ANUNCI
AJUNTAMENT DE BARCELONA

La Comissió de Govern municipal, en data 17 de desembre de 2020, ha adoptat el següent acord:

ANNEX I: EQUIPAMENTS DE DISTRICTE I INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

1.1. PREUS PÚBLICS PELS SERVEIS PRESTATS ALS CENTRES CÍVICS
TARIFES PER A LES ACTIVITATS DE DIFUSIÓ CULTURAL APLICABLES AL CONJUNT DELS
CENTRES CIVICS DE LA XARXA DE CENTRES CÍVICS DE BARCELONA
Aquestes tarifes es podran aplicar a tots els equipaments de centres cívics de Barcelona en que es
programin activitats de difusió cultural de pagament en el cas que no s’hagin aprovat unes tarifes
específiques per als centres cívics dels districtes de la ciutat.
Preus per a activitats de difusió cultural:
7,27
4,09

1,82

Preus per a activitats d'especial interès artístic i cultural:
Categoria 1
Professional i gran format
Categoria 2
Semiprofessional o professional de mig i petit format
Categoria 3
Familiar, aficionat i projeccions audiovisuals i cicles temàtics
Promoció Especial Activitats difusió cultural

8,00
4,50
3,00
2,00

Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs.
Categoria 1: En aquesta categoria s’agrupen aquelles propostes professionals i denominades de gran
format. És a dir, espectacles o concerts d’alta complexitat tècnica, amb un repartiment de músics o
artistes ampli i en que es requereix un escenari de dimensions àmplies (mínim 6m d’amplada i 8m de
fons) .
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https://bop.diba.cat
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

2,73

B

Categoria 1
Professional i gran format
Categoria 2
Semiprofessional o professional de mig i petit format
Categoria 3
Familiar, aficionat i projeccions audiovisuals i cicles temàtics
Promoció Especial Activitats difusió cultural

Pàg. 1-251

Barcelona, 17 de desembre de 2020
EL SECRETARI GENERAL, Jordi Cases i Pallarès

CVE 2020038099

Contra l’esmentat acord els interessats podran interposar directament recurs contenciós administratiu, en
el termini de dos mesos comptadors des del dia següent al de la publicació del present anunci al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona

Data 28-12-2020

PUBLICAR aquest acord i el text íntegre dels preus públics al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
i a la Gaseta Municipal.

A

APROVAR els preus públics per a l’any 2021 i successius pels serveis dels equipaments dels districtes i
les instal•lacions esportives municipals, d’acord amb la documentació que consta a l’expedient.

Categoria 2: En aquesta categoria s’agrupen aquelles propostes de companyies, artistes i col·lectius
semiprofessionals o bé professionals però denominades de mig format. És a dir, propostes de complexitat tècnica
mitjana.

Per a determinades activitats d'especial interès artístic i cultural: En aquests casos es contemplen determinats tipus
de propostes que per les seves especials característiques (i respectant les categories i promocions anteriors) tindran
un preu diferenciat lleugerament superior. Aquest lleu increment va justificat per l’especial complexitat en la seva
organització que poden tenir aquestes propostes.

https://bop.diba.cat

Promoció Activitats difusió cultural: En aquesta categoria s’agrupen aquelles propostes adreçades a la creació de
nous públics pe a fomentar la valoració de les propostes d’espectacles en viu. Adreçada a aquells segments de
població menys habituada a la contraprestació econòmica en espectacles d’arts escèniques i concerts de música.

A

Categoria 3: En aquesta categoria s’agrupen aquelles propostes de companyies, artistes i col·lectius aficionats o
espectacles a càrrec d’artistes professionals o semiprofessionals denominats de petit format. També s’inclouen
aquelles propostes de baixa complexitat tècnica .com ara projeccions audiovisuals.

Pàg. 2-251

DISTRICTE: CIUTAT VELLA
Activitats formatives: cursos i tallers
Districte Ciutat Vella

CVE 2020038099

Equipament: Centre Cívic Pati Llimona
Centre cívic Convent Sant Agustí
Centre cívic Drassanes
Centre cívic Barceloneta
Activitats formatives: cursos i tallers

Data 28-12-2020

Especialitzat 1 (a), (b), (c) i (d)
Especialitzat 2 (a), (b), (c) i (d)

4,27 euros/hora
3,52 euros/hora
3,02 euros/hora

5,92 euros/hora
5,03 euros/hora

adreçat a infants adolescents, 2,77 euros/hora
joves
d’interès territorial o públic 1
d’interès territorial o públic 2

2,77 euros/hora
2,52 euros/hora

Tallers familiars

4,27euros/hora

Grup de Tallers Genèric 1:
Tallers adreçats a la població adulta en general (tant del districte com a nivell de ciutat) i que comporta una formació
o pràctica artística i cultural bàsica així com d’adquisició de coneixements en l’àmbit de lleure.
Grup de Tallers Genèric 2:
Tallers adreçats a la població adulta en general (sobretot del territori més proper al centre cívic a nivell de barri i
districte) i que comporta una formació o pràctica artística i cultural bàsica així com d’adquisició de coneixements en
l’àmbit de lleure.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

genèric 1 (a), (b), (c) i (d)
genèric 2 (a), (b), (c) i (d)
genèric 3 (a), (b), (c) i (d)

B

Grup de Tallers Genèric 3:
Tallers adreçats a la població adulta en general (sobretot del territori més proper a nivell de barri i amb uns
determinats indicadors socioeconòmics inferiors als de la mitjana de la ciutat) i que comporta una formació o
pràctica artística i cultural bàsica així com d’adquisició de coneixements en l’àmbit de lleure.
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Grup de Tallers Especialitzat 1:
Tallers adreçats a la població adulta en general (tant del districte com a nivell de ciutat) i que comporta una formació
o pràctica artística i cultural amb un major nivell d’especialització i aprofundiment que el nivell genèric, en l’àmbit de
lleure.

