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INFORME PROPOSTA PREUS PUBLICS  

 
DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC  

 

La proposta general de preus públics per al 2022 a tots els equipaments i serveis 
del Districte és mantenir les mateixes tarifes que les aplicades durant el 2021, 
excepte en alguns preus als que es proposa aplicar el 3,1% d’augment de l’IPC i 
que expliquem a continuació: 

Centres cívics: 

Seguint les indicacions de l’ICUB per tota la ciutat, la proposta pels centres cívics 
del Districte és augmentar un 3,1% les tarifes d’activitats formatives, exceptuant 
les d’interès públic o territorial, que es mantenen igual. 

També es proposa un augment d’un 3,1% les tarifes de cessió d’espais, donat 
que fa 5 anys que no s’actualitzaven, així com els serveis complementaris 
associats a la cessió d’espais. 

És important remarcar que en el cas que s’impulsi i realitzi algun projecte pilot 
per poder pagar mitjançant la moneda ciutadana REC en alguna de les activitats 
i serveis culturals objecte d’aquests preus, aquests podran ser satisfets 
mitjançant aquesta moneda, que equival a 1€. 

Espai Jove La Bàscula  

A l'espai Jove la Bàscula es proposa mantenir els preus públics aplicats al 2021, 
excepte el lloguer de sala de concerts, al que s’ha aplicat l’augment del 3,1% per 
igualar l’import a la del lloguer de la Sala Pepita Casanellas. 
S’ha canviat de nom un dels conceptes dels tallers, on posava "projecte singular 
música" posa "especialitzat", per tal d'equiparar-ho als conceptes que hi ha als 
centres cívics. 
 
Resta d’equipaments:  Gent Gran, Ludoteques i Punt Multimèdia: 

Es proposa mantenir les tarifes aplicades durant el 2021 en les ludoteques i 
casals de gent gran. En el cas de les ludoteques, es manté la tarifa anual més 
econòmica per si és necessari aplicar-la en cas de restriccions en matèria de 
seguretat sanitària. 

En el cas del Punt Multimèdia es proposa aplicar l’increment del 3,1% en els 
tallers, seguint el criteri centres cívics. Es proposa també una simplificació de 
conceptes dels serveis de fabricació digital, seguint el que ja fan altres serveis 
similars de ciutat. Es mantenen igual els preus de tallers escolars, tot i remarcar 
que les escoles del Districte tenen un descompte del 100%. 
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S’adjunta a aquest informe l’annex:  

Preus privats comunicats de centres cívics i casals de barri de gestió 
cívica.  
 
La proposta de tarifes per als centres cívics és la mateixa, independentment del 
tipus de gestió:  
 
Centre cívic La Cadena 
Centre cívic Font de la Guatlla 
Centre cívic  Cotxeres de Sants  
Centre Cívic Casinet de Hostafrancs 
Centre cultural  Lleialtat Santsenca 
Centre cívic Casa del Rellotge - sala Pepita Casanellas i Sala Maremar 
 
Casals de Barri La Vinya i casal de barri Sant Cristòfol:  
Es mantenen les tarifes actuals i s’incorpora la possibilitat d’aplicar el 15% de 
descompte en les tarifes aprovades de cursos i tallers en la modalitat online. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Totes les tarifes s’expressen sense l’IVA (excepte les que s’indiqui el contrari 
expressament) i s’aplicaran a partir del dia 1 de gener del 2022. 

 

 

 

Maria Rengel 
Directora de serveis a les persones i al territori 
12 de novembre del 2021  

Maria Rengel 
2021.11.15 
17:43:43 
+01'00'
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CENTRES CÍVICS 
 
Equipament    

Centre Cultural Albareda 
Centre Cívic El Sortidor  

 
Activitats formatives: Cursos i tallers 
 
genèric 1 (a), (b), (c) i (d) 4,40 euros/hora 
genèric 2 (a), (b), (c) i (d) 3,62 euros/hora 
genèric 3 (a), (b), (c) i (d) 3,11 euros/hora 
 
Especialitzat 1 (a), (b), (c) i (d) 6,10 euros/hora 
Especialitzat 2 (a), (b), (c) i (d) 5,18 euros/hora 
 

adreçat a infants adolescents, joves (a) 2,77 euros/hora 
 
d’interès territorial o públic 1 (a) 2,77 euros/hora 
d’interès territorial o públic 2 (a) 2,52 euros/hora 

 

Tallers familiars (a) 4,40 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.  
 
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’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.  
 
Grup de Tallers familiars: 
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. 
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Itineraris culturals 
 
Genèric 3,62 euros/sessió 
Especialitzat   4,40 euros/sessió 

  

Notes:  

- (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. 
- (b) Aquests preus 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%. 

 
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. 
 

