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INTRODUCCIÓ 

La proposta de Preus a aplicar al servei de Centres Cívics de Barcelona per a l’any 
2022 dona, en part, continuïtat a la línia de treball iniciada per a la definició dels 
preus públics del 2014 i que va mantenir-se en l’establiment dels preus dels anys 
2015 al 2021. És a dir, intentar mantenir una certa unificació i coherència entre els 
diferents preus a aplicar pel conjunt dels centres cívics de la ciutat. 

Tot i que a nivell metodològic de cara al 2022 es manté la mateixa proposta que es 
va portar a terme el 2021. I és que en el cas dels serveis de cursos i tallers, 
itineraris, programacions d’espectacles i cessions d’espais, tots els centres cívics 
aprovaran la mateixa forquilla de preus de manera que s’homogeneïtzarà els preus 
a aplicar pels centres cívics de la xarxa. Aquesta proposta s’ha pogut mantenir en 
la major de districtes i centres. Excepte en els casos dels districtes de Nou Barris i 
Sant Andreu, com es podrà comprovar en la graella de preus del conjunt de 
centres. 
 
Igualment, si que s’ha mantingut la proposta de que cada districte aprovi una única 
graella de preus per al conjunt de centres del seu districte. A partir d’aquí cada 
districte i centre decidirà el preu més idoni a aplicar als diferents cursos i tallers dels 
seus centres.  
 
Donada la situació de previsió de l’increment de l’IPC en un 3,1% i , al mateix 
temps, la situació de crisi que es viuen en determinats sectors de població, les 
consignes plantejades a nivell de ciutat per a l’any 2022 ha estat la d’aplicar un 
increment específic  del 3,1% en els serveis d’algunes activitats formatives, i en les 
cessions d’espais. En canvi, no s’ha aplicat cap increment en aquells serveis que 
tenien una menor incidència en segons quins grups de població més vulnerables 
des d’un punt de vista social o econòmic.  
 
Per aquest motiu i a grans trets s’aplicaria aquest increment als preus d’activitats 
formatives dels Tallers i itineraris especialitzats i genèricsEn canvi, es mantindrien 
al mateix preu que l’any 2021 aquells adreçats a determinats grups d’edat de 
població i aquells d’interès territorial i públic.. 
 
En quant als preus d’entrades a espectacles es mantindria de la mateixa manera 
que en el 2021.  
 
Finalment, en el cas de les cessions d’espais s’aplicaria l’increment del IPC previst 
per a aquest any, tenint en compte que la major part de col·lectius vulnerables que 
fan servir els espais dels centres cívics ho fan en el context d’algun programa o 
projecte social i territorial que comporta cessions gratuïtes. 
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SERVEIS OFERTS ALS CENTRES CÍVICS 

Els serveis comuns contemplats dins de l’oferta  dels centres cívics són:  

1. Servei d’informació 

2.   Servei d’activitats formatives 

3. Serveis d’actuacions i espectacles 

4. Servei d’exposicions 

5. Servei de seminaris, debats i conferències 

6. Serveis de cessió i lloguer d’espais 

7. Servei de suport a grups i entitats 

8. Servei de cicles, festes i tradicions 

9. Servei de suport a la creació 

 

D’aquests serveis aquells que están subjectes a una contraprestació económica i, 
per tant, a una tarifa són els següents:  

Servei d’activitats formatives 

És el servei que agrupa les propostes de formació cultural i de lleure com a 
estratègia de difusió del saber, la creació, la relació i el benestar. Ha de ser una 
proposta que connecti amb els interessos de la ciutadania i que els apropi a les 
diferents àrees de coneixement i a les diferents disciplines i pràctiques artístiques . 

 
 

Serveis d’actuacions i espectacles 

 El servei d’actuacions i espectacles agrupa la programació estable d’espectacles 
culturals (música, dansa, teatre...), dissenyat per l’equip tècnic del Centre Cívic 
amb la intenció i finalitat d’apropar al públic les produccions culturals, formar públics 
i afavorir els hàbits i el consum cultural de la població com a un element 
d’enriquiment personal i de qualitat de vida. És també un recurs important per 
l’enfortiment de la xarxa artística i esdevé un aparador que facilita l’emergència 
d’artistes, la circulació d’espectacles i representa una nova acció de suport a la 
creació dels Centres Cívics. 
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Les activitats proposades podran tenir un format de cicle o mostra o podran ser 
produccions puntuals però mantenint una estabilitat en la programació del centre.  
 