Notes:
- (a) modalitat online: es podrà aplicar el 15% de descompte en les tarifes aprovades de cursos i tallers en totes les
tipologies per a activitats formatives de cursos i tallers.
- (b) es podran aplicar descomptes per a la promoció d’aquestes activitats, sobre aquests preus, que en cap cas
superaran el 15% de reducció sobre el preu final.
- (c) Aquests preus són objecte de reducció per a persones residents al municipi i que es trobin en situació d’atur.
- (d) És d’aplicació la reducció del 50% o 75% per persones residents al municipi amb algun tipus de discapacitat,
amb els següents criteris i reduccions (no sent acumulables a altres tipus de descomptes):
d.1. Targeta de discapacitat i no targeta rosa
d.1.1. Amb un grau igual o superior al 65%: descompte del 75%
d.1.2. Entre 33 i 64% de discapacitat: descompte del 50%
d.1.3. Amb carnet de família nombrosa o 2 fills/es a càrrec 75% de descompte
d 1.4. Amb necessitat de tercera persona 75% de descompte
d.2. Targeta de discapacitat i targeta rosa descompte del 75%.
d.3. Document acreditatiu de ser atès en un centre públic de Salut Mental: CSMIG, CSMA, del Centre Atenció
Primària, Club social actualitzat. per tenir un trastorn de salut mental sever. (TMS)
d.3.1. amb pensions no contributives (renda garantida, RMI, RAI..) descompte del 75%
d.3.2. Amb rendes superiors: descompte del 50%
d.3.3. Amb carnet de Família Nombrosa o 2 fills/es a càrrec 75% de descompte

Activitats de difusió cultural (espectacles, concerts, etc..):
Centre Cívic Pati Llimona
Centre cívic Convent Sant Agustí
Centre cívic Drassanes
Centre cívic Barceloneta
Categoria 1
General 8,00€/sessió
Joves i infants 4,00€/sessió
Categoria 2
General 4,50€/sessió
Joves i infants 3,00€/sessió
6
Categoria 3
2,00€/sessió

https://bop.diba.cat

B

Equipament:

Pàg. 3-251

Grup de Tallers familiars:
Tallers adreçats a la unitat familiar (pares, mares i fills/es) per a promoure la cohesió i la realització de l’activitat
conjuntament. El preu del taller inclou la participació d’una persona adulta amb un màxim de 2 infants. A partir de
més de dos infants caldrà formalitzar una nova inscripció pel mateix import genèric.

CVE 2020038099

Grup de Tallers d’interès territorial i públic 2:
Tallers desenvolupats en un context territorial específic (amb baixos nivells de renda, situació geogràfica singular i
aïllada respecte a la resta del teixit urbà de la ciutat..) o adreçats a uns col·lectius molt determinats (i no contemplats
a l’anterior modalitat referida a franges d’edat específiques) i en que per raons d’interès públic o soci/aal cal
determinar una tarifa més baixa a la tarifa genèrica.

Data 28-12-2020

Grup de Tallers d’interès territorial i públic 1:
Tallers adreçats a col·lectius molt determinats (i no contemplats a l’anterior modalitat referida a franges d’edat
específiques) i en que per raons d’interès públic o social cal determinar una tarifa més baixa a la tarifa genèrica.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Grup de Tallers per a infants, adolescents:
Tallers adreçats a població infantil i adolescent fins als 16 anys.

A

Grup de Tallers Especialitzat 2:
Tallers adreçats a la població adulta en general (sobretot del territori més proper al centre cívic a nivell de barri i
districte) i que comporta una formació o pràctica artística i cultural amb un major nivell d’especialització i
aprofundiment que el nivell genèric, en l’àmbit de lleure.
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Activitats de Suport a la creació:
Equipament:
Centre Cívic Pati Llimona
Centre cívic Convent Sant Agustí
Centre cívic Drassanes
Centre cívic Barceloneta

-

3,50 euros/hora

S’aplicarà un 25 % de descompte sobre el preu hora o sessió, per a sessions de més de 5 hores o
sessions i menys de 10 hores. I un 35% de descompte per a sessions de més 10 hores

A

Entitat sense ànim de lucre
2
Sala tipus 3(>150m )

Centre Cívic Pati Llimona
Centre cívic Convent Sant Agustí
Centre cívic Drassanes
Centre cívic Barceloneta

25,32 euros
13,64 euros

Genèric 1
Casal Nadal/dia
Casal Setmana Santa/dia
Casal Estiu/dia

6,30 euros
6,30 euros
6,30 euros

Genèric 2
Casal Nadal/dia
Casal Setmana Santa/dia
Casal Estiu/dia

4,73 euros
4,73 euros
4,73 euros

Pàg. 4-251

Quotes Casal Infantil i Franja
Anual
Colònies/dia

CVE 2020038099

Equipament:

https://bop.diba.cat

Altres serveis

Data 28-12-2020

Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs
Cessió espais
Centre Cívic Pati Llimona
Cessió espais singulars (1)

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Espais singulars. Sala Multimèdia
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
21 euros/hora
Acte obert i gratuït
21 euros/hora
Acte obert i pagament
21 euros/hora
Particulars i empreses
Acte intern
50 euros/hora
Acte obert i gratuït
50 euros/hora
Acte obert i pagament
50 euros/hora
Cessió espais estàndards (1)
2

B

Espai (sala tipus 1 (< 50m )) Sales Taller i sala reunions
Categoria 2
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
8 euros/hora
Acte obert i gratuït
8 euros/hora
Acte obert i pagament
9 euros/hora
Particulars i empreses
Acte intern
25 euros/hora
Acte obert i gratuït
25 euros/hora
Acte obert i pagament
25 euros/hora
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Categoria 2
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