- (d) En el cas que s’impulsi i realitzi algun projecte pilot per poder pagar mitjançant la moneda ciutadana REC en 
alguna de les activitats i serveis culturals objecte d’aquests preus, els preus descrits en aquet document podran ser 
satisfets mitjançant aquesta moneda. Un REC equival de un euro. 

 

 
Activitats de difusió cultural: espectacles 
 
Districte Sants Montjuic 
 
Equipament    

Centre Cultural Albareda 
Centre Cívic El Sortidor  

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 (espectacles infantils ) 2,00 €/sessió 
 Nota: Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs, excepte el d’espectacles infantils. 

 
Cessió d’espais* 
 
Equipament Centre Cultural Albareda  
 
Cessió espais estàndards 
 
Espai (sala tipus 1 (< 50m2)) 
Entitat sense ànim de lucre  
Acte intern 9,27 euros/hora 
Acte obert i gratuït 9,27 euros/hora 
Acte obert i pagament 9,27 euros/hora 
Particulars i empreses  
Acte intern 25,77 euros/hora 
Acte obert i gratuït 25,77 euros/hora 
Acte obert i pagament 25,77 euros/hora 
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Espai (sala tipus 2 (>50m2 i 100m2)) 
Entitat sense ànim de lucre  
Acte intern 15,50 euros/hora 
Acte obert i gratuït 15,50 euros/hora 
Acte obert i pagament 15,50 euros/hora 
Particulars i empreses  
Acte intern 36 euros/hora  
Acte obert i gratuït 36 euros/hora  
Acte obert i pagament 36 euros/hora  
 
 
Espai (sala d’actes) 
Entitat sense ànim de lucre  
Acte intern 36 euros/hora 
Acte obert i gratuït 46,39 euros/hora 
Acte obert i pagament 61,80 euros/hora 
Particulars i empreses  
Acte intern 72,17 euros/hora 
Acte obert i gratuït 72,17 euros/hora 
Acte obert i pagament 72,17 euros/hora 

 

Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs 
* Descomptes en els usos dels espais de tots els centres:  
 - 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 complerta s’aplicarà un 25% de 
descompte del preu/hora sobre el total d’hores 
 

 

Equipament Centre Cívic El Sortidor  
 
Cessió espais estàndards 
 
Espai (sala tipus 1 (< 50m2)) 
Entitat sense ànim de lucre  
Acte intern 9,27 euros/hora 
Acte obert i gratuït 9,27 euros/hora 
Acte obert i pagament 9,27 euros/hora 
Particulars i empreses  
Acte intern 25,77 euros/hora 
Acte obert i gratuït 25,77 euros/hora 
Acte obert i pagament 25,77 euros/hora 

 

Espai (sala tipus 2 (>50m2 i 100m2)) 
Entitat sense ànim de lucre  
Acte intern 15,50 euros/hora 
Acte obert i gratuït 15,50 euros/hora 
Acte obert i pagament 15,50 euros/hora 
Particulars i empreses  
Acte intern 36 euros/hora 
Acte obert i gratuït 36 euros/hora  
Acte obert i pagament 36 euros/hora  
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Espai (sala tipus 3 (>100m2 i 150m2)) 
Entitat sense ànim de lucre  
Acte intern 17,50 euros/hora 
Acte obert i gratuït 17,50 euros/hora 
Acte obert i pagament 17,50 euros/hora 
Particulars i empreses  
Acte intern 46,40 euros/hora 
Acte obert i gratuït 46,40 euros/hora 
Acte obert i pagament 46,40 euros/hora 

 

Espai (sala d’actes) 
Entitat sense ànim de lucre  
Acte intern 25,77 euros/hora 
Acte obert i gratuït 25,77 euros/hora 
Acte obert i pagament 34 euros/hora 
Particulars i empreses  
Acte intern 61,86 euros/hora 
Acte obert i gratuït 61,86 euros/hora 
Acte obert i pagament 61,86 euros/hora 
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs 
* Descomptes en els usos dels espais de tots els centres:  
 - 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 complerta s’aplicarà un 25% de 
descompte del preu/hora sobre el total d’hores 

Serveis complementaris Cessió d’espais 

Equipament    
Centre Cultural Albareda 
Centre Cívic El Sortidor  

Consergeria i Muntatge  (preu/hora) 23,50 euros 
Tècnic especialitzat (preu/hora) 31,50 euros 
Neteja (preu/hora) 17,50 euros 
Sistema de gravació STREAMING per entitats sense ànim de lucre 193,99 euros 
Sistema de gravació STREAMING per particulars i empreses 459,45 euros 

