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INFORME JUSTIFICATIU PROPOSTA PREUS PÚBLICS 2022 DELS EQUIPAMENTS i SERVEIS 
DEL DISTRICTE DE L’EIXAMPLE.  

Per elaborar  la proposta de preus públics per al 2022, s’ha tingut en compte  
 

 la  directriu general de la Direcció de política fiscal   segons la qual es poden plantejar els 
canvis i les variacions de l’import dels preus públics que es creïn  convenients, sempre que 
estiguin raonats i convenientment justificats.   
 

 la variació interanual amb un IPC del 3,1% com a increment de partida.  
 

 la proposta de preus a aplicar als centres cívics de Barcelona, plantejada per la xarxa de 
centres cívics que coordina l’ICUB, que dóna 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.   
 

 la proposta de preus públics de les  instal•lacions esportives del Districte de l’Eixample serà 
tramitada per l’Institut Barcelona Esports, prèvia informació als Consells d’Equipament de les 
respectives instal•lacions esportives.  
 

Atenent això, la proposta de  preus de l’Eixample per  al 2022 planteja un increment, en termes 
generals, del 3,1% en els  diferents serveis. El document de preus que s’adjunta inclou tots els serveis 
i equipaments següents i, en cada cas, si són objecte d’algun tipus de  reducció i/o promoció. 
 
 
Les consideracions per als diferents serveis són les següents:  
 
Espais i Casals de gent gran:  
  

 Inscripció anual: Es manté sense increment el preu de la inscripció anual que dóna dret  a 
l'accés a tots els Espais de gent gran del Districte, a les seves activitats i tallers amb 
voluntariat i als tallers de pagament amb preu reduït.  
 

 Tallers: activitat física i corals 
 

 Increment del 3,1 %, amb la reducció del 60% per a persones amb targeta rosa 
gratuïta, i del 35 % per a persones amb targeta rosa reduïda. 
 

 Es manté sense increment el preu taller per a persones no sòcies, on s’aplica el preu 
i criteri dels tallers de centres cívics adreçats a gent gran i d’aquells d’interès territorial 
i  públic. 

 Activitats celebració calendari festiu i tradicional: increment 3,1% 
 

 
Promoció infància  
 

 Casals Infantils:  
 Increment del 3,1%. 
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 S’incorpora la reducció del 15% sobre el preu de la inscripció trimestral per a famílies 

nombroses i monoparentals. 
 Abonament de 5  entrades puntuals amb el preu de 4, i de 10 entrades amb el preu 

de 8. 
 

 Mostra de Jocs i Joguines,  al 2019 es va iniciar una adequació progressiva dels preus que 
es venien aplicant des de la seva creació al casal Infantil Fort Pienc, l'any 2003.  

 Es proposa un preu final (IVA inclós) d’1,75 €/infant/sessió, que suposa un increment 
de 25 cèntims sobre el preu final respecte l’any 2019. 

 Els infants inscrits al Casal Infantil diari, tenen accés gratuït en l'horari del Casal. 
 Preu d’abonament  per a 5 sessions, pagant 4 sessions. 

 
 Espais 0-3.  

 Increment del 3,1% 
 Preu per inscripció  familiar.  
 Reducció del 15% sobre el preu de la inscripció trimestral per a famílies nombroses i 

monoparentals. 
 

 Espai de Joc i Aigua “Mulla’t”:  
 Increment del 3,1%, excepte l’entrada individual on s’ha fet arrodoniment del preu 

final i suposa un increment del 2,30% 
 Gratuït per a menors d’un any i majors de 65 amb targeta rosa. 
 Abonament de 10 entrades, amb el preu de  8 tiquets diaris. 

  

 
Centres cívics 
 
Com hem dit, els preus dels serveis de cursos i tallers, espectacles i cessió d’espais estan 
homogeneïtzats  a nivell de ciutat, de forma que tots els centres cívics de la xarxa aproven la mateixa 
forquilla de preus. Els criteris  aplicats són els següents 
 

 Cursos i tallers 
 

 Tallers  genèrics, tallers especialitzats, tallers familiars i itineraris: increment del 
3,1% 

 Tallers adreçats a infants, adolescents i joves i aquells d’interès  territorial i 
públic: no s’aplica cap increment entenent que aquests tallers incideixen en sectors 
de població especialment vulnerables. 

 Es mantenen les reducció i promocions existents:  
 Possibilitat  d’aplicar descomptes per a la promoció de tallers que, en cap 

cas, superaran el 15 % de reducció sobre el preu final. 
 Reducció del 50% per a persones residents al municipi i que es trobin en 

situació d’atur. 
 Reducció del 50% o 75% per a persones residents al municipi amb algun 

tipus de discapacitat, amb els criteris i reduccions establers. 
 

 Espectacles: es manté el preu actual. 
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 Cessió d’espais:  

 Increment del 3,1% 
 Els preus s’apliquen en funció de la següent  classificació: 

 Tipus d’entitat: entitat sense ànim de lucre / particulars i empreses 
 Tipologia d’usos: acte  intern / acte obert  i gratuït / acte obert i de pagament 
 Cinc tipologies d’espais, basant-se en un criteri  de superfície i aforament. 
 Categories  d’espais, en funció de criteris com la seva ubicació territorial i les 

prestacions de les que disposa l’espai. 
 S’estableixen les següents reduccions:  

 Reducció del 15% per a cessions de mitja jornada, i del 25 % per a jornades 
complertes. 

 Estan  exemptes de pagament les entitats d’àmbit territorial, amb caràcter 
marcadament social i cultural , sense afany de lucre que realitzin activitats 
d’indubtable interès ciutadà per als veïns i veïnes de l’Eixample (AVV; esplais 
infantils i juvenils....). 
 

 Petit Tísner- Escola arts escèniques – Centre cívic Cotxeres Borrell 
 Increment 3,1% 
 Aplicació setembre 2022 

 
 Espai de fotografia Català Roca 

 Increment del 3,1%   
 Els preus de cursos i tallers i de cessió d’espais són els mateixos que els centres 

cívics  
 

Instal·lacions esportives sense abonats:   
 
Com hem dit, la  proposta de preus públics de les  instal·lacions esportives del Districte de l’Eixample 
es tramita en un expedient únic juntament amb la resta de CEMs i instal·lacions de la ciutat, per part 
de  l’Institut Barcelona Esports, prèvia informació als Consells d’Equipament de les respectives 
instal·lacions esportives. 
 
La proposta d’increment per a les instal·lacions esportives sense abonats (Complex Esportiu 
Municipal  Fort Pienc i Pistes poliesportives  Joan Miró), és del 3,1%  
 
 
Barcelona, 5 de novembre de 2022   
 
Maribel Ujeda      Núria González 
 
 
 
 
 
 
 
Gestora de projectes     Directora Serveis a les Persones i Territori 
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