 

Servei de suport a la creació 
 

És el que dóna recolzament, base i oportunitat a projectes creatius d’especial 
interès pel territori i per la ciutat. Posa èmfasi en el procés d’investigació i fomenta 
prioritàriament els artistes i col·lectius emergents de la ciutat. 
Aquest és un servei especial o singular, però no de caràcter obligatori, que forma 
part de la cartera de serveis de molts centres cívics i que contribueix poderosament 
al reconeixement i solidesa del projecte cultural de proximitat . 
 
Respon a projectes especialitzats o singulars del centre  que poden ser d’ arts 
visuals, escèniques o altres de contingut cultural o d’investigació. Implica, per a la 
seva realització, una dotació especial de recursos per part del centre cívic , 
recursos humans, econòmics, d’infraestructures, de material tècnic, de promoció i 
difusió, etc, i que són necessaris per aconseguir la qualitat òptima que exigeixen 
aquests projectes. 
 
 

Serveis de cessió i lloguer d’espais 

L’organització del servei de cessió i lloguer d’espai ha de ser compatibilitzada amb 
la resta de programació del Centre Cívic i s’oferirà en els horaris d’obertura del 
centre. 
 
Totes les cessions i lloguers estaran subjectes a pagament de preus públics  
aplicant les exempcions que marca el reglament. El servei no contempla la cessió 
fixa d’espais i per tant no pot esdevenir la seu social de cap grup o entitat. 
 
El servei de cessió i lloguer d’espais desenvoluparà una normativa d’ús on es 
descriuran les condicions d’accés i les pautes de utilització , els preus i els altres 
requeriments  que hauran de conèixer  i acceptar els usuaris prèviament.  
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EL PREU PÚBLIC I EL SEU ESTABLIMENT 

El preu públic és la unitat de mesura de valoració del servei prestat d’un organisme 
de tiularitat pública. I, més concretament. 

Definició preu públic:  

Tindran la consideració de preu públic la contraprestació pecuniària que es 
satisfaci per la prestació de serveis o la realització d’activitats efectuades en 
règim de dret públic quan, es prestin en concurrència amb el sector privat, i 
siguin de sol·licitud voluntària per part dels usuaris. 

De conformitat amb el que estableix l’article 20.1 B i 41 del Text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals (RDLeg. 2/2004, de 5 de març), i 
l’article 24 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, que regula el règim jurídic de les 
taxes i els preus públics. 

 

Per a l’establiment del preu públic, i de conformitat amb el que estableix l’article 44 
del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (RDLeg. 2/2004, de 5 de 
març), i l’article 25 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, que regula el règim jurídic de les 
taxes i els preus públics: 

L’import dels preus públics haurà de cobrir com a mínim el cost del servei 
prestat o de l’activitat realitzada. Quan existeixin raons socials, benèfiques, 
culturals o d’interès públic que així ho aconsellin, l’entitat (Ajuntament de 
Barcelona) podrà fixar preus públics per sota del límit previst anteriorment. 
En aquests casos haurà de consignar-se en els pressupostos de 
l’entitat les dotacions oportunes per a la cobertura de la diferència 
resultant si la hagués. 

 

A l’hora d’establir aquests preus la legislació obliga a justificar l’import en funció 
d’un estudi i anàlisi de costos del servei prestat: 

L’article 27.2 de la Llei 8/1989, estableix que “tota proposta d’establiment o 
modificació de la quantia dels preus públics haurà d’anar acompanyada 
d’una memòria econòmica i financera que justificarà l’import dels mateixos 
que es proposen i el grau de cobertura financera dels costos corresponents”. 
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ESTUDI DE COSTOS REALITZAT 
 
Per a l’establiment dels preus públics proposats a nivell de ciutat es va portar a 
terme els anys 2011-2013 un estudi de costos dels diferents serveis prestats als 
centres cívics. La vigència d’aquest estudi és el que ha permès mantenir la 
proposta de preus tal i com es va plantejar l’any 2014, amb la posterior aplicació 
dels diferents preus possibles per part de tots els districtes a partir del 2020.  
 

 

PROPOSTA DE TARIFES I PREUS PÚBLICS PER A L’ANY 2022 PER ALS CENTRES 
CÍVICS DE BARCELONA 

 
La proposta de preus per a l’any 2022 s’ha estructurat seguint les diferents tipologies 
de serveis. 
 