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

Activitats de suport a la creació 
 
Districte Sants Montjuic 
 
Equipament: Centre cívic El Sortidor, Centre Cultural Albareda   
 
Suport a la creació (genèric) 
Entitat sense ànim de lucre  
Sala tipus 2(>50m2 i 100m2) 3,09 euros/hora 
Sala tipus 3(>100m2 i 150m2) 3,60 euros/hora 
Sala tipus 4(>150m2) 5,15 euros/hora 
Empreses  
Sala tipus 2(>50m2 i 100m2) 6,18 euros/hora 
Sala tipus 3(>100m2 i 150m2) 7,21 euros/hora  
Sala tipus 4(>150m2) 10,31 euros/hora 
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs 
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Equipament Centre Cultural Albareda 

Bucs d’assaig 
Entitat sense ànim de lucre  
Sense equip 2,70 euros/hora     
Amb equip 4,50 euros/hora   
Sense equip 20 euros/ paquet 10 hores   
Amb equip 35 euros/ paquet 10 hores   
Projecte singular suport creació per a 
Empreses 

 

Sense equip 5  euros/hora    
Amb  equip 10 euros/hora   
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

9 
 

 

 

ESPAI JOVE LA BASCULA  
 
 
 Activitats formatives: cursos i tallers 

Genèric 3,39 euros/hora 
D’interès territorial o públic 1,83 euros/hora 
Especialitzat 5,03 euros/hora 

  

Nota:  

Modalitat online: es podrà aplicar el 15% de descompte en les tarifes aprovades per a activitats formatives de 
cursos  

 
 
 Cessió d’espais 
 
 Espai (sala tipus 1 (< 50m2)) 

Entitat sense ànim de lucre 8 euros/hora 
Particulars i empreses 25 euros/hora 

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

Entitat sense ànim de lucre 15 euros/hora 
Particulars i empreses 35 euros/hora 

 
  
 Sala de concerts la Bàscula 

Entitat sense ànim de lucre 
190,46 euros/jornada  
41,20 euros/hora 

Particulars i empreses 
577,36 euros/ jornada  
82,48 euros/hora 

 
 
 Espais d’assaigs musicals 

Entitat sense ànim de lucre sense equip 2,70 euros/hora 
Entitat sense ànim de lucre amb equip 4,50 euros/hora 
Entitat sense ànim de lucre sense equip (paquet de 10 hores) 20 euros 
Entitat sense ànim de lucre amb equip (paquet de 10 hores) 35 euros 

 
 
 Serveis complementaris a la cessió d’espais 

Consergeria i muntatge 22,16 euros/hora 
Tècnic especialitzat 26,55 euros/hora 
Neteja 16,62 euros/hora 

 
 

* Descomptes en els usos dels espais de tots els centres:  
 - 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 complerta s’aplicarà un 25% de 
descompte del preu/hora sobre el total d’hores. 

 

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

Cursos i tallers 
 
Cursos multimèdia /fabricació digital Preu hora 
públic general 3,96 
estudiant 3,10 
aturat 2,13 

En alguns dels cursos  de fabricació digital es podrà cobrar un suplement en concepte de material. 

Cursos d'iniciació informàtica  Preu hora 
genèric 2,06 
targeta rosa reduïda 1,49 
targeta rosa gratuïta 0,94 
aturat 1,49 

Seminari curt puntual (de 2 o 3 hores) 3,09 

Serveis fabricació digital 

1.- Servei impressora 3D 

1.1.- Impressió 3D filament 
base 
imposable amb IVA 

Material 100 grams 2,07 2,50 

1.2.- Impressió 3D resina 
Material 100 centilitres 6,61 8,00 

2.- Talladora làser 
Ús 5 minuts 2,48 3,00 
  30 minuts 9,92 12,00 

3.- Viniladora 
Material a càrrec de l'usuari 30 minuts 2,07 2,50 
  
4.- Fresadora 

gratuït 
 
La franja de 30 minuts no es fraccionarà 
 
 
 

Taller escolar (preu/infant) 
 
d'un dia 2,07 
de dos dies 3,31 
  
 
Cessió d'espais 

sala fusta - preu hora 5,00 
sala polivalent - preu hora 9,00 
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CASALS DE GENT GRAN 
 

 

 
Tallers 

 

Quota trimestral 14,09 euros 
Quota trimestral titulars TRR 11,36  euros 
Quota trimestral titulars TRG 6,82 euros 
 
Es podrà aplicar el 15% de descompte en 
totes les activitats on line  
En aquests preus no està inclòs el 10% IVA  
 

 

 
 
 
 
Maria Rengel Vilches 
Directora de Serveis a les Persones i al Territori 
12 de novembre del 2021 

LUDOTEQUES 
 
Quotes d'associats 
 
De dilluns a divendres 
Quota anual (3 trimestres) 58,72 euros 
Quota 2 trimestres  42,11 euros 
Quota 1 trimestre  30,18 euros 
 
Nota: De forma transitòria, i sempre i quan hi  
hagi restriccions en matèria de seguretat 
sanitària, es podrà aplicar una tarifa anual de 
29€ 

   
Entrades ocasionals (només s’aplicarà si no hi 
ha llista d’espera) 
Entrada individual 4,55 euros 
Abonament 5 entrades 18,22 euros 
El segon fill o filla tindrà un 15% de descompte. 
A partir del tercer fill o filla inclòs, s’aplicarà un 25% de descompte. 
 
