
 

 
Exp. Núm.: 02 PPB2022-Preus públics districtes 
 
Assumpte: Aprovació dels preus públics per prestacions de serveis dels equipaments 
de districte  
 
Document: Informe sobre la proposta de regulació  
 
 
 
D’acord amb allò previst als articles 41 i següents del TRLHL, aquesta Direcció ha 
rebut la documentació necessària en relació a l’avantprojecte de regulació dels preus 
per la prestació dels següents serveis: 

 Preus públics d’instal·lacions esportives municipals: 
 Informe que eleva l’Institut Barcelona Esports (IBE) relatiu a la proposta de 

preus de les Instal·lacions Esportives Municipals 2022 
 Proposta de tarifes de les Instal·lacions Esportives Municipals, informes 

justificatius i certificats de districtes respecte les tarifes de 2022. 
 Preus públics de centres cívics i resta d’equipaments de districte: 

 Informe que eleva l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), relatiu a la 
proposta de preus públics dels centres cívics pel 2022 i ss. 

 Proposta de tarifes, informes justificatius i certificats de districtes respecte les 
tarifes de 2022. 

 
En relació als centres cívics, es dona 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 
d’aquests darrers anys, i des de l’ICUB el criteri general és aplicar un increment del 
3,1% (increment IPC) en alguns serveis de menor incidència (Tallers genèrics, 
especialitzats, familiars i itineraris), mentre que als tallers adreçats a infants, 
adolescents i joves i els d’interès territorial i públic, i als espectacles no s’aplica cap 
increment per què incideixen en sectors de població especialment vulnerables. 
 
Pel que fa a les ludoteques, casals de barri, de joves i de gent gran, el criteri general 
és el manteniment de les tarifes de 2021. 
 
A banda d’aquests criteris generals, cada districte pot ajustar de manera específica 
alguns dels preus per adaptar-se a la seva casuística. 
 
Les IEM  d‘ús col·lectiu  (camps   de  futbol,   pavellons   i pistes poliesportives), les 
lEM singulars (camps de rugbi, beisbol, estadis d'atletisme, etc.) i els Centres 
Esportius  Municipals (CEM)  gestionades des de l’IBE com des dels districtes també 
s’incrementen un 3,1% (segons IPC) com a criteri general, i amb un màxim del  4% 
per als preus vinculats als abonats (matricules i quotes d’abonament) en aquells CEM 
on el concessionari assumeix els consums energètics, amb petits reajustaments 
ocasionals a la resta de preus. 
 
Són excepcionals les quotes que presenten algun tipus de variació enfocada 
únicament per tal de tendir a unificar i homogeneïtzar l’actual diversitat encara 
existent en alguna modalitat de quota concreta i en alguna IEM. 
 