25 euros/hora
25 euros/hora
25 euros/hora
50 euros/hora
50 euros/hora
50 euros/hora

Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs
Descomptes cessió espais:
- Per a cessions de mitja jornada (5 h) s'aplicarà un descompte del 15% del preu/hora sobre el total d'hores.
- Per a cessions d'una jornada completa, s'aplicarà un 25% de descompte del preu/hora sobre el total d'hores

Servei de Neteja
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Personal extra
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

Data 28-12-2020

17,23 euros/jornada
17,23 euros/jornada
17,23 euros/jornada

11,77 euros/jornada
11,77 euros/jornada
11,77 euros/jornada

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Ordinador Portàtil
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

10,28 euros/jornada
10,28 euros/jornada
10,28 euros/jornada

11,77 euros/jornada
11,77 euros/jornada
11,77 euros/jornada

43,35 euros/jornada
43,35 euros /jornada
43,35 euros/jornada
43,35 euros/jornada
43,35 euros/jornada
43,35 euros/jornada

B

Equipament
Equip de so petit + 2 micròfons
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

Pàg. 5-251

https://bop.diba.cat

Espai (sala d’actes) Sala Maria Aurèlia Capmany , Sala Conferències i Montserrat Roig

A

2

CVE 2020038099

2

Espai (sala tipus 2 (>50m i 100m ))Cuina, Gimnàs, Sala Joan Maragall , Pati Correu Vell i Pati d’en Llimona
Categoria 1
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
21 euros/hora
Acte obert i gratuït
21 euros/hora
Acte obert i pagament
21 euros/hora
Particulars i empreses
Acte intern
50 euros/hora
Acte obert i gratuït
50 euros/hora
Acte obert i pagament
50 euros/hora

20,66 euros/hora
20,66 euros/hora
20,66 euros/hora
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Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

20,66 euros/hora
20,66 euros/hora
20,66 euros/hora

9,00 euros
14,05 euros
20,00 euros
35,00 euros
60,00 euros
30 euros
95,00 euros
100,60 euros
30,60 euros/hora

Laboratori Foto per Grup escoles (1h)
Preu per alumne
Laboratori Foto per Grup instituts (2h)
Preu per alumne
Laboratori Foto per Grup escoles Ciutat Vella (1h)
Preu per alumne
Laboratori Foto per Grup instituts Ciutat Vella (2h)
Preu per alumne

(inclou material, líquids i tallerista)
9,00 euros (mínim 8 alumnes)
12 euros (mínim 8 alumnes)
(inclou material, líquids i tallerista)
4,50 euros (mínim 8 alumnes)
6,00 euros (mínim 8 alumnes)

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs

Centre Cívic Barceloneta
Cessió espais estàndards (1)
2

Espai (sala tipus 1 (< 50m )) Sales Taller
Categoria 2
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
8,00 euros/hora
Acte obert i gratuït
8,00 euros/hora
Acte obert i pagament
9,00 euros/hora
Particulars i empreses
Acte intern
25,00 euros/hora
Acte obert i gratuït
25,00 euros/hora
Acte obert i pagament
25,00 euros/hora
2
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Autoservei Laboratori Foto
1 ús = 2/3 hores
Abonament 3 usos
Abonament 5 usos
Abonament 10 usos
Abonament 20 usos
Abonament 50 usos
Autoservei Plató. Ús individual
1 ús = 2,5 hores
Abonament de 5 usos
Empreses 1 ús
Tècnic

CVE 2020038099

Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs
Els serveis de personal extra, neteja i tècnic de so, si és fora de l’horari d’obertura, ha de ser de mínim de tres
hores.

Data 28-12-2020

30,09 euros/hora
30,09 euros/hora
30,09 euros/hora

https://bop.diba.cat

A

30,09 euros/hora
30,09 euros/hora
30,09 euros/hora

2

Espai (sala tipus 2 (>50m i 100m )) Sala H i Sala Mediterrània
Categoria 3
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
9,00 euros/hora
Acte obert i gratuït
9,00 euros/hora
Acte obert i pagament
10,00 euros/hora
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Tècnic de so
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

25,00 euros/hora
25,00 euros/hora
25,00 euros/hora
2

A
https://bop.diba.cat

2

CVE 2020038099

35,00 euros/hora
35,00 euros/hora
60,00 euros/hora
70,00 euros/hora
70,00 euros/hora
70,00 euros/hora

Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs
Notes: Descomptes cessió espais:
- Per a cessions de mitja jornada (5 h) s'aplicarà un descompte del 15% del preu/hora sobre el total d'hores.
- Per a cessions d'una jornada completa, s'aplicarà un 25% de descompte del preu/hora sobre el total d'hores

Personal extra
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

42,89 euros/3 hores
42,89 euros/3 hores
42,89 euros/3 hores
42,89 euros/3 hores
42,89 euros/3 hores
42,89 euros/3 hores

20,94 euros/hora
20,94 euros/hora
20,94 euros/hora
20,94 euros/hora
20,94 euros/hora
20,94 euros/hora

B

Servei de Neteja
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

Data 28-12-2020

Espai Sala d’actes
Categoria 1
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

Pàg. 7-251

Espai (sala tipus 3 (>150m )) Sala Carmen Amaya
Categoria 2
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
25,00 euros/hora
Acte obert i gratuït
25,00 euros/hora
Acte obert i pagament
25,00 euros/hora
Particulars i empreses
Acte intern
50,00 euros/hora
Acte obert i gratuït
50,00 euros/hora
Acte obert i pagament
50,00 euros/hora