 
Escoles i Entitats 
Preu/ 1,30 h. grup màx. 25 persones 
Escoles fons públic i esplais 21,05 euros 
Escoles privades i altres grups 24,37 euros 
Atenció visites privades 46,24 euros 

El carnet d'associat a una Ludoteca dóna dret a una visita gratuïta al mes a qualsevol dels altres dos 
equipaments d'infància del Districte. 

Maria Rengel 
2021.11.15 
17:44:14 +01'00'
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ANNEX: PREUS PRIVATS COMUNICATS 2022  

  



 
 

13 
 

 

Centre Cívic La Cadena  

 
Activitats formatives: cursos i tallers  
 
genèric 1 (a), (b), (c) i (d) 4,40 euros/hora 
genèric 2 (a), (b), (c) i (d) 3,62 euros/hora 
genèric 3 (a), (b), (c) i (d) 3,11 euros/hora 
 
Especialitzat 1 (a), (b), (c) i (d) 6,10 euros/hora 
Especialitzat 2 (a), (b), (c) i (d) 5,18 euros/hora 
 

adreçat a infants adolescents, joves (a) 2,77 euros/hora 
 
d’interès territorial o públic 1 (a) 2,77 euros/hora 
d’interès territorial o públic 2 (a) 2,52 euros/hora 

 

Tallers familiars (a) 4,40 euros/hora 
 
 
Projecte singular especial  La Marina (a), (b), (c) i (d) 2,24 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.  
 
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’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.  
 
Grup de Tallers familiars: 
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. 
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Projecte singular especial  La Marina:  
Tallers bàsics adreçats, específicament, a ciutadans del territori més proper al centre Cívic amb unes 
característiques d’espai perifèric i renda per sota de la mitjana de la ciutat, i amb escassos interessos i expectatives 
respecte de l’oferta del centre Cívic 
 
Itineraris culturals 
 
Equipament    

 
Genèric 3,62 euros/sessió 
Especialitzat   4,40 euros/sessió 

  

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

- (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. 
- (b) Aquests preus 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%. 

 
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. 
 

- (d)  En el cas que s’impulsi o realitzi algun projecte pilot per poder pagar mitjançant la moneda ciutadana REC en 
alguna de les activitats culturals objecte d’aquests preus, els preus descrits en aquest document podran ser 
satisfets mitjançant aquesta moneda. Un REC equival a un euro. 

 
Activitats de difusió cultural: espectacles 
 

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 (espectacles infantils ) 3,00 €/sessió 
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs, excepte el d’espectacles infantils. 

 

Cessió espais estàndards  
 
Espai (sala tipus 1 (< 50m2)) 
Entitat sense ànim de lucre 9,27 euros/hora 
Particulars i empreses 25,77 euros/hora 
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs 

 

* Descomptes en els usos dels espais de tots els centres:  
 - 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 complerta s’aplicarà un 25% de 
descompte del preu/hora sobre el total d’hores. 
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Serveis complementaris a la cessió d’espais     
Consergeria i Muntatge  (preu/hora) 23,52 euros 
Tècnic especialitzat (preu/hora) 31,46 euros 
Neteja (preu/hora). 17,64 euros 
Sistema de gravació STREAMING per entitats sense ànim de lucre 193,99 euros 
Sistema de gravació STREAMING per particulars i empreses 459,45 euros 
 
* Descomptes en els usos dels espais de tots els centres:  
 - 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. 
 

 
Activitats de suport a la creació 
 
 
Suport a la creació (genèric) 
Entitat sense ànim de lucre  
Sala tipus 2(>50m2 i 100m2) 3,09 euros/hora 
Sala tipus 3(>100m2 i 150m2) 3,60 euros/hora 
Sala tipus 4(>150m2) 5,15 euros/hora 
Empreses  
Sala tipus 2(>50m2 i 100m2) 6,18 euros/hora 
Sala tipus 3(>100m2 i 150m2) 7,21 euros/hora  
Sala tipus 4(>150m2) 10,31 euros/hora 
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs 
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Centre Cívic La Casa del Rellotge-Sala Pepita Casanellas i Sala Maremar 

 
Activitats formatives: cursos i tallers  
 

genèric 1 (a), (b), (c) i (d) 4,40 euros/hora 
genèric 2 (a), (b), (c) i (d) 3,62 euros/hora 
genèric 3 (a), (b), (c) i (d) 3,11 euros/hora 
 
Especialitzat 1 (a), (b), (c) i (d) 6,10 euros/hora 
Especialitzat 2 (a), (b), (c) i (d) 5,18 euros/hora 
 

adreçat a infants adolescents, joves (a) 2,77 euros/hora 
 
d’interès territorial o públic 1 (a) 2,77 euros/hora 
d’interès territorial o públic 2 (a) 2,52 euros/hora 

 

Tallers familiars (a) 4,40 euros/hora 
 
 
Projecte singular especial  La Marina (a), (b) (c) i (d) 2,24 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.  
 
