
 

 

INFORME JUSTIFICATIU PROPOSTA DE PREUS PÚBLICS 2022 
DISTRICTE DE CIUTAT VELLA 

  

 
El Districte de Ciutat Vella ha mantingut, en línies generals, les tarifes Casals 
de Gent Gran, espai Jove, Casals Infantils i Projecte Franja.  
 
Es proposa un increment específic del 3,1 %, relacionat amb l’increment de 
l’IPC,  en alguns serveis de Centres Cívics i els Espais Esportius del Districte 
amb les especificacions que es detallen a continuació. .  
 
 

 Centres Cívics 
 
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, es 
proposa fer un increment específic del 3,1 % en alguns serveis que tinguin 
menor incidència en segons quins grups de població: activitats formatives 
genèriques i especialitzades, activitats de suport a la creació i cessió d’espai.  
 
En canvi, mantenir el mateix preu (no aplicar cap increment) en aquells altres 
que puguin incidir en alguns sectors de població especialment vulnerables: 
taller per a infants i adolescents, d’interès territorial, activitats de difusió cultural, 
cessions gratuïtes al territori en projectes vinculats. 
 

 Centre Cívic Pati Llimona  
 

Es modifica el preu de l’autoservei del platò en ús d’empreses per adequar-lo a 
l’oferta general de la ciutat de Barcelona. Es proprosa una rebaixa en el preu, 
passant de 100.60 € a 70 € al 2022.  
 

 

 Casal de barri del Raval 
 
En relació al Casal de barri, es modifiquen els preus públics, d’acord amb els 
Centre Cívics, amb un augment del 3,1%. Tot i així, es mantenen totes les 
bonificacions per a cessions d’espai a entitats del territori en projectes 
vinculats. 
 

 Casal Infantils i Franja 
 
Els preus categoritzats com a Genèric 1 i Genèric 2 al 2021 s’uneixen en una 
única categoria.  
 
Els preus del Casal d’Estiu s’estableixen en 6,30 euros/dia (preu Genèric 1 
anterior) perquè estan inclosos a la Campanya d’Activitats de Vacances d’Estiu 
i els infants poden optar a rebre ajuts econòmics fins a un 90% d’aquest import, 
pel que no suposa una limitació en l’accés a aquest servei.  
 
 



 

 
En el cas del Casal de Nadal i el Casal de Setmana Santa es redueix el preu 
fins a 1,82 euros/dia, per tal de facilitar l’accés a infants que no participen del 
casal durant la resta del curs i també minimitzar el cost afegit que suposa per a 
les famílies que ja hi participen habitualment.    
 
 

  Espais esportius 
 

Es modifiquen els preus públics amb un augment del 3,1% en les cessions 
d’espai i activitats. Tot i així, es manté el preu gratuït en totes les cessions fins 
les 20h i amb bonificacions a partir d’aquella hora.  
 

  Camp de futbol Parc de la Catalana 
 
Es modifiquen els preus públics, amb un augment del 3,1%. Tot i així, es manté 
tota la promoció esportiva amb descomptes a clubs del districte. 
 
Aquests preus queden recollits als documents que s’annexen, amb el següent 
detall: 
 

 Annex 1: PREUS PÚBLICS PELS SERVEIS PRESTATS ALS 
CENTRES CÍVICS 

 Annex    2:  ALTRES EQUIPAMENTS DE DISTRICTE 
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