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

2

Espai (sala tipus 3 (>100m i 150m ) Sala C
Categoria 2
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
17,00 euros/hora
Acte obert i gratuït
17,00 euros/hora
Acte obert i pagament
17,00 euros/hora
Particulars i empreses
Acte intern
45,00 euros/hora
Acte obert i gratuït
45,00 euros/hora
Acte obert i pagament
45,00 euros/hora
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30,09 euros/hora
30,09 euros/hora
30,09 euros/hora

https://bop.diba.cat

Els serveis de personal extra, neteja i tècnic de so, si és fora de l’horari d’obertura, ha de ser de mínim de tres
hores.
Centre Cívic Convent Sant Agustí
Cessió espais singulars (1)

46,68 euros/hora 277,94 euros/jornada
39,42 euros/hora 185,30 euros/jornada
72,91 euros/hora 463,23 euros/jornada
72,91 euros/hora 463,23 euros/jornada
72,91 euros/hora 463,23 euros/jornada
72,91euros/hora 463,23 euros/jornada

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Espais singulars. Sala Calidoscopi unificada .
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
53,74 euros/hora
Acte obert i gratuït
46,33 euros/hora
Acte obert i pagament
84,31 euros/hora
Particulars i empreses
Acte intern
84,31 euros/hora
Acte obert i gratuït
84,31 euros/hora
Acte obert i pagament
84,31euros/hora

CVE 2020038099

Pàg. 8-251

Espais singulars. Sala Bunker, Capelles i Sala Noble.
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
25 euros/hora
Acte obert i gratuït
25 euros/hora
Acte obert i pagament
60 euros/hora
Particulars i empreses
Acte intern
60 euros/hora
Acte obert i gratuït
60 euros/hora
Acte obert i pagament
60 euros/hora
Espai singular. Claustre
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

A

30,09 euros/hora
30,09 euros/hora
30,09 euros/hora

Data 28-12-2020

Personal tècnic de so
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

Cessió Espais Estàndards
Sala Calidoscopi 1 sala . Cat. 2
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
14,90 euros/hora
Acte obert i gratuït
14,32 euros/hora
Acte obert i pagament
22,65 euros/hora
Particulars i empreses
Acte intern
25,00 euros/hora
Acte obert i gratuït
25,00 euros/hora
Acte obert i pagament
25,00 euros/hora

B

Sala Calidoscopi 2 sales Cat. 2 (més de 150m2) .
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
25 euros/hora
Acte obert i gratuït
25 euros/hora
Acte obert i pagament
25 euros/hora
Particulars i empreses
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Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

50 euros/hora
50 euros/hora
50 euros/hora

Cessió espais estàndards
2

Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs
Notes:
- Per a cessions de mitja jornada (5h) s’aplicarà un descompte del 15 % del preu/hora sobre el total d’hores.
- Per a cessions d’una jornada completa, s’aplicarà un 15 % de descompte del preu/hora sobre el total d’hores.

Personal tècnic so
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït

Data 28-12-2020

23,63 euros/jornada
23,63 euros/jornada
23,63 euros/jornada

132,12 euros/hora
132,12 euros/hora
132,12 euros/hora
132,12 euros/hora
132,12 euros/hora
132,12 euros/hora

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Equip de so 4.000 W + tècnic so
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

17,70 euros/jornada
11,81 euros/jornada
23,63 euros/jornada

25 euros/hora
25 euros/hora
25 euros/hora

B

Ordinador Portàtil
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

CVE 2020038099

Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs
Notes:
Equip de so petit o taula de mescles + 2 micròfons
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
16,77 euros/jornada
Acte obert i gratuït
10,85 euros/jornada
Acte obert i pagament
21,68 euros/jornada
Particulars i empreses
Acte intern
21,68 euros/jornada
Acte obert i gratuït
21,68 euros/jornada
Acte obert i pagament
21,68 euros/jornada

Pàg. 9-251

https://bop.diba.cat

A

Espai (sala tipus 1 (< 50m ))Sales Taller
Categoria 1
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
14 euros/hora
Acte obert i gratuït
14 euros/hora
Acte obert i pagament
20 euros/hora
Particulars i empreses
Acte intern
33,00 euros/hora
Acte obert i gratuït
33,00 euros/hora
Acte obert i pagament
33,00 euros/hora

25 euros/hora
25 euros/hora

9

Acte obert i pagament

25 euros/hora

Hora extra de Personal
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

40,90 euros/hora
40,90 euros/hora
40,90 euros/hora

CVE 2020038099

Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs
Els serveis de personal extra, neteja i tècnic de so, si és fora de l’horari d’obertura, ha de ser de mínim de tres
hores.

Equipament Centre Cívic Drassanes
Cessió espais estàndards (1)
2

Data 28-12-2020

Espai (sala tipus 1 (< 50m )) Sales Taller (A,B,C,E,1)
Categoria 3
Entitat sense ànim de
lucre
Acte intern
5,00 euros/hora
Acte obert i gratuït
5,00 euros/hora
Acte obert i pagament
5,00 euros/hora
Particulars i empreses
Acte intern
12,00 euros/hora
Acte obert i gratuït
12,00 euros/hora
Acte obert i pagament
12,00 euros/hora
2

2

Espai (sala tipus 2 (>50m i 100m )) Sala D, Gimnàs i Sala Frederica Montseny
Categoria 3
2020
Entitat sense ànim de
lucre
Acte intern
9,00 euros/hora
Acte obert i gratuït
9,00 euros/hora
Acte obert i pagament
10,00 euros/hora
Particulars i empreses
Acte intern
15,00 euros/hora
Acte obert i gratuït
15,00 euros/hora
Acte obert i pagament
15,00 euros/hora

