
 

 
 
 
Exp. Núm.: 01PPB2022-Preus públics sectors 
 
Assumpte: Aprovació dels preus públics per prestacions de serveis dels sectors  
 
Document: Informe sobre la proposta de regulació  
 
 
 
D’acord amb allò previst als articles 41 i següents del TRLHL, aquesta Direcció de 
Projectes ha rebut la documentació necessària en relació a l’avantprojecte de 
regulació dels preus per la prestació dels següents serveis: 
 

1. De l’àrea de Drets socials: Residències, habitatges tutelats i centres de dia per 
gent gran; Serveis d’atenció domiciliària; Serveis d’àpats en companyia per a 
la gent gran; Cessió de terrenys d’acampada de la Granja Escola Can Girona; 
Serveis dels centres oberts municipals per infants, adolescents i famílies; 
Cessió d’ús temporal de sales del Centre d’informació i atenció per a joves; 
Serveis del Centre de Recursos i Associacions Juvenils (CRAJ); Serveis del 
Centre d’Allotjament Familiar Navas; Servei del projecte “Temps per a tu, 
activitats de lleure per a infants i adolescents amb discapacitat”; Prestacions 
de serveis als allotjaments individuals amb serveis col·lectius Tànger; 
Prestacions de serveis als allotjaments APROP. 

2. De l’àrea de Seguretat i Prevenció: Serveis de la Unitat Muntada, la Secció 
Canina i la Galeria de Tir de la Guàrdia Urbana; Cursos de formació policial i 
de seguretat realitzats per la Guàrdia Urbana, Cursos de formació realitzats 
pel Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament, i serveis de l’Espai 
Bombers–Parc de la Prevenció. 

3. De l’àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat: Serveis de recollida de residus 
comercials i industrials assimilables a municipals i de prestació de serveis 
especials de neteja i recollida de residus municipals; Activitats d’educació 
ambiental de l’Àrea de Medi Ambient i altres prestacions de serveis i cessions 
d’espais del sector de medi ambient, i Serveis culturals i lloguer d’espais del 
Pavelló Mies van der Rohe, i el servei de transport individualitzat mitjançant 
bicicletes compartides (Bicing). 

4. De l’àrea de Recursos: Activitats culturals de cursos, seminaris i congressos 
prestades per l’Arxiu municipal administratiu, els arxius municipals de districte i 
els arxius centrals dels sectors, i pels serveis de reproducció i comunicació de 
documents, sense caràcter d’expedient administratiu, produïts per l’Ajuntament 
de Barcelona i prestats per l’Arxiu municipal administratiu, els arxius 
municipals de districte i els arxius centrals dels sectors; Serveis de préstec 
interbibliotecari del Servei de Documentació i Accés al Coneixement (SEDAC).  
 



 

5. De l’àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat: Serveis de l’Ateneu 
d’Innovació Digital i Democràtica-Canòdrom. 

 
El projecte definitiu de regulació dels preus que es sotmet a aprovació per la 
Comissió de Govern incorpora, en alguns casos, elements aliens al preu públic més 
propis d’un reglament que no pas d’una regulació de preus públics. Tot i que els 
òrgans gestors han expressat la seva voluntat de desenvolupar reglaments d’aquests 
serveis on es recullin aquests aspectes, la redacció proposada facilita la comprensió 
de la regulació dels preus públics.  
 
En relació a la naturalesa jurídica de les contraprestacions que s’exigeixen per la 
cessió d’alguns espais, si es tractés de béns de domini públic, les contraprestacions 
pecuniàries que s’exigeixen per la cessió d’espais sembla que haurien de tenir 
naturalesa de taxa i no de preu públic. En tot cas, però, entenem que l’opció adoptada 
en el projecte és la més coherent amb la resta de contraprestacions d’aquest tipus ja 
existents en la normativa municipal, tal com posa de manifest l’informe de Serveis 
Jurídics de l’Ajuntament en relació a l’aprovació dels preus del MACBA en resposta a 
l’informe del Consell Tributari.  
 
En la pràctica totalitat dels serveis públics d’aquest expedient es mantenen els 
mateixos preus que l’any anterior, sobretot donada la situació econòmica i social de 
l’actualitat. Així, les principals novetats que s’incorporen en aquest expedient són: 
 
ÀREA D’ECOLOGIA URBANA I MOBILITAT 
 S’actualitza l’ús obligatori dels mitjans telemàtics per a l’autoliquidació del preu 

recollida residus comercials i industrials segons normativa vigent. 
 S’incrementen els preus de la recollida en els punts verds de zona d’àcids, bases, 

envasos bruts, filtres vehicles i matalassos. 
 En les reduccions de preus a entitats amb la distinció Biosphere pel seu pla de 

millora, s’amplien també a les que hagin presentat accions en sostenibilitat. 
 Es modifiquen els terminis i percentatges d’obligació de pagament dels preus del 

Centre de Formaió del Laberint quan un inscrit anul·la la seva matrícula per penalitzar 
les anul·lacions just abans d’iniciar el curs. 

Fundació Mies Van der Rohe: 
 Es redueixen els preus de l’entrada al Pavelló amb espectacle. 

ÀREA DE DRETS SOCIALS 
• Es proposa incorporar el preu públic per estades residencials de persones grans amb 

resolució de Dependència lleu (grau I) o no dependents (No Grau)  assimilable al preu 
existent pels graus II i III i amb les mateixes condicions. 

• Eliminar el preus públic dels serveis complementaris dels Centres de dia atenció gent 
gran del programa “Temps per a tu”, que ha deixat d’executar-se. 

• Actualització dels preus de  Residències-estades temporals per urgència (SAUV). 
• Eliminació dels preus dels serveis del Centre de Recursos per a les Associacions 

Juvenils per què són serveis de gestió cívica (preus comunicats). 
 
ÀREA SEGURETAT I PREVENCIÓ 
• Increment dels preus de la Unitat Muntada, Galeria de Tir, i Cursos Formació Policial 

per adequar-los als costos d’aquests serveis.  
 