Aquesta estructura també respon a la intensitat dels usos. És a dir, l’activitat de 
cursos i tallers és habitual en la totalitat de centres cívics. En canvi, la difusió 
cultural, les cessions d’espais i les cessions per a activitats de suport a la creació 
són d’un menor volum en el programa regular d’activitats o, inclús, en alguns casos 
s’ofereixen sense contraprestació econòmica. 
 
 

ACTIVITATS FORMATIVES: CURSOS I TALLERS 

Aquesta estructura tarifària expressada en unitat / hora és compatible amb la diferent 
forma en que es realitzin les activitats formatives: cursos regulars, intensius, 
seminaris etc. En funció del criteri de cada centre o projecte.  

També s’estableix en virtut de la transparència i claredat que en els mitjans de difusió de les 
activitats de tallers i cursos aparegui el nombre d’hores i sessions de cada activitat 

La proposta de preus per a activitats formatives s’estableix a partir de tres 
classificacions. 

Classificació 1: En funció dels continguts i matèria dels tallers. Podem trobar 3 
tipus d’agrupacions: 

Tallers genèrics 

Tallers especialitzats 

Tallers de projecte singular i específic 

 

Classificació 2: en funció del grup de població al que va adreçat 
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Tallers genèrics per a públic en general 

Tallers per a infants, adolescents i gent gran 

Tallers Familiars 

 

Classificació 3: en funció de les característiques (socioeconòmiques i 
geogràfiques) d’un determinat territori i de les possibilitats de determinats 
tipus de col·lectius de població. 

Tallers genèrics per a públic en general 

Tallers d’interès territorial i públic 

 

En un mateix centre podran conviure diferents tipologies de preus en funció dels 
tallers i població a que aquests poden adreçar-se. 

 

Itineraris 

 

Classificació 1: en funció dels continguts i matèries 
 
 
Tallers genèrics 
 
Es tracta de la tipologia de taller més comuna i general, de divulgació 
general i adreçat a un públic ampli.  
 
Es considera la mesura idònia en tant que es tracta d’un servei adreçat a tot 
tipus de població i en que s’ofereix una formació bàsica i accessible. En 
aquest cas es diferencien tres nivell de tallers genèrics en funció d’algunes 
característiques territorials i de la vocació de l’oferta del taller (si es vol que 
sigui amb un impacte de proximitat o bé per al conjunt de la ciutat). 
 
A més es considera adequat atenent: 

-a la capacitat de cobertura de la pròpia administració municipal en els 
seus pressupostos.  
-a l’equilibri entre una formació cultural voluntària i de qualitat i una 
tarifa accessible. 

 
Donada la diversitat de realitats i territoris existents la proposta tarifària amb 
la que s’ha començat a treballar és: 
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 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.  
 
 
 

 Tallers 
Genèrics 

Canvi 
21/22 

Grup Tallers Genèric 1 4,40 
€/hora 

+0.13 € 

 Grup Tallers Genèric 2 3,62 
€/hora 

+0,10 € 

Grup Tallers Genèric 3 3,11 
€/hora 

+0,09 € 

sense IVA  
 
 
 
Tallers especialitzats 
 
Els Tallers especialitzats van més enllà de la divulgació bàsica. Es tracta 
d’unes activitats de major nivell i aprofundiment i d’un volum molt menor 
respecte el grup de tallers genèrics. En els casos dels tallers especialitzats, 
en tractar-se d’una tipologia de taller més exigent i complexa, amb uns 
requeriments avançats en quant a material, qualificació del docent,etc..  

 
D’aquesta manera s’intenta assegurar el major nivell de qualitat i 
especialització necessari al mateix temps que es respecten les tarifes 
establertes per altres centres de formació especialitzada de la ciutat. 
En aquest cas es diferencien dos nivells de tallers especialitzats en funció 
d’algunes característiques territorials i de la vocació de l’oferta del taller (si 
es vol que sigui amb un impacte de proximitat o bé per al conjunt de la 
ciutat). 
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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. 
 