B

Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs
Notes: Descomptes cessió espais:
- Per a cessions de mitja jornada (5 h) s'aplicarà un descompte del 15% del preu/hora sobre el total d'hores.
- Per a cessions d'una jornada completa, s'aplicarà un 25% de descompte del preu/hora sobre el total d'hores
Servei de Neteja
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït

Pàg. 10-251

40,90 euros/hora
40,90 euros/hora
40,90 euros/hora

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Neteja
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

https://bop.diba.cat

21,50 euros/hora
21,50 euros/hora
21,50 euros/hora

A

21,50 euros/hora
21,50 euros/hora
21,50 euros/hora

37,06 euros/hora
37,06 euros/hora

10

Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

37,06 euros/hora
37,06 euros/hora
37,06 euros/hora

20,66 euros/hora
20,66 euros/hora
20,66 euros/hora

Centre cívic Cotxeres Borrell
Centre cívic Golferichs
Centre cívic La Casa Elizalde
Centre cívic Fort Pienc
Centre cívic Sagrada Família

Activitats formatives: cursos i tallers
genèric 1 (a), (b), (c) i (d)
genèric 2 (a), (b), (c) i (d)
genèric 3 (a), (b), (c) i (d)

4,27 euros/hora
3,52 euros/hora
3,02 euros/hora

Especialitzat 1 (a), (b), (c) i (d)
Especialitzat 2 (a), (b), (c) i (d)

5,92 euros/hora
5,03 euros/hora

adreçat a infants adolescents, joves (a)

2,77 euros/hora

d’interès territorial o públic 1 (a)
d’interès territorial o públic 2 (a)

2,77 euros/hora
2,52 euros/hora

Tallers familiars (a)

4,27euros/hora

Grup de Tallers Genèric 1:
Tallers adreçats a la població adulta en general (tant del districte com a nivell de ciutat) i que comporta una formació
o pràctica artística i cultural bàsica així com d’adquisició de coneixements en l’àmbit de lleure.
Grup de Tallers Genèric 2:
Tallers adreçats a la població adulta en general (sobretot del territori més proper al centre cívic a nivell de barri i
districte) i que comporta una formació o pràctica artística i cultural bàsica així com d’adquisició de coneixements en
l’àmbit de lleure.
Grup de Tallers Genèric 3:
Tallers adreçats a la població adulta en general (sobretot del territori més proper a nivell de barri i amb uns
determinats indicadors socioeconòmics inferiors als de la mitjana de la ciutat) i que comporta una formació o
pràctica artística i cultural bàsica així com d’adquisició de coneixements en l’àmbit de lleure.
Grup de Tallers Especialitzat 1:
Tallers adreçats a la població adulta en general (tant del districte com a nivell de ciutat) i que comporta una formació
o pràctica artística i cultural amb un major nivell d’especialització i aprofundiment que el nivell genèric, en l’àmbit de
lleure.

11

Data 28-12-2020

Equipament:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

DISTRICTE: EIXAMPLE

CVE 2020038099

Pàg. 11-251

Els serveis de personal extra, neteja i tècnic de so, si és fora de l’horari d’obertura, ha de ser de mínim de tres
hores.

https://bop.diba.cat

A

20,66 euros/hora
20,66 euros/hora
20,66 euros/hora

B

Personal extra
Entitat sense ànim de
lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

37,06 euros/hora

Grup de Tallers Especialitzat 2:
Tallers adreçats a la població adulta en general (sobretot del territori més proper al centre cívic a nivell de barri i
districte) i que comporta una formació o pràctica artística i cultural amb un major nivell d’especialització i
aprofundiment que el nivell genèric, en l’àmbit de lleure.

d.1. Targeta de discapacitat i no targeta rosa
d.1.1. Amb un grau igual o superior al 65%: descompte del 75%
d.1.2. Entre 33 i 64% de discapacitat: descompte del 50%
d.1.3. Amb carnet de família nombrosa o 2 fills/es a càrrec 75% de descompte
d 1.4. Amb necessitat de tercera persona 75% de descompte
d.2. Targeta de discapacitat i targeta rosa descompte del 75%.
d.3. Document acreditatiu de ser atès en un centre públic de Salut Mental: CSMIG, CSMA, del Centre Atenció
Primària, Club social actualitzat. per tenir un trastorn de salut mental sever. (TMS)
d.3.1. amb pensions no contributives (renda garantida, RMI, RAI..) descompte del 75%
d.3.2. Amb rendes superiors: descompte del 50%
d.3.3. Amb carnet de Família Nombrosa o 2 fills/es a càrrec 75% de descompte

Itineraris culturals
Genèric
Especialitzat

3,52 euros/hora
4,27euros/hora

Activitats de difusió cultural: espectacles
Espectacles familiars
Preu Especial Promoció difusió cultural

2,73 euros/sessió
1,82 euros

Notes:
-Es podran realitzar descomptes per a la promoció d’activitats, espectacles familiars, sempre i quan no es superi el
15% de reducció sobre el preu final i prèvia autorització del Districte

https://bop.diba.cat
Pàg. 12-251

Notes:
- (a) modalitat online: es podrà aplicar el 15% de descompte en les tarifes aprovades de cursos i tallers en totes les
tipologies per a activitats formatives de cursos i tallers.
- (b) es podran aplicar descomptes per a la promoció d’aquestes activitats, sobre aquests preus, que en cap cas
superaran el 15% de reducció sobre el preu final.
- (c) Aquests preus són objecte de reducció per a persones residents al municipi i que es trobin en situació d’atur.
- (d) És d’aplicació la reducció del 50% o 75% per persones residents al municipi amb algun tipus de discapacitat,
amb els següents criteris i reduccions (no sent acumulables a altres tipus de descomptes):

CVE 2020038099

Grup de Tallers familiars:
Tallers adreçats a la unitat familiar (pares, mares i fills/es) per a promoure la cohesió i la realització de l’activitat
conjuntament. El preu del taller inclou la participació d’una persona adulta amb un màxim de 2 infants. A partir de
més de dos infants caldrà formalitzar una nova inscripció pel mateix import genèric.

