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Assumpte:  PREU PÚBLIC PER PRESTACIONS DE SERVEIS 

DE CENTRES OBERTS I ESPAIS FAMILIARS DE 
SANTS-LES CORTS I SANT MARTÍ. 

 
Document: PROPOSTA DE NORMATIVA. 

 
 
Art. 1r. Disposicions generals. 
 
D'acord amb allò que disposa l'article 127 del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals i l'article 16.m) de la Carta Municipal de 
Barcelona, l'Ajuntament estableix la present regulació general dels preus 
públics que conté les normes comunes, tant substantives com 
procedimentals, que cal considerar, amb caràcter general, parts integrants 
de la regulació de cadascun d'aquells, en tot allò que aquestes no regulin 
expressament. 
 
La concreció de cada preu públic només contindrà els elements 
indispensables per a la fixació de la quantia corresponent així com, si 
escau, aquells criteris específics de gestió, liquidació o recaptació que 
siguin necessaris d'acord amb la naturalesa de l'actuació o del servei de 
què es tracti. La present regulació general, per tant, és directament 
aplicable en la resta d'aspectes. 
 
La Comissió de Govern, en sessió del dia 13 de octubre de 2011 va 
acordar APROVAR els preus públics pels serveis dels centres oberts 
municipals per infants, adolescents i famílies amb efectes des de 
l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província. La data 
de la publicació va ser el 26 d’octubre del 2011, i en data 19 de desembre 
de 2012 la Comissió de Govern va acordar els mateixos preus públics per 
a l’any 2013. 
 
 
Art. 2n. Objecte. 
 
Es regula la contraprestació econòmica per la prestació del servei de 
Centre Obert i d’Espai Familiar.  
 
 
Art. 3r. Obligació de pagament 
 
Estan obligats al pagament de les corresponents tarifes els qui utilitzin el 
servei d’ Espai Familiar i Centre Obert Sants –Les Corts i Sant Martí, 
excepte els que es detalla a continuació. 
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Els usuaris/es derivats/des pels Serveis Socials, que per l’informe relatiu a 
la seva situació econòmica es consideri que no poden pagar el preu 
públic, gaudiran d’una reducció del 90% en el preu. 
 
 
Art. 4t. Quantia. 
 
Les tarifes aprovades per a l’any 2013 van ser les següents: 
 
1. Espai familiar i tallers. 
 
Espai familiar (per trimestre)  ................................... 30,00 EUR 
Tallers (per taller)  .................................................... 10,00 EUR 
 
2. Centre obert, casal de vacances d’estiu i casal de vacances de Nadal i/o Setmana 
Santa. 
 
Curs Centre Obert. 
 
- Per curs  ................................................................. 90,00 EUR 
- Per mes  ................................................................. 10,00 EUR 
 
Casal de vacances. 
 
- Estiu (2 setmanes) ................................................. 40,00 EUR 
- Setmana Santa o Nadal  ........................................ 10,00 EUR 
 
 
Els usuaris/es derivats/des pels Serveis Socials, que per l’informe relatiu a 
la seva situació econòmica es consideri que no poden pagar el preu 
públic, gaudiran d’una reducció del 90% en el preu. 
 
Atesa la situació econòmica del moment, l’any 2016 es va proposar un 
preu que es va publicar al BOP de 28 de novembre de 2016  i que es el 
que es va mantenir durant els anys 2017, 2018,  2019, 2020 i 2021. 
 
 
La proposta de preus per a l’any 2016 van ser les tarifes següents: 
 
1. Espai familiar i tallers. 
 
- Espai familiar (per trimestre)  ................................. 30,45 EUR 
- Tallers (per taller)  .................................................. 10,15 EUR 
 
2. Centre obert, casal de vacances d’estiu i casal de vacances de Nadal i/o Setmana 
Santa. 
 
Curs Centre Obert. 
 
- Per curs  ................................................................. 91,35 EUR 
- Per mes  ................................................................. 10,15 EUR 
Casal de vacances. 
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- Estiu (2 setmanes) ................................................. 40,60 EUR 
- Setmana Santa o Nadal  ........................................ 10,15 EUR 
 
 
Atesa la situació econòmica actual es proposa continuar mantenint els 
següents preus per a l’any 2022. 
 
 
La proposta de preus per a l’any 2022 són les tarifes següents: 
 
1. Espai familiar i tallers. 
 
- Espai familiar (per trimestre)  ................................. 30,45 EUR 
- Tallers (per taller)  .................................................. 10,15 EUR 
 
2. Centre obert, casal de vacances d’estiu i casal de vacances de Nadal i/o Setmana 
Santa. 
 
Curs Centre Obert. 
 
- Per curs  ................................................................. 91,35 EUR 
- Per mes  ................................................................. 10,15 EUR 
 
Casal de vacances. 
 
- Estiu (2 setmanes) ................................................. 40,60 EUR 
- Setmana Santa o Nadal  ........................................ 10,15 EUR 
 
Els usuaris/es derivats/des pels Serveis Socials, que per l’informe relatiu a la seva 
situació econòmica es consideri que no poden pagar el preu públic, gaudiran d’una 
reducció del 90% en el preu. 
 
 
 
Art. 5è. Naixement de l’obligació de pagament. 
 
L’obligació de pagament comença en el moment en què s’inicia la 
prestació del servei que s’hi regula. 
Pel que fa referència al pagament del servei, amb caràcter general, 
aquest s’efectuarà el darrer dia del mes en curs al de la prestació del 
servei. En cas de què la finalització del servei es produeixi abans 
d’aquesta data, el pagament s’haurà d’efectuar el dia abans de dita 
finalització. 
 
Art. 6è. Data de vigència. 
 
La present regulació començarà a regir l’endemà de la seva publicació al 
Butlletí Oficial de la Província i continuarà vigent mentre no se n’acordi la 
modificació o derogació. 
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Barcelona, a 19 d’octubre del 2021. 
 
 
 
 
Claudia Raya Ruiz. 
  

Núria Menta i Salas. 
 

Cap Departament d’Atenció a Persones Sense  
Llar o en situació d’Exclusió Residencial 

Directora d’Intervenció Social 

 
 
   
 

Lídia García Chicano. 

Gerenta de l’Institut Municipal de Serveis Socials 

Claudia Raya Ruiz - 
DNI  (AUT) 
2021.10.20 09:04:01 
+02'00'

Nuria Menta Sala  
DN  
(AUT) 
2021 10 20 09:22:11 
+02'00'

Lidia Garcia Chicano - 
DNI  (AUT) 
2021.10.20 19:34:54 
+02'00'