  Canvi 
21/22 

Grup curs/taller especialitzat 6,10 €/hora 0,18 € 
Grup curs/taller especialitzat 5,18 €/hora 0,15 € 

sense IVA  
 
 
 
Preu Tallers Projectes singulars 
 
En els casos de les activitats de tallers dels projectes culturals singulars i 
específics de determinats centres es proposa oferir la flexibilitat necessària 
per a que cada centre, en funció de la idiosincràsia del seu projecte singular 
pugui establir les tarifes pertinents. La voluntat és la de mantenir la màxima 
qualitat i les millors condicions per oferir una activitat de referència a nivell 
de ciutat, en un àmbit o sector determinat o per a un grup o col·lectiu de 
persones interessades. En aquests casos, caldrà fer una proposta tarifària 
basada en els costos que genera el dur a terme aquest projecte singular 
(costos d’un professorat molt més especialitzat, per exemple) i de l’impacte 
que es vol assolir. 
 
Aquests projectes singulars caracteritzen determinats centres, l’hi aporten 
identitat i reconeixement en l’entramat creatiu i cultural de la ciutat.  

 

 
Classificació 2: en funció del grup de població al que va adreçat 
 
Tallers per a infants, adolescents i gent gran: 
 
Tot i que en aquests casos la majoria de l’oferta general adreçada a aquests 
segments de població s’ofereix als equipaments especialitzats (ludoteques i 
casals infantils, casals i espais de joves i casals de gent gran), si que s’ha 
considerat necessari establir una tarifa de referència a nivell de ciutat. No 
s’inclouran, per tant,  els preus de serveis que tot i estar ubicats, físicament, 
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al mateix centre cívic, són serveis independents com ara (casals de gent 
gran, casals de joves o espais d’infants). 
 
 
 

  Canvi 21/22 
Preu final 2,77 €/hora Cap canvi 

sense IVA  
 
 
 
Tallers familiars: 
 
Es tracta d’una nova tipologia de taller poc estesa encara, però que es troba 
en procés de creixement a molts centres cívics. Es tracta d’una oferta de 
qualitat adreçada a la unitat familiar (pares, mares i fills/es) per  a promoure 
la cohesió i la realització de l’activitat conjuntament. En aquests casos es 
proposa establir un criteri de referència a nivell de ciutat a aplicar en funció 
del preu genèric que cada centre cívic apliqui.  
 
Es tracta de 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. 
 

  Canvi 
21/22 

Preu final 4,40 €/hora +0.13 € 
sense IVA  

 

 
  

Com comentàvem en funció d’aquest preu tindrà dret a participar i inclòs en 
el preu d’una única inscripció 1 adult i fins a 2 infants. A partir de més 2 
infants caldrà formalitzar una nova inscripció pel mateix import de preu 
genèric.  

Aquesta referència s’ha establert donat que es considera que no es pot 
tractar ni com a taller exclusivament d’adults ni com a d’infants. Aquest 
sistema permet aquesta proporcionalitat entre les dos tipologies de preus (el 
d’adults i el d’infants). 
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Classificació 3: en funció de les característiques (socioeconòmiques, 
geogràfiques) d’un determinat territori i de les possibilitats de 
determinats tipus de col·lectius de població. 
 
 
Tallers d’interès territorial i públic: 
 
Curs/Taller d’interès territorial o públic: (a) desenvolupats en un context 
territorial específic (baix nivells de renda, situació geogràfica singular...) ó (b) 
adreçats a un col·lectiu molt determinat (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. 
S’expressa en euros/hora. 

Caldrà avaluar la idoneïtat i si s’ajusta la proposta tarifària a l’objectiu i 
població a la que s’adreça en cada cas. Tenint en compte que en ser una 
oferta que pot ser adreçada en molts casos al públic general, no ha d’entrar 
en competència amb les propostes de preu de tallers genèrics. 

 

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.  

  

  Canvi 21/22 
Grup de Tallers d’interès 
territorial i públic 1 

2,77€/hora   Cap canvi 
€ 

Grup de Tallers d’interès 
territorial i públic 2 

2,52 €/hora Cap canvi 

sense IVA  
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Itineraris: 
 
Els itineraris són activitats programades en paral·lel a l’oferta de cursos i 
tallers tot i que amb unes característiques concretes:  
 

- Es tracta d’una activitat que acostuma a ser d’una única sessió 
d’entre 2h i 3h, habitualment. 

- Té lloc fora del centre i amb un recorregut (que pot ser en el barri o 
entorn més immediat o no) al voltant d’una temàtica singular de 
caràcter cultural, social o urbanístic. 

 

Per a fixar el seu preu es tindrà en compte el preu/hora i s’identificaran dos 
tipologies: els itineraris genèrics  i els especialitzats. 

Els itineraris genèrics seran aquells que no requereixen un coneixement 
específic sobre la temàtica o eix singular i vol oferir una informació bàsica, 
introductòria i molt pedagògica sobre aquesta temàtica o eix singular. 