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’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.  
 
Grup de Tallers familiars: 
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. 
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Projecte singular especial  La Marina:  
Tallers bàsics adreçats, específicament, a ciutadans del territori més proper al centre Cívic amb unes 
característiques d’espai perifèric i renda per sota de la mitjana de la ciutat, i amb escassos interessos i expectatives 
respecte de l’oferta del centre Cívic 
 
 

Itineraris culturals 
 
Genèric 3,62 euros/sessió 
Especialitzat   4,40 euros/sessió 
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs 

 
 
Notes:  

- (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. 
- (b) Aquests preus 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%. 

 
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. 
 

- (d)  En el cas que s’impulsi i realitzi algun projecte pilot per poder pagar mitjançant la moneda ciutadana REC en 
alguna de les activitats i serveis culturals objecte d’aquests preus, els preus descrits en aquest document podran 
ser satisfeta mitjançant aquesta moneda. Un REC equival a un euro. 
 
 
Activitats de difusió cultural: espectacles 
 

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 (espectacles infantils ) 
 

3,00 €/sessió 

Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs, excepte el d’espectacles infantils. 
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Cessió d’espais* 
 
Cessió espais singulars 
 
Espai singular Sala Pepita Casanellas  
Entitat sense ànim de lucre 190,46 euros/jornada     

41,20 euros /hora     
Particulars i empreses 577,36 euros/jornada 

82,48 euros/hora 
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs 
 
* Descomptes en els usos dels espais de tots els centres:  
 - 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 complerta s’aplicarà un 25% de descompte del 
preu/hora sobre el total d’hores 
 
 
Cessió espais estàndards  

Espai (sala tipus 1 (< 50m2)) 
Entitat sense ànim de lucre 9,27 euros/hora 
Particulars i empreses 25,77 euros/hora 
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs 

 

Espai (sala tipus 2 (>50m2 i 100m2)) 
Entitat sense ànim de lucre 15,50 euros/hora 
Particulars i empreses  36 euros/hora 
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs 

 

Espai (sala tipus 3 (>100m2 i 150m2)) 
Entitat sense ànim de lucre 17,50 euros/hora 
Particulars i empreses 46,40 euros/hora 
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs 

 

Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs 
* Descomptes en els usos dels espais de tots els centres:  
 - 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 complerta s’aplicarà un 25% de 
descompte del preu/hora sobre el total d’hores. 
 
 
Serveis complementaris a la cessió d’espais     
Consergeria i Muntatge  (preu/hora) 23,52 euros 
Tècnic especialitzat (preu/hora) 31,46 euros 
Neteja (preu/hora). 17,64 euros 
Sistema de gravació STREAMING per entitats sense ànim de lucre 193,99 euros 
Sistema de gravació STREAMING per particulars i empreses 459,45 euros 
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs 
 
* Descomptes en els usos dels espais de tots els centres:  
 - 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. 
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Activitats de suport a la creació 
Suport a la creació (genèric) 
Entitat sense ànim de lucre  
Sala tipus 2(>50m2 i 100m2) 3,09 euros/hora 
Sala tipus 3(>100m2 i 150m2) 3,60 euros/hora 
Sala tipus 4(>150m2) 5,15 euros/hora 
Empreses  
Sala tipus 2(>50m2 i 100m2) 6,18 euros/hora 
Sala tipus 3(>100m2 i 150m2) 7,21 euros/hora  
Sala tipus 4(>150m2) 10,31 euros/hora 
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs 
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Centre Cívic Font de la Guatlla  

 
Activitats formatives: cursos i tallers  
 
genèric 1 (a), (b), (c) i (d) 4,40 euros/hora 
genèric 2 (a), (b), (c) i (d) 3,62 euros/hora 
genèric 3 (a), (b), (c) i (d) 3,11 euros/hora 
 
Especialitzat 1 (a), (b), (c) i (d) 6,10 euros/hora 
Especialitzat 2 (a), (b), (c) i (d) 5,18 euros/hora 
 

adreçat a infants adolescents, joves (a) 2,77 euros/hora 
 
d’interès territorial o públic 1 (a) 2,77 euros/hora 
d’interès territorial o públic 2 (a) 2,52 euros/hora 

 

Tallers familiars (a) 4,40 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.  
 
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’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.  
 
