
 

 
INFORME JUSTIFICATIU PROPOSTA DE PREUS PÚBLICS 2022 

DISTRICTE DE CIUTAT VELLA 
  
El Districte de Ciutat Vella ha augmentat, en línies generals, les tarifes dels 
Centres Cívics i els Espais Esportius del Districte en un percentatge del 3,1%. 
En els preus de Casals Infantils i Projecte Franja hi ha una reducció en les 
activitat de Nadal i Setmana Santa. Els preus de l’Espai Jove i Casals de Gent 
Gran es mantenen. 
 
Es plantegen els canvis que detallem a continuació: 
 

 Centres Cívics 
 

o Activitats formatives: cursos i tallers 
 

Els preus generals del Centre Cívics augmenten un 3,1%  en les 
diverses tipologies de preus per tal es puguin aplicar segons la 
necessitat. Aquesta publicació, d’acord amb l’ICUB, serà uniforme a tots 
els Centre Cívics de la ciutat. El Districte de Ciutat Vella aplicarà en 
línies generals el genèric 2:,  
 
 2021 2022 
genèric 1 (a), (b) i (c) 4,27 euros/hora 4,40 euros/hora  
genèric 2 (a), (b) i (c) 3,52 euros/hora 3,62 euros/hora 
genèric 3 (a), (b) i (c) 3,02 euros/hora 3,11 euros/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.  
 
 
El Districte també aplicarà l’especialitzat 2 
 
 2021 2022 
Especialitzat 1 (a), (b) i (c) 5,92 euros/hora 6,09 euros/hora  

Especialitzat 2 (a), (b) i (c) 5,03 euros/hora 5,18 euros/hora  

 
 
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.  

 
 
 
 



 

 
El Districte també aplicarà la tarifa de tallers familiars. 
 
 2021 2022 
Tallers familiars 4,27euros/hora 4,40euros/hora 
 
 
Grup de Tallers familiars: 
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. 
 

 
 

o Activitats de Suport a la creació  
 

Entitat sense ànim de lucre 2021 2022 
Sala tipus 3(>150m2) 3,50 euros/hora 3,60 euros/hora  

 
 

o Altres serveis 
 

En els Casals infantils i Projectes 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.    

 
Casal infantil i Franja 2021 2022 
Casal d’Estiu 6,30 euros/dia Genèric 1 

4,73 euros/dia Genèric 2 
6,30 euros/dia  

Casal de Nadal 6,30 euros/dia Genèric 1 
4,73 euros/dia Genèric 2 

1,82 euros/dia 

Casal de Setmana Santa 6,30 euros/dia Genèric 1 
4,73 euros/dia Genèric 2 

1,82 euros/dia 

 
 

o Cessió d’espais  
 

 Centre Cívic Pati Llimona  
Es modifica el preu de cessió d’espai de les sales per equilibrar-los a altres 
centres cívics d’acords amb l’ICUB 

 
 

Cessió espais singulars (1) 
 
Espais singulars. Sala Multimèdia 

Entitat sense ànim de lucre 2021 2022 
Acte intern 21 euros/hora 21,65 euros/hora 
Acte obert i gratuït 21 euros/hora 21,65 euros/hora 
Acte obert i pagament 21 euros/hora 21,65 euros/hora 



 

Particulars i empreses   
Acte intern 50 euros/hora 51,55 euros/hora 
Acte obert i gratuït 50 euros/hora 51,55 euros/hora 
Acte obert i pagament 50 euros/hora 51,55 euros/hora 

 
 

Cessió espais estàndards (1) 
 
Espai (sala tipus 1 (< 50m2)) Sales Taller i sala reunions  
Categoria 2 

Entitat sense ànim de lucre 2021 2022 
Acte intern 8 euros/hora  9,28 euros/hora  
Acte obert i gratuït 8 euros/hora  9,28 euros/hora  
Acte obert i pagament 9 euros/hora  9,28 euros/hora  
Particulars i empreses   
Acte intern 25 euros/hora 25,77 euros/hora 
Acte obert i gratuït 25 euros/hora 25,77 euros/hora 
Acte obert i pagament 25 euros/hora 25,77 euros/hora 

 
Espai (sala tipus 2 (>50m2i 100m2))Cuina, Gimnàs, Sala Joan Maragall , Pati Correu Vell i Pati d’en 
Llimona  
Categoria 1 

Entitat sense ànim de lucre 2021 2022 
 Acte intern 21  euros/hora  21,65  euros/hora  

Acte obert i gratuït 21  euros/hora  21,65  euros/hora  
Acte obert i pagament 21  euros/hora  21,65  euros/hora  
Particulars i empreses   
Acte intern 50 euros/hora 51,55 euros/hora 
Acte obert i gratuït 50 euros/hora 51,55 euros/hora 
Acte obert i pagament 50 euros/hora 51,55 euros/hora 