 

  Canvi 21/22 
Itinerari genèric 3,62 €/hora +0,10 € 

 

 

Els itineraris especialitzats van més enllà de la divulgació bàsica. Es tracta 
d’uns itineraris de major nivell i aprofundiment. En que tant el docent o 
responsable de l’itinerari (amb una major qualificació) com els materials que 
s’oferiran o espais als quals s’accedirà (que requeriran una major 
complexitat) justifiquen un preu més elevat. 

 

  Canvi 21/22 
Itinerari especialitzat 4,40 €/hora +0.13 € 
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TARIFES PER A LES ACTIVITATS DE DIFUSIÓ CULTURAL QUE PODRAN SER 
APLICABLES AL CONJUNT DELS CENTRES CIVICS DE LA XARXA DE 
CENTRES CÍVICS DE BARCELONA 

El servei de difusió d’espectacles concentra la programació d’activitats en viu com 
ara espectacles d’arts escèniques, música o altres formats. És un servei que pot 
estar subjecte a l’aplicació d’una tarifa o que pot oferir-se de forma gratuïta 
(depenent de la línia de programació del centre).  

En els casos en que es contempli una tarifa no s’ha agafat com a referència la 
cobertura de costos a l’hora d’establir el preu / hora. Això ve donat pel fet que la 
diversitat d’espais  i formats a on es presenten les propostes és força àmplia. 

És a dir, els aforaments (les localitats disponibles), el nombre d’intèrprets, les 
necessitats i requeriments tècnics, etc.. varien en funció de les característiques i 
superfícies de cada equipament i de la línia de programació artística que estableix 
cadascun. 

Per aquests motius les tres grans categories o grups en funció de les 
característiques dels espectacles i propostes existents són: 

Categoria 1: En aquesta categoria s’agrupen aquelles propostes professionals i 
denominades de gran format. És a dir, espectacles o concerts d’alta complexitat 
tècnica, amb un repartiment de músics o artistes ampli i en que es requereix un 
escenari de dimensions àmplies (mínim 6m d’amplada i 8m de fons)  

Categoria 2: En aquesta categoria s’agrupen aquelles propostes de companyies, 
artistes i col·lectius semi professionals o bé professionals però denominades de 
mig  format. És a dir, propostes de complexitat tècnica mitjana.  

Categoria 3: En aquesta categoria s’agrupen aquelles propostes de companyies, 
artistes i col·lectius aficionats o espectacles a càrrec d’artistes professionals o semi 
professionals denominats de petit format. També s’inclouen aquelles propostes de 
baixa complexitat tècnica .com ara projeccions audiovisuals. 

Promoció Activitats difusió cultural: En aquesta categoria s’agrupen aquelles 
propostes adreçades a la creació de nous públics pe a fomentar la valoració de les 
propostes d’espectacles en viu. Adreçada a aquells segments de població menys 
habituada a la contraprestació econòmica en espectacles d’arts escèniques i 
concerts de música. 

Per a determinades activitats d'especial interès artístic i cultural: En aquests 
casos es contemplen determinats tipus de propostes que per les seves especials 
característiques (i respectant les categories i promocions anteriors) tindran un preu 
diferenciat lleugerament superior. Aquest lleu increment va justificat per l’especial 
complexitat en la seva organització que poden tenir aquestes propostes. 
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A partir d’aquestes 3 categories s’intenta contemplar les diferents tipologies 
d’activitats que es desenvolupen als centres cívics.  

La tarifa establerta ha de ser assequible i atractiva per atreure públics diversos de 
diferents edats i bagatges, així com suficient per cobrir un mínim de despeses 
directes de l’activitat programada.    

 

Les tarifes a aplicar en cada cas són les següents: 

 General Canvi 
21/22 

 

Categoria 1 
Professional i gran format  7,27 Cap canvi  

Categoria 2 
Semi professional o professional de mig i petit 
format 

4,09 
Cap canvi  

Categoria 3 
Familiar, aficionat i projeccions audiovisuals i 
cicles temàtics 

2,73 
Cap canvi  

 
Promoció Especial Activitats difusió cultural 1,82 Cap canvi  

   
   
   
   

 

Per a determinades activitats d'especial interès artístic i cultural: 