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. 
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Itineraris culturals 
 

Genèric 3,62 euros/sessió 
Especialitzat   4,40 euros/sessió 

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

Notes:  

- (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. 
- (b) Aquests preus 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%. 

 
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. 
 

- (d) En el cas que s’impulsi i realitzi algun projecte pilot per poder pagar mitjançant la moneda ciutadana REC en 
alguna de les activitats i serveis objecte d’aquests preus, els preus descrits en aquest document podran ser 
satisfets mitjançant aquesta moneda. Un REC equival a un euro. 
 
Activitats de difusió cultural: espectacles 

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 (espectacles infantils ) 3,00 €/sessió 
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs, excepte el d’espectacles infantils. 
 
Cessió espais estàndards 
 
Espai (sala tipus 2 (>25m2 i 100m2)) 
Entitat sense ànim de lucre  
Acte intern 15,50 euros/hora 
Particulars i empreses  
Acte intern 36 euros/hora  

 

Espai (sala d’actes) 
Entitat sense ànim de lucre  
Acte intern 25,77 euros/hora 
Acte obert i gratuït 25,77 euros/hora 
Acte obert i pagament 34 euros/hora 
Particulars i empreses 61,86 euros/hora 

 

Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs 
* Descomptes en els usos dels espais de tots els centres:  
 - 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 complerta s’aplicarà un 25% de 
descompte del preu/hora sobre el total d’hores. 
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Serveis complementaris a la cessió d’espais     
Consergeria i Muntatge  (preu/hora) 23,52 euros 
Tècnic especialitzat (preu/hora) 31,46 euros 
Neteja (preu/hora). 17,64 euros 
Sistema de gravació STREAMING per entitats sense ànim de lucre 193,99 euros 
Sistema de gravació STREAMING per particulars i empreses 459,45 euros 
Tots els preus s’expressen sense l’IVA inclòs 
 
* Descomptes en els usos dels espais de tots els centres:  
 - 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 complerta s’aplicarà un 25% de 
descompte del preu/hora sobre el total d’hores. 
 

Activitats de suport a la creació 
 
 
Suport a la creació (genèric) 
Entitat sense ànim de lucre  
Sala tipus 2(>50m2 i 100m2) 3,09 euros/hora 
Sala tipus 3(>100m2 i 150m2) 3,60 euros/hora 
Sala tipus 4(>150m2) 5,15 euros/hora 
Empreses  
Sala tipus 2(>50m2 i 100m2) 6,18 euros/hora 
Sala tipus 3(>100m2 i 150m2) 7,21 euros/hora  
Sala tipus 4(>150m2) 10,31 euros/hora 
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs 
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Centre Cívic Cotxeres de Sants i Centre cívic Casinet de Hostafrancs  

Activitats formatives: cursos i tallers 
 
 

genèric 1 (a), (b), (c) i (d) 4,40 euros/hora 
 
Especialitzat 1 (a), (b), (c) i (d) 6,10 euros/hora 
Especialitzat 2 (a), (b), (c) i (d) 5,18 euros/hora 
 
d’interès territorial o públic 1 (a) 2,77 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 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 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. 
  

Activitats de difusió cultural: espectacles 
 
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 (espectacles infantils) 3,00 €/sessió 

 Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs, excepte el d’espectacles infantils. 

 
Notes:  

- (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. 
- (b) Aquests preus 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. 
 

- (d) En el cas que s’impulsi i realitzi algun projecte pilot per poder pagar mitjançant la moneda ciutadana REC en 
alguna de les activitats i serveis objecte d’aquests preus, els preus descrits en aquest document podran ser 
satisfets mitjançant aquesta moneda. Un REC equival a un euro. 
 
 

Cessió d’espais  
 
Cessió espais singulars 
 
Espai singular Auditori Pérez Moya  
Entitat sense ànim de lucre 383,53 euros/jornada complerta 
Particulars i empreses 1678,47 euros/jornada complerta 
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs 
 
 
Espai singular Teatre del Casinet 
Entitat sense ànim de lucre 190,46 euros/ jornada 
Particulars i empreses 577,36  euros/jornada complerta 
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs 
 

 
Cessió espais estàndards 

Cessió espais estàndards Centre cívic Casinet d’Hostafrancs  

 
Espai (sala tipus 1 (< 50m2) 
Cat. 2 
Entitat sense ànim de lucre 9,27 euros/hora 
Particulars i empreses 25,77 euros/hora   
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs 

 

Espai (sala tipus 2 (>50m2 i 100m2) 
Cat. 2 
 
Entitat sense ànim de lucre 15,50 euros/hora  
Particulars i empreses 36 euros/hora 
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs 

 

