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INFORME JUSTIFICATIU DE LA PROPOSTA DE PREUS PÚBLICS 2022 

DISTRICTE D’HORTA-GUINARDÓ 

El present informe té com a objectiu elevar a la Comissió de Govern la modificació de 
preus dels cursos, tallers i serveis dels Centres Cívics, Casals de Barri, Casal 
d’Entitats, Casals i Espais de Gent Gran, Espai Jove Boca Nord, Espai Horta 71, Sala 
Polivalent de Montbau i Sala d’Actes del Districte, Casals Infantils, Ludoteques i Seu 
del Districte per l’exercici 2021. 

La proposta de tarifes que consta en el quadre adjunt són preus expressats sense 
l’Impost sobre el Valor Afegit, als quals se’ls aplicarà el règim d’IVA que correspongui 
segons la normativa vigent. 

Amb caràcter general, s’aplica l’augment de l’IPC del mes d’agost, del 3,1% que 
promou tant l’IBE com l’ICUB, per tal de complir amb al criteri d’intentar 
homogeneïtzar preus a nivell de ciutat, o que aquests no estiguin molt allunyats 
entre districtes, però amb excepcions. Aquest increment s’aplica en centres cívics, 
casals de barri i espais joves als tallers genèrics i especialitzats, la cessió 
d’espais i els itineraris culturals, però no s’aplica als tallers d’interès territorial 
(que tenen un preu més baix per respondre a barris amb renda més baixa o a 
col·lectius específics), ni tampoc als tallers d’infants, adolescents o joves, ni als 
espectacles. Tampoc s’aplica als tallers i cursos dels casals de gent gran, ni als 
preus dels casals infantils.  

D’altra banda, s’elimina la referència als tallers online que es va introduir durant 
la pandèmia atès que no es vol crear una categoria amb aquests tallers (es faran 
en cas necessari, però amb el mateix cost que la resta de tallers). També s’ha 
actualitzat el preu de la neteja extraordinària en la cessió d’espais, ajustant-lo al 
contracte vigent, i s’ha unificat el preu dels tallers familiars i dels itineraris 
culturals entre els diferents equipaments. 

1. Pel que fa als Centres cívics, el Districte aplica l’augment de l’IPC del 3,1% en 
alguns conceptes i manté els preus públics de 2021 en d’altres.  

1.1 Activitats formatives: cursos i tallers 

S’aplica l’augment del 3,1% de l’IPC als tallers genèrics, especialitzats i 
familiars, i es mantenen els preus de l’any anterior en els tallers adreçats a 
infants, adolescents i joves, en els d’interès territorial. 

1.2 Itineraris culturals 

 S’aplica l’augment del 3,1% 

1.3 Activitats de difusió cultural: espectacles 

Es mantenen els preus de l’any anterior. 

1.4 Cessió d’espais 
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S’aplica l’augment del 3,1%. 

1.5 Activitats de suport a la creació 

S’aplica l’augment del 3,1%. 

1.5 Bucs d’assaig Centre Cívic Carmel 

Es mantenen els mateixos preus de l’any anterior.  

2. Casals de Barri, Espai Jove Boca Nord, Casal de Joves Girapells, Espai Horta 
71, Sala Polivalent de Montbau i Sala d’Actes de la Seu,  del districte d’Horta  
Guinardó:  

 2.1 Activitats formatives: cursos i tallers 

S’aplica l’augment del 3,1% als tallers genèric, als especialitzats i als familiars 
(aquests darrers s’unifiquen amb la resta d’equipaments), i es mantenen els 
preus de l’any anterior en els tallers adreçats a gent gran, adolescents o infants 
i en els d’interès territorial i públic. 

2.2 Itineraris culturals 

S’aplica l’augment del 3,1%. 

2.4 Activitats de difusió cultural: espectacles 

Es mantenen els preus de l’any passat. 

2.5 Cessió d’espais 

S’aplica l’augment del 3,1%. 

2.6 Activitats de suport a la creació 

Es mantenen els mateixos preus que l’any anterior. 

2.7 Categories específiques de l’Espai Jove Boca Nord (bucs d’assaig, 
sonorització auditori i rocòdrom) 

Els preus no han variat respecte els de l’any anterior. 

2.8 Sala d’Actes de la Seu del Districte: s’aplica l’augment del 3,1%, com en la 
resta de cessions d’espais.  

 

3. Casals de Gent Gran i espais de Gent Gran: 

3.1 Activitats formatives: cursos i tallers 
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Es mantenen els preus de l’any passat, excepte en els tallers familiars, on s’aplica 
l’augment del 3,1% i s’unifica amb la resta d’equipaments. 

3.2 Itineraris culturals 

S’aplica l’augment del 3,1% 

3.3 Cessió d’espais 

S’aplica l’augment del 3,1%.  

4. Casals Infantils i Ludoteques: 
 
4.1 Activitats formatives: Cursos i tallers 
 
Es mantenen els de l’any anterior, excepte en els tallers familiars, als quals s’aplica 
l’augment del 3,1% i unifica amb la resta d’equipaments.  
 

La Directora de Serveis     Vistiplau: 
a les Persones i al Territori,     El Gerent del Districte 
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