
 
 
 
Àrea de Drets Socials 
Departament de Joventut 
 

 
 
 

 

INFORME PROPOSTA SOBRE PREUS PÚBLICS DE 
LA GRANJA ESCOLA DE CAN GIRONA  

PER AL 2022 
 
La Comissió de Govern, en sessió del dia 19 de desembre de 2012 va acordar APROVAR els 
preus públics per la cessió terrenys d’acampada de l’equipament municipal Granja Escola Can 
Girona amb efectes 1 de gener de 2013. 
 
Les tarifa aprovada per l’activitat d’acampada va ser a l’inici del servei  de 4,40 euros per 
persona i dia, IVA inclòs.  
 
Atesa la situació econòmica actual i els grups socioeconòmics als quals està dirigit aquest 
servei, es proposa per les acampades amb pernocta un preu per a l’any 2022 igual al que va 
regir durant l’exercici de 2021, seguint les directrius generals rebudes.  
 
S’adjunta quadre de costos. 
 
La proposta de preus per a l’any 2022 són les tarifes següents: 

- Activitat d’acampada amb pernocta .....................................4,47 euros 
- Activitat d’ús dels terrenys sense pernocta............................1,00 euros 

 
Aquestes tarifes inclouen l’IVA. 
 
D’altre banda la normativa d’aquests preus públics no variarà per a 2022 respecte a 2021. 
 
No hi ha cap element tècnic ni econòmic que faci convenient la revisió dels preus de les 
acampades amb pernocta  i en horari diürn sense pernocta pel proper any. La proposta, per 
tant, és: 
 

 Continuïtat durant l’any 2022 de les tarifes aprovades el 17 de desembre del 2020, per 
les acampades amb pernocta i les estades en horari diürn i sense pernocta. 

 
 
Barcelona, 22 d’octubre del 2021 
 
 
 
 
Roser Latorre 
Tècnica de Departament de Joventut  
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Cap del Departament de Joventut  
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ANNEX QUADRE DE COSTOS 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

CAN GIRONA 2021

Quadre 1. Costos directes
Total costos del 

personal

Efectius Dedicació Edifici
Altres despeses 
funcionament

Gestió 
externa

Tècnic responsable 1 10% 4.779,98 €          18.711,50 € 21.659,73 € 45.151,21 €              
Tècnic auxiliar 1 5% 1.289,00 €          7.243,49 € 8.532,49 €                
Viatges de supervisió masia Can Girona 5 114,40 €             114,40 €                   

53.798,10 €             

Quadre 2. Costos indirectes
TOTAL COSTOS 

INDIRECTES
Personal Equipament Funcionament Personal Equipament Funcionament

677,36 €               2.278,12 €                                78,62 €                    2.066,31 €              656,41 €             2,59 €                   5.759,41 €        

Quadre 3. Cobertura

Cost total Concepte
Unitats produïdes 

(previsió)
Proposta tarifa Cobertura

  Pernoctes 1.300 4,47 €                      
  Estades diurnes 1.000 1,00 €                      

Font: Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i  LGTBI a octubre 2021

TOTAL COSTOS 
DIRECTES

59.557,51 €         

Servei de Coordinació Servei d'Administració

Costos de personal Altres costos directes

11,44%
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NORMATIVA 

 

PREUS PÚBLICS DE LA GRANJA ESCOLA CAN GIRONA 

 

Art. 1r. Disposicions generals.  

D'acord amb el que disposa l'article 16.m) de la Carta Municipal de Barcelona i l'article 127 del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals i de conformitat amb els articles 41 a 47 de la mateixa Llei es fixen els preus 
que regiran per la cessió de terrenys d’acampada de l’equipament municipal Granja Escola Can Girona. 

 

Art. 2n. Objecte.  

Es regula la contraprestació pecuniària per a l'ús de les instal·lacions i la prestació de serveis. 

 

Art. 3r. Obligació de pagament.  

Estan obligats al pagament del preu públic totes les persones físiques i jurídiques que utilitzin els serveis que 
ofereix la Granja Escola Can Girona. 

 

Art. 4t. Quantia.  

Activitat d’acampada amb pernocta 4,47€ per persona i dia 

Estada diürna sense pernocta 1€ per persona i dia 

Aquest import inclou l’IVA. 

 

Art. 5è. Naixement de l'obligació de pagament.  

L'obligació de pagament neix en el moment en què s’utilitza el servei. 

 

Art. 6è. Regulació aplicable.  

Els preus públics de la Granja Escola Can Girona es regiran, en tot el que no està regulat, per la regulació 
general dels preus públics municipals. 

 

Art. 7è. Data de vigència.  

La present regulació començarà a regir l’1 de gener de 2022 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació 

o derogació. 

 
 
 
 
 
 
 