Espai (sala tipus 3 (>100m2 i 150m2) 
Cat. 2 
Entitat sense ànim de lucre 17,50 euros/hora 
Particulars i empreses 46,40 euros/hora   
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs 
* Descomptes en els usos dels espais de tots els centres:  
 - En els casos de fer-se servir durant una mitja jornada s’aplicarà un descompte 
del 15% del preu/hora sobre el total d’hores. 
 - En els casos de fer-se servir durant una jornada complerta s’aplicarà un 25% de 
descompte del preu/hora sobre el total d’hores 
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Cessió espais estàndards Centre cívic Cotxeres de Sants  
 
Espai (sala tipus 1 (< 50m2) 
Cat. 2 
Entitat sense ànim de lucre 9,27 euros/hora 
Particulars i empreses 25,77 euros/hora   
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs 
 
 
Espai (sala tipus 2 (>50m2 i 100m2) 
Cat. 2 
 
Entitat sense ànim de lucre 15,50 euros/hora  
Particulars i empreses 36 euros/hora 
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs 
 
 
Espai (sala tipus 3 (>100m2 i 150m2)) 
Cat. 2 
Entitat sense ànim de lucre 17,50 euros/hora 
Particulars i empreses 46,40 euros/hora   
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs 
 
 
Espai (sala d’actes) 
Cat. 2 
Entitat sense ànim de lucre 25,77 euros/hora 
Particulars i empreses 61,86 euros/hora 
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs 
 
* Descomptes en els usos dels espais de tots els centres:  
 - En els casos de fer-se servir durant una mitja jornada  s’aplicarà un descompte 
del 15% del preu/hora sobre el total d’hores. 
 - En els casos de fer-se servir durant una jornada complerta s’aplicarà un 25% de 
descompte del preu/hora sobre el total d’hores 
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Serveis complementaris a la cessió d’espais     

Centre Cívic Casinet d’Hostafrancs,  

Centre Cívic Cotxeres de Sants  

 

Consergeria i Muntatge  (preu/hora)  23,52 euros, 

Tècnic especialitzat (preu/hora)  31,46 euros  

Neteja (preu/hora)  17,64 euros  

Neteja fi activitat Auditori Cotxeres. 356,35 euros 

Neteja  fi activitat Teatre Casinet 148,19 euros 

Equip de so  senzill Cotxeres.i Casinet (privat ) 106,34 euros 

Equip de so / equip  de llums + 3 hores tècnic  Cotxeres i Casinet (privat) 440,07 euros 

Dipòsit concerts Auditori Cotxeres 349,02 euros 

Dipòsit concerts Teatre Casinet 210,52 euros 

Projector i pantalla auditori Cotxeres (preu per sessió) 91,89 euros 

RACK  de comunicació 61,25 euros 

Sistema de gravació STREAMING per entitats sense ànim de lucre 193,99 euros 

Sistema de gravació STREAMING per particulars i empreses 459,45 euros 
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Centre cultural  La Lleialtat Santsenca  

 

genèric 1 (a), (b), (c) i (d) 4,40 euros/hora 
 
Especialitzat 1 (a), (b), (c) i (d) 6,10 euros/hora 
Especialitzat 2 (a), (b), (c) i (d) 5,18 euros/hora 
 
d’interès territorial o públic 1 (a) 2,77 euros/hora 
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs. 
 
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 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 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. 
 

Notes: 

En el cas que s’impulsi i realitzi algun projecte pilot per poder pagar mitjançant la moneda 
ciutadana REC en alguna de les activitats i serveis culturals objecte d’aquests preus, els preus 
descrits en aquest document podran ser satisfets mitjançant aquesta moneda. Un REC equival a 
un euro. 

 
  
Activitats de difusió cultural: espectacles 
 

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 (espectacles infantils ) 3,00€/sessió 
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs, excepte el d’espectacles infantils. 

Activitats de suport a la creació 

Bucs d’assaig 

Buc 1 (12,15m2) 3,27€/hora 20€/Abonament 10h+1h* 
Buc 2 (29,95m2) 5,45€/hora 40€/Abonament 10h+1h* 

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

*Els abonaments inclouen 10h d’assaig. Cada abonament, inclou 1 hora d’assaig gratuíta. 
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Cessions d’espai 

Entitats membres de la CELS Aula 
(< 50m2) 

Sala 01/Terrassa 
(>50m2 i 150m2) 

Auditori 
Sala d’actes 

Acte intern 0,00€ 0,00€ 0,00€ 

Acte obert i gratuït 0,00€ 0,00€ 0,00€ 

Acte obert i de pagament. Preu/hora 7,20€ 10,30€ 14,40€ 

Acte obert i de pagament. Preu/mitja jornada 23,10€ 33€ 46,20€ 

Acte obert i de pagament. Preu/dia 46,20€ 66€ 92,40€ 

 