 General Canvi 
21/22 

Categoria 1 
Professional i gran format  8,00 Cap canvi 

Categoria 2 
Semi professional o professional de mig i petit 
format 

4,50 
Cap canvi 

Categoria 3 
Familiar, aficionat i projeccions audiovisuals i cicles 
temàtics 

3,00 
Cap canvi 

 
Promoció Especial Activitats difusió cultural 2,00 Cap canvi 

sense IVA  
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PREUS PER A CESSIONS D’ESPAIS 

 

El servei de cessions d’espais també contempla la possibilitat de poder oferir-los 
de forma gratuïta o amb l’aplicació d’una tarifa (amb la voluntat de cobrir les 
despeses derivades del manteniment i equipament dels espais) i obtenir-ne 
algun tipus de benefici depenent de qui és el sol·licitant.. 

El volum de cessions i usos d’aquest servei varia en funció de la ubicació i 
característiques dels espais. Però en qualsevol cas es tracta d’un servei amb un 
volum d’usos molt inferior al servei d’activitats formatives. 

En funció de la tipologia dels usos realitzats per tercers aquestes cessions, tal i 
com s’explicava en la proposta d’estructura tarifària, existeixen dos grans grups 
d’entitats i tres tipologies d’usos: 

Grups 

1)Entitats sense ànim de lucre: associacions, fundacions o col·lectius sense 
ànim de lucre, que poden o no ser del territori més proper del centre cívic. 

2) Particulars i empreses: aquelles entitats amb ànim de lucre o privats al 
marge de qualsevol entitat o col·lectiu sense ànim de lucre. 

Tipologies d’usos 

a) Acte Intern: Acte reservat a l’activitat de l’interessat i d’accés restringit. 
 

b) Acte obert i gratuït: Acte promogut des de tercers i d’accés lliure, gratuït i 
obert a tota la ciutadania. 

 

c) Acte obert i de pagament: Acte promogut des de tercers i obert a la 
ciutadania però subjecte a entrada de pagament. 

 

En els casos de rodatges, filmacions i altres activitats publicitàries tindran la 
consideració d’actes interns i la variació de la tarifa vindrà donada per la figura 
jurídica de l’interessat (particular o empresa o bé entitat sense ànim de lucre)..  

 

En quant als espais, atenent a la realitat de la majoria de centres cívics de la 
ciutat trobem dos tipologies d’espais: 
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Els espais estàndards: Aquells espais susceptibles de ser cedits i utilitzats per 
tercers, de diferents mides i superfícies i que es poden trobar a la major part dels 
centres cívics.  

Tipus d’espais 

 
Basant-se en un criteri de superfície i aforament, els tipus d’espais que es 
consideren són:  

 
Sala tipus 
1 Sala < de 50 m2, apta per reunions i trobades 

Sala tipus 
2 

Sala entre >50 m2 a 100 m2, apta per reunions, 
trobades i conferències 

Sala tipus 
3 

Sala entre >100 m2 a 150 m2, apta per reunions, 
trobades i conferències, esdeveniments de major 
concurrència que l’anterior 

Sala tipus 
4 Sala > de 150 m2, específica per actes de gran format 

Sala 
d’actes 

Espais de grans dimensions i aforament, amb el millor 
condicionament de tot l’equipament de districte 

 

 

Categories d’espais 

A més d’aquestes tipologies d’espais en funció de superfície i característiques de 
les sales també s’estableixen 3 categories (en la majoria de les sales) i fins a 4 
categories en els casos de les sales d’actes. 

Aquestes categories contemplen grans grups que permeten als centres 
diferenciar els espais disponibles en funció de les característiques d’aquests.  

Aquestes categories tenen en compte les següents variables: 

 
(i) la ubicació territorial de l’espai a cedir -més cèntric o més perifèric- 

respecte al centre de la Ciutat i respecte al centre del barri on 
s’ubica. La demanda sobre determinats espais de la ciutat donada 
la seva centralitat permet oferir preus més competitius a aquells 
territoris més aïllats o allunyats. D’aquesta manera es pot buscar 
una certa compensació o equilibri a través de l’establiment d’unes 
tarifes més favorables per a territoris menys comunicats o aïllats 
geogràficament. 
 

(ii) les prestacions que disposa l’espai, el seu valor afegit. 
L’equipament tècnic, l’accessibilitat, la facilitat de muntatge, la 
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qualitat del seu interior, la qualitat de la llum, l’alçada, etc.. poden 
ser variables que confereixin una millor confortabilitat a sales de 
superfícies similars. Aquests trets diferenciadors també han de 
servir a l’hora de decidir agrupar uns espais en una o altra 
categoria. 

