLES D'INICIACIÓ ESPORTIVA 2022 IVA PREU FINAL 

* Rocòdrom (mensual) 18,22 € 0% 18,22 € 

Actes no esportius (preu/hora) 99,18 € 0 % 99,18 € 

 
 
 