Data 28-12-2020

Grup de Tallers d’interès territorial i públic 2:
Tallers desenvolupats en un context territorial específic (amb baixos nivells de renda, situació geogràfica singular i
aïllada respecte a la resta del teixit urbà de la ciutat..) o adreçats a uns col·lectius molt determinats (i no contemplats
a l’anterior modalitat referida a franges d’edat específiques) i en que per raons d’interès públic o social cal
determinar una tarifa més baixa a la tarifa genèrica.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Grup de Tallers d’interès territorial i públic 1:
Tallers adreçats a col·lectius molt determinats (i no contemplats a l’anterior modalitat referida a franges d’edat
específiques) i en que per raons d’interès públic o social cal determinar una tarifa més baixa a la tarifa genèrica.

A

Grup de Tallers per a infants, adolescents:
Tallers adreçats a població infantil i adolescent fins als 16 anys.

Equipament:

B

Cessió d’ espais
Centre cívic Cotxeres Borrell
Centre cívic Golferichs
Centre cívic Urgell

12

Centre cívic La Casa Elizalde
Centre cívic Fort Pienc
Centre cívic Sagrada Família
Auditori Calàbria 66
Sala actes Transformadors

2

15 euros/hora
15 euros/hora
15 euros/hora
35 euros/hora
35 euros/hora
35 euros/hora

2

Espai (sala tipus 3 (>100m i 150m )
Categoria 2
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

17,00 euros/hora
17,00 euros/hora
17,00 euros/hora
45,00 euros/hora
45,00 euros/hora
45,00 euros/hora

https://bop.diba.cat
Pàg. 13-251

2

Espai (sala tipus 2 (>50m i 100m )
Categoria 2
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

CVE 2020038099

25 euros/hora
25 euros/hora
25 euros/hora

Data 28-12-2020

2

9 euros/hora
9 euros/hora
9 euros/hora

A

2

Espai (sala tipus 1 (< 50m ))
Categoria 2
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

Categoria 2
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

35,00 euros/hora
35,00 euros/hora
35,00 euros/hora
70,00 euros/hora
70,00 euros/hora
70,00 euros/hora

25,00 euros/hora
25,00 euros/hora
25,00 euros/hora

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

2

Espai (sala tipus 4 (>150m )
Categoria 1
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

50,00 euros/hora
50,00 euros/hora
50,00 euros/hora

B

Espai (sala d’actes)
Categoria 1
Entitat sense ànim de lucre

13

35,00 euros/hora
45,00 euros/hora
60,00 euros/hora

6 euros/hora
7 euros/hora
10 euros/hora

-S’aplicarà un 25 % de descompte sobre el preu hora, per a cessions de més de 5 sessions/jornades

Altres prestacions servei cessió d’espais
Personal suport sala - diürn
Personal suport sala- nocturn i cap setmana
Personal especialista - diürn
Personal especialista - nocturn i cap setmana
Piano cua - lloguer normal
Piano cua- lloguer escoles de música
Piano paret- lloguer normal
Piano paret- lloguer escoles de música

17,36 euros/hora
20,64 euros/hora
33,76 euros/hora
39,54 euros/hora
101,27 euros/sessió
50,15 euros/sessió
51,93 euros/sessió
24,11 euros/sessió

Projectes singulars: Petit Tísner
Equipament:

Centre cívic Cotxeres Borrell

Grups
1 h setmanal
1 1/2 h setmanal
2 h setmanals

24,01 euros /mes
36,5 euros/ mes
48,66 euros /mes

Espai de fotografia Català Roca
Autoservei – carnet de soci/a
Carnet soci/a (16 a 25 anys)
Carnet soci/a (adult/a)

25,15 euros/any
30,18 euros/any

-El carnet de soci/a dóna dret a un 15 % de descompte en els cursos i a l'ús gratuït del laboratori.

Autoservei laboratorisAutoservei plató - soci/a
Autoservei plató – no soci/a
Autoservei plató – particulars i empreses
Autoservei escàner professional -no soci/a
Autoservei escàner professional-soci/a

2,78 euros/sessió
9,33 euros /2 h
18,66 euros/ 2 hores
58,21 euros/2 hores
10,11 euros/sessió
5,06 euros/sessió

14

https://bop.diba.cat
Pàg. 14-251

3 euros/hora
3,5 euros/hora
5 euros/hora

CVE 2020038099

Entitat sense ànim de lucre
2
2
Sala tipus 2(>50m i 100m )
2
2
Sala tipus 3(>100m i 150m )
2
Sala tipus 4(>150m )
Empreses
2
2
Sala tipus 2(>50m i 100m )
2
2
Sala tipus 3(>100m i 150m )
2
Sala tipus 4(>150m )

Data 28-12-2020

Suport a la creació (cessió d’espais a companyies i artistes)

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Descomptes cessió espais:
- Per a cessions de mitja jornada (5 h) s'aplicarà un descompte del 15% del preu/hora sobre el total d'hores.
- Per a cessions d'una jornada completa, s'aplicarà un 25% de descompte del preu/hora sobre el total d'hores
- -Estan exemptes de pagament les entitats d’àmbit territorial, amb caràcter marcadament social i cultural , sense
afany de lucre que realitzin activitats d’indubtable interès ciutadà per als veïns i veïnes de l’Eixample (AVV;
esplais infantils i juvenils....).