 
Entitat sense ànim de lucre, externa a la CELS Aula 

(< 50m2) 
Sala 01/Terrassa 

(>50m2 i 150m2) 
Auditori 

Sala d’actes 

Acte intern. Preu/hora 3,6€ 5,20€ 7,20€ 

Acte intern. Preu/mitja jornada 11,50€ 16,50€ 23,10€ 

Acte intern. Preu/dia 23,10€ 33€ 46,20€ 

Acte obert i gratuït 0,00€ 0,00€ 0,00€ 

Acte obert i de pagament. Preu/hora 7,20€ 10,30€ 14,40€ 

Acte obert i de pagament. Preu/mitja jornada 23,10€ 33€ 46,20€ 

Acte obert i de pagament. Preu/dia 46,20€ 66€ 92,40€ 

 

 
Cooperatives Aula 

(< 50m2) 
Sala 01/Terrassa 

(>50m2 i 150m2) 
Auditori 

Sala d’actes 

Acte intern. Preu/hora 5,40€ 7,70€ 10,80€ 

Acte intern. Preu/mitja jornada 17,30€ 24,70€ 34,60€ 

Acte intern. Preu/dia 34,60€ 49,50€ 69,30€ 

Acte obert i gratuït 0,00€ 0,00€ 0,00€ 

Acte obert i de pagament. Preu/hora 10,80€ 15,50€ 21,70€ 

Acte obert i de pagament. Preu/mitja jornada 34,60€ 49,50€ 69,30€ 

Acte obert i de pagament. Preu/dia 69,70€ 99€ 138,60€ 
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Particulars i empreses Aula 

(< 50m2) 
Sala 01/Terrassa 

(>50m2 i 150m2) 
Auditori 

Sala d’actes 

Acte intern. Preu/hora 12,40€ 46,40€ 61,90€ 

Acte intern. Preu/mitja jornada 39,60€ 148,50€ 198€ 

Acte intern. Preu/dia 79,20€ 297€ 395,90€ 

Acte obert i gratuït. Preu/hora 12,40€ 46,40€ 61,90€ 

Acte obert i gratuït. Preu/mitja jornada 39,60€ 148,50€ 198€ 

Acte obert i gratuït. Preu/dia 79,20€ 297€ 395,90€ 

Acte obert i de pagament. Preu/hora 15,50€ 51,60€ 67€ 

Acte obert i gratuït. Preu/mitja jornada 49,50€ 165€ 214,40€ 

Acte obert i gratuït. Preu/dia 99€ 329,90€ 428,90€ 

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

 

Serveis complementaris a la cessió d’espais  

 
Tècnic especialitzat (preu/hora) 31,50 euros 
Neteja (preu/servei). 
Quan l’activitat sigui en cap de setmana o festiu així com serveis d’urgència 
24h, els costos del servei es veuran incrementats en un 30% 52,50 euros 

Equip de so i llums senzill (preu/servei) 

Entitats sense ànim de lucre i cooperatives 
Empreses i particulars  

 

15 euros 
30 euros 

Equip de so i llums complet (preu/servei) 
Entitats sense ànim de lucre i cooperatives  
Empreses i particulars 

 

60 euros 
120 euros 

Servei de streaming bàsic (preu/servei) 
Entitats sense ànim de lucre i cooperatives 
Empreses i particulars 

 

40 euros 
80 euros 

Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs 
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CASALS DE BARRI DE LA MARINA:  
Casal de Barri la Vinya i Casal de Barri Sant Cristòfol 
 
Aquests preus començaran a aplicar-se a partir de l’1  de gener de 2022. Tots els preus 
s’expressen sense l’IVA inclòs. 

 
Activitats formatives: cursos i tallers 

 
  

Genèric transició (*) 2,01 €/hora 
Especialitzat costura Gratuït 
D’interès especial d’acord 
amb els objectius dels 
casals 

Gratuït 

Grup tallers/cursos Genèric Transició (*): Tallers bàsics adreçats a la població en general i que comporta 
una formació elemental en unes tècniques properes i accessibles (pintura, manualitats, etc..) 

En cas de realitzar-se algun taller o curs en la modalitat online: es podrà aplicar el 15% de descompte en 
les tarifes aprovades de cursos i tallers. 

 Cessió d’Espais 
 

  
Entitats i particulars 3,22 €/hora 
Serveis i equipaments 
municipals 

Gratuït 

Entitats sense afany de 
lucre amb seu social al barri 
que fain activitats gratuïtes 
(**) 

Gratuït 

Entitats sense afany de 
lucre sense seu social al 
barri 

3,22 €/hora 

(**)L’activitat ha de ser gratuïta i estar adreçada a la població del barri de la Marina i no han de rebre 
cap tipus de contraprestació econòmica per part dels usuaris. En aquests casos també es podrà pactar 
alguna contraprestació de col·laboració en altres activitats desenvolupades pels casals de barri. 

 

 

Maria Rengel Vilches 
Directora de Serveis a les Persones i al Territori 
12 de novembre del 2021 
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