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INFORME PROPOSTA PREUS PÚBLICS 2022 
 
 
Aquest informe té com a finalitat descriure la proposta de preus públics pel conjunt d’equipaments i 
serveis socioculturals i esportius del districte de Sant Andreu: centres cívics, casals de barri, 
casals infantils, Espai jove, centres culturals, casals de gent gran, poliesportius i camps de futbol. 
Tenen la consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries que es satisfacin per la 
prestació de serveis o la realització d’activitats efectuades en règim de dret públic quan, prestant-
se també aquests serveis o activitats pel sector privat, siguin de sol·licitud voluntària per part dels 
administrats.  
 
La proposta de preus públics inclou des d’accions formatives (cursos i tallers), entrades a 
espectacles, cessions d’espais i d’altres, del conjunt d’equipaments (centres cívics, casals de barri, 
Espai jove, etc.), així com els lloguers dels poliesportius i camps de futbol (promoció, 
entrenaments, competicions,..), tal i com determinen els articles 41 a 47 i 127 del real Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora d'Hisendes 
Locals; article 16 m) de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta Municipal de Barcelona i 
l'Acord de la Comissió de Govern Municipal de 18 de setembre de 2013 de regulació general dels 
preus públics municipals i fixació dels preus públics per l'any 2021. 
 
La proposta pels preus públics pel 2022, corresponents als serveis socioculturals i esportius 
depenents de la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori del Districte de Sant Andreu, s’ha 
formulat en base al criteri general de manteniment dels preus aprovats pel 2021, introduint algunes 
modificacions puntuals amb la finalitat d’homologar preus a nivell de ciutat: 
  
 

A.- Centres Cívics: 
 

Activitats formatives: Cursos i Tallers:  
 
 Pel que fa als tallers  dels centres cívics del districte, s’afegeixen les modalitats genèric 4 a 

4,40 euros/hora, genèric 5 a 3,62 euros/hora i genèric 6 a 3,02 euros/hora, així com les 
d’especialitzat 3 a 6,10 euros/hora i especialitzat 4 a 5,18 euros/hora, homologant preus a 
nivell de ciutat. 

 
Activitats formatives de projectes singulars:  
 
- S’incorpora el projecte singular de tallers Baró de Viver a 1,65 euros/hora.  
 
Itineraris:  
 
- S’incorpora l’itinerari genèric 2 a 3,62 euros/sessió i l’itinerari especialitzat 2 a 4,40 

euros/sessió. 
  
 
 
 
 
 

Direcció de Serveis a les Persones i al Territori  
Districte de Sant Andreu 
 
Segadors, 2, 4ª planta 
08030 Barcelona 
www.bcn.cat/santandreu 