A

70,00 euros/hora
70,00 euros/hora
70,00 euros/hora

B

Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

Tallers per a escoles
Sessió 2 h
Sessió 4 h

1,96 euros/alumne
2,95 euros/alumne

DISTRICTE: SANTS MONTJUÏC

5,92 euros/hora
5,03 euros/hora

adreçat a infants adolescents, joves

2,77 euros/hora

d’interès territorial o públic 1
d’interès territorial o públic 2

2,77 euros/hora
2,52 euros/hora

Tallers familiars

4,27euros/hora

Grup de Tallers Genèric 1:
Tallers adreçats a la població adulta en general (tant del districte com a nivell de ciutat) i que comporta una formació
o pràctica artística i cultural bàsica així com d’adquisició de coneixements en l’àmbit de lleure.
Grup de Tallers Genèric 2:
Tallers adreçats a la població adulta en general (sobretot del territori més proper al centre cívic a nivell de barri i
districte) i que comporta una formació o pràctica artística i cultural bàsica així com d’adquisició de coneixements en
l’àmbit de lleure.
Grup de Tallers Genèric 3:
Tallers adreçats a la població adulta en general (sobretot del territori més proper a nivell de barri i amb uns
determinats indicadors socioeconòmics inferiors als de la mitjana de la ciutat) i que comporta una formació o
pràctica artística i cultural bàsica així com d’adquisició de coneixements en l’àmbit de lleure.
Grup de Tallers Especialitzat 1:
Tallers adreçats a la població adulta en general (tant del districte com a nivell de ciutat) i que comporta una formació
o pràctica artística i cultural amb un major nivell d’especialització i aprofundiment que el nivell genèric, en l’àmbit de
lleure.
Grup de Tallers Especialitzat 2:
Tallers adreçats a la població adulta en general (sobretot del territori més proper al centre cívic a nivell de barri i
districte) i que comporta una formació o pràctica artística i cultural amb un major nivell d’especialització i
aprofundiment que el nivell genèric, en l’àmbit de lleure.
Grup de Tallers per a infants, adolescents:
Tallers adreçats a població infantil i adolescent fins als 16 anys.
Grup de Tallers d’interès territorial i públic 1:
Tallers adreçats a col·lectius molt determinats (i no contemplats a l’anterior modalitat referida a franges d’edat
específiques) i en que per raons d’interès públic o social cal determinar una tarifa més baixa a la tarifa genèrica.
Grup de Tallers d’interès territorial i públic 2:
Tallers desenvolupats en un context territorial específic (amb baixos nivells de renda, situació geogràfica singular i
aïllada respecte a la resta del teixit urbà de la ciutat..) o adreçats a uns col·lectius molt determinats (i no contemplats
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Pàg. 15-251

Especialitzat 1 (a), (b), (c) i (d)
Especialitzat 2 (a), (b), (c) i (d)

CVE 2020038099

4,27 euros/hora
3,52 euros/hora
3,02 euros/hora

Data 28-12-2020

genèric 1 (a), (b), (c) i (d)
genèric 2 (a), (b), (c) i (d)
genèric 3 (a), (b), (c) i (d)

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Activitats formatives: Cursos i tallers

B

Equipament
Centre Cultural Albareda
Centre Cívic El Sortidor

https://bop.diba.cat

A

Activitats formatives: Cursos i tallers

a l’anterior modalitat referida a franges d’edat específiques) i en que per raons d’interès públic o social cal
determinar una tarifa més baixa a la tarifa genèrica.
Grup de Tallers familiars:
Tallers adreçats a la unitat familiar (pares, mares i fills/es) per a promoure la cohesió i la realització de l’activitat
conjuntament. El preu del taller inclou la participació d’una persona adulta amb un màxim de 2 infants. A partir de
més de dos infants caldrà formalitzar una nova inscripció pel mateix import genèric.

d.2. Targeta de discapacitat i targeta rosa descompte del 75%.
d.3. Document acreditatiu de ser atès en un centre públic de Salut Mental: CSMIG, CSMA, del Centre Atenció
Primària, Club social actualitzat. per tenir un trastorn de salut mental sever. (TMS)
d.3.1. amb pensions no contributives (renda garantida, RMI, RAI..) descompte del 75%
d.3.2. Amb rendes superiors: descompte del 50%
d.3.3. Amb carnet de Família Nombrosa o 2 fills/es a càrrec 75% de descompte.

Activitats de difusió cultural: espectacles
Categoria 1
Categoria 2
Categoria 3 (espectacles infantils )
Nota: Aquests preus públics s’expressen amb l’IVA inclòs

General 8,00 €/sessió
Joves i infants 4,00€/sessió
General 4,50€/sessió
Joves i infants 3,00€/sessió
3,00€/sessió

Activitats de suport a la creació

3 euros/hora
3,5 euros/hora
5 euros/hora
6 euros/hora
7 euros/hora
10 euros/hora

https://bop.diba.cat

B

Entitat sense ànim de lucre
2
2
Sala tipus 2(>50m i 100m )
2
2
Sala tipus 3(>100m i 150m )
2
Sala tipus 4(>150m )
Empreses
2
2
Sala tipus 2(>50m i 100m )
2
2
Sala tipus 3(>100m i 150m )
2
Sala tipus 4(>150m )

Pàg. 16-251

d.1. Targeta de discapacitat i no targeta rosa
d.1.1. Amb un grau igual o superior al 65%: descompte del 75%
d.1.2. Entre 33 i 64% de discapacitat: descompte del 50%
d.1.3. Amb carnet de família nombrosa o 2 fills/es a càrrec 75% de descompte
d 1.4. Amb necessitat de tercera persona 75% de descompte