 
Es pot donar que en un mateix centre cívic coexisteixin sales de diferents 
categories.  
 
Les categories són les següents: 
 

Categoria 
1 

Espai cèntric, amb forta demanda i qualitat dels 
serveis 

Categoria 
2 

Espai menys cèntric, sense ser perifèric amb una 
qualitat mitja de serveis 

Categoria 
3 

Espai perifèric o amb una qualitat i prestacions 
mitjanes 

 
En el cas de la sala d’actes existeix una categoria 4 donada la diversitat 
d’espais i prestacions que es donen en aquests tipus d’espais.  
 

Categoria 
4 Sales d’actes perifèriques amb condicionament bàsic 

 
 
La cessió d’espais s’expressa en euros/hora. 
 
L’establiment de les tarifes per a cessions d’espais estàndards en base 
als anteriors paràmetres es detalla en la següent pàgina, segons l’entitat 
ó persona que ho sol·licita: 

  



 
 

 

 

 
Aplicació del 3,1% de l’increment de l’IPC previst per a l’any 2022 
 
 

€/hora 
sense IVA 

Entitats sense ànim de lucre Particula

Acte intern Acte obert i gratuït Acte obert i 
pagament Acte intern Acte o

cat1/cat2/c
at3 cat1/cat2/cat3 cat1/cat2/cat3 cat1/cat2/cat3 cat1

Sala  
tipus 1 
(< 50 m2) 

"14,31/9,27/5
,15" "14,31/9,27/5,15" "30,9/9,27/5,15" 34/25,77/12,37 34/2

Sala  
tipus 2 
(entre > 50 i 100 
m2) 

21,65/15,5/1
0,31 21,65/15,5/10,31 21,65/15,5/10,31 51,55/36/15,5 51,5

Sala  
tipus 3 
(entre > 100 i 150 
m2) 

25,77/17,5/1
1,34 25,77/17,5/11,34 25,77/17,5/11,34 61,8/46,4/25,77 61,8/

Sala  
tipus 4 
(> 150 m2) 

36/25,77/15,
5 36/25,77/15,5 36/25,77/15,5 72,17/51,55/30,93 72,17/

Sala d’actes 
cat1/cat2/ca

t3/cat4 cat1/cat2/cat3/cat4 cat1/cat2/cat3/cat4 cat1/cat2/cat3/cat4 cat1/ca
36/25,77/15,

5/6,2 
46,39/25,77/15,5/6,

2 61,8/34/23,7/10,3 72,17/61,86/46,4/15
,5 

72,17/6
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Es pot establir una reducció del 15% sobre el preu/hora per a cessions 
de mitja jornada (5 h). I d’un 25% per a aquells casos de jornades 
completes (més de 5 hores). Donat que el benefici per al centre tant a 
nivell econòmic com de gestió és més gran quan es produeixen cessions 
d’us intensiu i amb un nombre elevat d’hores.                                                                       

 

Tarifes en els casos dels espais singulars 

Els Espais singulars són aquells que no poden encabir-se a cap 
estandardització. Es tracta d’aquells espais disponibles només en alguns 
centres cívics que per superfície, valor arquitectònic, prestacions o altres tipus 
de singularitat són exclusius i no homogenis a la resta dels espais dels centres 
cívics. A títol d’exemple, són espais singulars de districte el Claustre del CC 
Convent de Sant Agustí ó l’Auditori de Cotxeres de Sants, posem per cas. 

 
En aquest cas, es va fer una consideració (centre per centre) i es van identificar 
aquells espais subjectes de ser classificats com a espais singulars. Aquest preu 
s’estructura, això si, seguint l’esquema de grups i usos establerts per a la 
cessió d’espais tot i que ha quedat a criteri del centre decidir si la cessió es fa 
per trams d’hores o de mitja jornada o jornada completa.  

 

TARIFES  PER A SERVEIS I EQUIPS COMPLEMENTARIS 

Les tarifes corresponents a serveis complementaris (neteja, consergeria, 
tècnics especialitzats de llum i so, etc..) així com d’equips específics (equips de 
so, llum, instruments, etc..) seran aprovats de forma particular per cada centre 
o districte en funció de les seves particularitats i de les relacions contractuals 
que mantinguin amb els seus proveïdors habituals. 
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PREUS PER A CESSIÓ D’ESPAIS PER A ACTIVITATS DE SUPORT A 
LA CREACIÓ 

Des de la coordinació de la xarxa de Centres Cívics s’ha volgut potenciar 
el servei de suport a la creació donada la necessitat d’un gran nombre 
de col·lectius i artistes de la ciutat per a desenvolupar els seus projectes 
de creació artística i cultural. 