 
Espai (sala d’actes) Sala Maria Aurèlia Capmany , Sala Conferències i Montserrat Roig  

 
Categoria 2 
 

Entitat sense ànim de lucre 2021 2022 
Acte intern 25  euros/hora 25,77 euros/hora 
Acte obert i gratuït 25  euros/hora  25,77 euros/hora 
Acte obert i pagament 25 euros/hora  25,77 euros/hora 
Particulars i empreses   
Acte intern 50 euros/hora  51,55 euros/hora  
Acte obert i gratuït 50 euros/hora  51,55 euros/hora  
Acte obert i pagament 50 euros/hora  51,55 euros/hora  

 
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs 

 
Es modifica el preu de l’autoservei en ús d’empreses per adequar-lo a l’oferta 
general de la ciutat de Barcelona. 

 
 2021   2022 
Autoservei Laboratori Foto  
1 ús = 2 hores 

  

Abonament 3 usos 9,00 euros 9,00 euros 
Abonament 5 usos 14,05 euros 14,05 euros 
Abonament 10 usos 20,00 euros 20,00 euros 
Abonament 20 usos 35,00 euros 35,00 euros 
Abonament 50 usos 60,00 euros 60,00 euros 
Autoservei Plató. Ús individual   
1 ús =  3 hores 30,00 euros 30,00 euros 
Abonament de 5 usos 95,00 euros 95,00 euros 
Empreses 1 ús 100,60 euros 70 euros 
Tècnic  30,60 euros/hora 30,60 euros/hora 

 



 

 
 
 

 Centre Cívic Barceloneta  
Es modifica el preu de cessió d’espai de les sales per equilibrar-los a 
altres centres cívics d’acords amb l’ICUB 
 
 

Cessió espais estàndards (1) 
 
Espai (sala tipus 1 (< 50m2)) Sales Taller  
Categoria 2 

Entitat sense ànim de lucre 2021 2022 
Acte intern 8,00 euros/hora 9,28 euros/hora  
Acte obert i gratuït 8,00 euros/hora  9,28 euros/hora  
Acte obert i pagament 9,00 euros/hora 9,28 euros/hora 
Particulars i empreses   
Acte intern 25,00 euros/hora 25,77 euros/hora 
Acte obert i gratuït 25,00 euros/hora 25,77 euros/hora 
Acte obert i pagament 25,00 euros/hora 25,77 euros/hora 

 
Espai (sala tipus 2 (>50m2i 100m2)) Sala H i Sala Mediterrània  
Categoria 3 
 

Entitat sense ànim de lucre 2021 2022 
Acte intern 9,00 euros/hora 9,28 euros/hora 
Acte obert i gratuït 9,00 euros/hora  9,28 euros/hora  
Acte obert i pagament 10,00 euros/hora  10,30 euros/hora  
Particulars i empreses   
Acte intern 25,00 euros/hora 25,77 euros/hora  
Acte obert i gratuït 25,00 euros/hora 25,77 euros/hora  
Acte obert i pagament 25,00 euros/hora 25,77 euros/hora  

 
Espai (sala tipus 3 (>100m2i 150m2) Sala C  
Categoria 2 

Entitat sense ànim de lucre 2021 2022 
Acte intern 17,00 euros/hora  17,50 euros/hora  

Acte obert i gratuït 17,00 euros/hora  17,50 euros/hora  
Acte obert i pagament 17,00 euros/hora  17,50 euros/hora  
Particulars i empreses   
Acte intern 45,00 euros/hora  46,40 euros/hora  
Acte obert i gratuït 45,00 euros/hora 46,40 euros/hora 
Acte obert i pagament 45,00 euros/hora 46,40 euros/hora 

 
Espai (sala tipus 3 (>150m2)) Sala Carmen Amaya   
Categoria 2  

Entitat sense ànim de lucre 2021 2022 
Acte intern 25,00 euros/hora   25,77 euros/hora   

Acte obert i gratuït 25,00 euros/hora 25,77 euros/hora 
Acte obert i pagament 25,00 euros/hora 25,77 euros/hora 
Particulars i empreses   
Acte intern 50,00 euros/hora  51,55 euros/hora  
Acte obert i gratuït 50,00 euros/hora 51,55 euros/hora 
Acte obert i pagament 50,00 euros/hora 51,55 euros/hora 

 
Espai Sala d’actes  
Categoria 1 

Entitat sense ànim de lucre 2021 2022 
Acte intern 35,00 euros/hora  36,00 euros/hora  

Acte obert i gratuït 35,00 euros/hora  36,00 euros/hora  
Acte obert i pagament 60,00 euros/hora   61,80 euros/hora   
Particulars i empreses   



 

Acte intern 70,00 euros/hora 72,17 euros/hora 
Acte obert i gratuït 70,00 euros/hora 72,17 euros/hora 
Acte obert i pagament 70,00 euros/hora 72,17 euros/hora 

 
 
 
 

 Centre Cívic Convent de Sant Agustí  
Es modifica el preu de cessió d’espai de les sales per equilibrar-los a 
altres centres cívics d’acords amb l’ICUB 
 

 
Cessió espais singulars (1) 
 
Espais singulars. Sala Bunker, Capelles i Sala Noble. 