Les cessions d’espais a companyies, grups emergents o artistes a qui es 
cedeix l’ús d’espais per tal que puguin assajar no es desenvolupen de 
forma homogènia al conjunt d’equipaments. És per aquesta raó que es 
va considerar necessari estendre unes tarifes aplicables a aquest tipus 
de cessions en els casos en que no existís cap altra tipus de 
contraprestació que l’econòmica. Tot i que, habitualment, la fórmula més 
habitual és la de realitzar un intercanvi entre el Centre i la companyia i 
artista interessat. Aquest intercanvi consisteix a representar un 
espectacle o presentar una proposta a canvi de disposar dels recursos i 
espais d’assaig disponibles al centre.  

A aquesta tipologia d’activitats, s’afegeixen els bucs d’assaig de música. 

Les tarifes per aquestes activitats són les següents: 

Preu sense IVA  

S’expressen en euros/ hora o  paquets d’hores. 

 

Es pot establir una  reducció del 25% sobre el preu/hora quan es superin 
les 5 sessions/jornades de cessió de l’espai. Ja que es considera que la 
cessió (per a desenvolupar propostes de creació artística) més habitual 
es fa per períodes amplis i  intensius i no pas per hores puntuals. 

Suport a la creació 
genèric 

Entitats 
sense ànim de lucre Empreses Canvi 21/22 

Sala tipus 2 3 6 + 0,09 €/+0,18 € 
Sala tipus 3 3,5 7 + 0,10 €/+0,21 € 
Sala tipus 4 5 10 + 0,15 €/+0,31 € 

    

Bucs d’assaig Entitats 
sense ànim de lucre 

 

1 hora 
sense 
equip 2,7  

amb equip 4,5  

paquet  
10 hores 

sense 
equip 2  

amb equip 3,5  
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CRITERIS PER A L’APLICACIÓ DE REDUCCIONS I PROMOCIONS 

 En els casos dels serveis d’activitats de formació (cursos i tallers) i de difusió 
cultural es permet aplicar reduccions i promocions per tal de que els centres 
puguin disposar d’instruments per a la captació de nous ciutadans o bé per a 
promoure noves tipologies de cursos o activitats.. A continuació s’especifiquen 
els criteris i procediments per a la seva proposta i aplicació.    

Reduccions i promocions per a les activitats formatives: 

- (a) 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. 

A la proposta caldrà assenyalar amb una (b) totes les tarifes que són objecte 
d’algun tipus de promoció 

 

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

A la proposta caldrà assenyalar amb una (c) totes les tarifes que són objecte de 
reducció per a persones residents al municipi i que es trobin en situació d’atur. 

 

- (c) 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%. 
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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. 

A la proposta caldrà assenyalar amb una (d) totes les tarifes que són objecte de 
reducció per a persones residents al municipi i que tinguin algun tipus de 
discapacitat amb els criteris establerts. 

 

Totes les reduccions i promocions s’han d’aprovar per Comissió de Govern, de 
conformitat amb el que estableix l’article 16 lletra m) de la Carta Municipal de 
Barcelona (Llei 22/1998, de 30 de desembre). En aquest sentit, totes aquelles 
reduccions o promocions no aprovades amb la proposta de tarifes anuals, 
comportarà la incoació del corresponent expedient administratiu d’aprovació. 

 

 

A Barcelona, 30 de novembre de 2021 

 

 

Sergi Díaz 
Direcció de Cultura i Educació als 
Barris 
Institut de Cultura de Barcelona 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

CPISR-1 C Sergi 
Diaz Plaza 
2021.12.03 
15:04:11 +01'00'
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ANNEX 1: RESUM PREUS PER A ACTIVITATS FORMATIVES DE CURSOS I 
TALLERS 
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ANNEX 2: RESUM PREUS PER A ESPECTACLES 

 



 
 

 

ANNEX 3: RESUM PREUS PER A CESSIONS D’ESPAIS     
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ANNEX 3: RESUM PREUS PER A CESSIONS D’ESPAIS PER A 
ACTIVITATS SUPORT CREACIÓ 

 



 
 

 

 