Entitat sense ànim de lucre 2021 2022 
Acte intern 25 euros/hora 25,77 euros/hora 
Acte obert i gratuït 25 euros/hora 25,77 euros/hora 
Acte obert i pagament 60 euros/hora 61,80 euros/hora 
Particulars i empreses   
Acte intern 60 euros/hora 61,80 euros/hora 
Acte obert i gratuït 60 euros/hora 61,80 euros/hora 
Acte obert i pagament 60 euros/hora 61,80 euros/hora 

 
 

Cessió Espais Estàndars 
 
Sala Calidoscopi 1 sala . Cat. 2 

Entitat sense ànim de lucre 2021 2022 
Acte intern 14,90 euros/hora 14,31 euros/hora 
Acte obert i gratuït 14,32 euros/hora  14,31 euros/hora 
Acte obert i pagament 22,65 euros/hora  21,65 euros/hora  
Particulars i empreses   
Acte intern 25,00 euros/hora  25,77 euros/hora  

Acte obert i gratuït 25,00 euros/hora 25,77 euros/hora 
Acte obert i pagament 25,00 euros/hora 25,77 euros/hora 

Aquests preus s’adapten als preus generals de l’ICUB 
 
Sala Calidoscopi 2 sales Cat. 2 (més de 150m2) . 

Entitat sense ànim de lucre 2021 2022 
Acte intern 25 euros/hora  25,77 euros/hora  

Acte obert i gratuït 25 euros/hora 25,77 euros/hora 
Acte obert i pagament 25 euros/hora 25,77 euros/hora 
Particulars i empreses   
Acte intern 50 euros/hora 51,55 euros/hora 
Acte obert i gratuït 50 euros/hora 51,55 euros/hora 
Acte obert i pagament 50 euros/hora 51,55 euros/hora 

 
Cessió espais estàndards  
 
Espai (sala tipus 1 (< 50m2))Sales Taller  
Categoria 1 

Entitat sense ànim de lucre 2021 2022 
Acte intern 14 euros/hora 14,31 euros/hora 
Acte obert i gratuït 14 euros/hora 14,31 euros/hora 
Acte obert i pagament 20 euros/hora 21,65 euros/hora  
Particulars i empreses   
Acte intern 33,00 euros/hora 34,00 euros/hora 
Acte obert i gratuït 33,00 euros/hora 34,00 euros/hora 
Acte obert i pagament 33,00 euros/hora 34,00 euros/hora 

 
 



 

 
 Centre Cívic Drassanes 

Es modifica el preu de cessió d’espai de les sales per equilibrar-los a altres 
centres cívics d’acords amb l’ICUB 

 
Cessió espais estàndards (1) 
 
Espai (sala tipus 1 (< 50m2)) Sales Taller (A,B,C,E,1)  
Categoria 3 

Entitat sense ànim de lucre 2021 2022 
Acte intern 5,00 euros/hora  5,16 euros/hora  

Acte obert i gratuït 5,00 euros/hora 5,16 euros/hora 
Acte obert i pagament 5,00 euros/hora 5,16 euros/hora 
Particulars i empreses   
Acte intern 12,00 euros/hora  12,37 euros/hora  
Acte obert i gratuït 12,00 euros/hora  12,37 euros/hora  
Acte obert i pagament 12,00 euros/hora  12,37 euros/hora  

 
Espai (sala tipus 2 (>50m2i 100m2)) Sala D, Gimnàs i Sala Frederica Montseny  
Categoria 3 

 2021 2022 
Entitat sense ànim de lucre   
Acte intern 9,00 euros/hora  9,28 euros/hora  
Acte obert i gratuït 9,00 euros/hora 9,28 euros/hora 
Acte obert i pagament 10,00 euros/hora 10,30 euros/hora  
Particulars i empreses   
Acte intern 15,00 euros/hora   15,50 euros/hora   
Acte obert i gratuït 15,00 euros/hora   15,50 euros/hora   
Acte obert i pagament 15,00 euros/hora   15,50 euros/hora   

 
 

 Casal de Barri del Raval: 
 

En relació al Casal de Barri del Raval, es modifica el preu dels cursos i 
tallers per tal d’equilibrar-los amb la resta d’equipaments del districte 
 
 2021 2022 
genèric 2 (a), (b)  3,52 euros/hora  3,62 euros/hora  

 
Es modifica el preu de cessió d’espai de les sales per equilibrar-los a 
altres centres cívics d’acords amb l’ICUB 

 
Espai (sala tipus 1 (< 50m2)) Aules de Formació 

 
 2021 2022 
Entitat sense ànim de lucre   
Acte intern 5,00 euros/hora  5,16 euros/hora  

Acte obert i gratuït 5,00 euros/hora 5,16 euros/hora 
Acte obert i pagament 5,00 euros/hora 5,16 euros/hora 
Particulars i empreses   
Acte intern 12,00 euros/hora  12,37 euros/hora  
Acte obert i gratuït 12,00 euros/hora  12,37 euros/hora  
Acte obert i pagament 12,00 euros/hora  12,37 euros/hora  
 
Espai (sala tipus 2 (>50m2i 100m2)) Espai Tallers i Espai Franja 

 
 2021 2022 
Acte intern 5,00 euros/hora  5,16 euros/hora  

Acte obert i gratuït 5,00 euros/hora 5,16 euros/hora 
Acte obert i pagament 5,00 euros/hora 5,16 euros/hora 



 

Particulars i empreses   
Acte intern 12,00 euros/hora  12,37 euros/hora  
Acte obert i gratuït 12,00 euros/hora  12,37 euros/hora  
Acte obert i pagament 12,00 euros/hora  12,37 euros/hora  
 
 
 
Auditori (>100m2i 150m2))  
 2021 2022 
Entitat sense ànim de lucre   
Acte intern 10,00 euros/hora   10,30 euros/hora   
Acte obert i gratuït 10,00 euros/hora 10,30 euros/hora 
Acte obert i pagament 10,00 euros/hora 10,30 euros/hora 
Particulars i empreses   
Acte intern 45,00 euros/hora   46,40 euros/hora   
Acte obert i gratuït 45,00 euros/hora   46,40 euros/hora   
Acte obert i pagament 45,00 euros/hora   46,40 euros/hora   
 
 

o Suport a la creació 
 

Companyies teatrals. Totes les 
sales 

2021 2022 

1 hora 3,50 euros/hora  3,60 euros/hora 
 
 

 Espais esportius: 
 D’acord amb la proposta de l’IBE, augmenten els preus un 3,1% 
 

 2021 2022 
Entrades i abonaments Tarifes generals Tarifes generals 
Abonats 1 hores/setmana 55,35 euros/hora  57,06 euros/hora  
Abonats promoció esportiva 
1 hora setmana (1)  

20,10 euros/mes 20,72 euros/mes 

Permanència Zelador en 
horari nocturn o festiu 

13,92 euros 14,35 euros 

 
2021 2022 

Quotes Tarifes generals Tarifes generals 
1 hores setmana 52,26 euros activitat/mes  53,88 euros activitat/mes  
2 hores setmana  104,65 euros activitat/mes 107,89 euros activitat/mes 
Permanència Zelador en 
horari nocturn o festiu 

13,92 euros 14,35 euros 

 
 
 

 Camp de Futbol Municipal Parc de la Catalana: 
 
La proposta segueix la pauta de l’IBE, que ha estat pujar els preus de les 
instal·lacions esportives el 3,1% a totes les tarifes 
 

2021 2022 
Entrenaments clubs (1/2 camp, 1 hora    
Entrenament futbol base (fins juvenil inclòs) 7 15,27  15,74  
Entrenament altres categories 53,03 54,67 
Entrenament futbol base tecnificació (fins juvenil inclòs) 25,15 25,93 
Competició clubs futbol base   



 

Competició pre-benjamí i benjamí (1/2 camp, 1 hora) 13,46 13,88 
Competició aleví (1/2 camp, 1,30 hores) 20,20 20,82 
Competició infantil i cadets (camp sencer, 1,30 hores) 40,35 41,60 
Competició juvenil (camp sencer, 2 hores) 53,78 55,44 
Competició altes categories    
Amateurs, veterans, grups (camp sencer, 2 hores) 132,24 136,34 
Altres Lloguers (camp sencer, 1 hora)   
Lloguer escolar horari lectiu  6,93 7,15 
Lloguer lligues comercials (futbol 7) 78,32 80,74 
Lloguer esporàdic (futbol 11) 143,58 148,03 
Llum artificial (100%)  10,68 11,02 
Llum artificial (50%)  5,34 5,51 
Lloguers usos no esportius 213,73 220,36 
 
 

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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