CVE 2020038099

Notes:
- (a) modalitat online: es podrà aplicar el 15% de descompte en les tarifes aprovades per a activitats formatives de
cursos i tallers
- (b) es podran aplicar descomptes per a la promoció d’aquestes activitats, sobre aquests preus, que en cap cas
superaran el 15% de reducció sobre el preu final.
- (c) Aquests preus són objecte de reducció per a persones residents al municipi i que es trobin en situació d’atur.
- (d) És d’aplicació la reducció del 50% o 75% per persones residents al municipi amb algun tipus de discapacitat,
amb els següents criteris i reduccions (no sent acumulables a altres tipus de descomptes):

Data 28-12-2020

3,52 euros/sessió
4,27euros/sessió

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Genèric
Especialitzat

A

Itineraris culturals

16

5 euros/ hora
10 euros/hora

Centre Cultural Albareda
Cessió espais estàndards
2

Espai (sala tipus 1 (< 50m ))
Entitat sense ànim de lucre
Particulars i empreses

35 euros/hora
70 euros/hora

Data 28-12-2020

* Descomptes en els usos dels espais de tots els centres:
- En els casos de fer-se servir durant una mitja jornada (5h) s’aplicarà un descompte del 15% del preu/hora sobre el
total d’hores.
- En els casos de fer-se servir durant una jornada complerta s’aplicarà un 25% de descompte del preu/hora sobre el
total d’hores

Equipament Centre Cívic El Sortidor
Cessió espais estàndards
2

Espai (sala tipus 1 (< 50m ))
Entitat sense ànim de lucre
Particulars i empreses
2

9 euros/hora
25 euros/hora
2

Espai (sala tipus 2 (>50m i 100m ))
Entitat sense ànim de lucre
Particulars i empreses
2

CVE 2020038099

Espai (sala d’actes)
Entitat sense ànim de lucre
Particulars i empreses

15 euros/hora
35 euros/hora

Pàg. 17-251

2

Espai (sala tipus 2 (>50m i 100m ))
Entitat sense ànim de lucre
Particulars i empreses

15 euros/hora
35 euros/hora

2

Espai (sala tipus 3 (>100m i 150m ))
Entitat sense ànim de lucre
Particulars i empreses

17 euros/hora
45 euros/hora

Espai (sala d’actes)
Entitat sense ànim de lucre
Particulars i empreses

25 euros/hora
60 euros/hora

B

* Descomptes en els usos dels espais de tots els centres:
- En els casos de fer-se servir durant una mitja jornada (5h) s’aplicarà un descompte del 15% del preu/hora sobre el
total d’hores.
- En els casos de fer-se servir durant una jornada complerta s’aplicarà un 25% de descompte del preu/hora sobre el
total d’hores

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

2

9 euros/hora
25 euros/hora

A

2,70 euros/hora
4,5 euros/hora
20 euros/ paquet 10 hores
35 euros/ paquet 10 hores

https://bop.diba.cat

Equipament Centre Cultural Albareda
Bucs d’assaig
Entitat sense ànim de lucre
Sense equip
Amb equip
Sense equip
Amb equip
Projecte singular suport creació per a Empreses
Sense equip
Amb equip
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Serveis complementaris a la cessió d’espais
Equipament :, Centre Cívic El Sortidor , Centre Cultural Albareda ,
Consergeria i Muntatge (preu/hora)
Tècnic especialitzat (preu/hora)
Neteja (preu/hora)

23,04 euros,
27,61 euros
17,28 euros

Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs

Especialitzat 1 (a), (b), (c) i (d)
Especialitzat 2 (a), (b), (c) i (d)

5,92 euros/hora
5,03 euros/hora

adreçat a infants adolescents, joves (a)

2,77 euros/hora

d’interès territorial o públic 1 (a)
d’interès territorial o públic 2 (a)

2,77 euros/hora
2,52 euros/hora

Tallers familiars (a)

4,27euros/hora

Grup de Tallers Genèric 1:
Tallers adreçats a la població adulta en general (tant del districte com a nivell de ciutat) i que comporta una formació
o pràctica artística i cultural bàsica així com d’adquisició de coneixements en l’àmbit de lleure.
Grup de Tallers Genèric 2:
Tallers adreçats a la població adulta en general (sobretot del territori més proper al centre cívic a nivell de barri i
districte) i que comporta una formació o pràctica artística i cultural bàsica així com d’adquisició de coneixements en
l’àmbit de lleure.
Grup de Tallers Genèric 3:
Tallers adreçats a la població adulta en general (sobretot del territori més proper a nivell de barri i amb uns
determinats indicadors socioeconòmics inferiors als de la mitjana de la ciutat) i que comporta una formació o
pràctica artística i cultural bàsica així com d’adquisició de coneixements en l’àmbit de lleure.
Grup de Tallers Especialitzat 1:
Tallers adreçats a la població adulta en general (tant del districte com a nivell de ciutat) i que comporta una formació
o pràctica artística i cultural amb un major nivell d’especialització i aprofundiment que el nivell genèric, en l’àmbit de
lleure.
Grup de Tallers Especialitzat 2:
Tallers adreçats a la població adulta en general (sobretot del territori més proper al centre cívic a nivell de barri i
districte) i que comporta una formació o pràctica artística i cultural amb un major nivell d’especialització i
aprofundiment que el nivell genèric, en l’àmbit de lleure.
Grup de Tallers per a infants, adolescents:
Tallers adreçats a població infantil i adolescent fins als 16 anys.

https://bop.diba.cat

4,27 euros/hora
3,52 euros/hora
3,02 euros/hora

Pàg. 18-251

genèric 1 (a), (b), (c) i (d)
genèric 2 (a), (b), (c) i (d)
genèric 3 (a), (b), (c) i (d)

CVE 2020038099

Activitats formatives: cursos i tallers

Data 28-12-2020

Centre Cívic Can Deu
Centre Cívic Tomasa Cuevas – Les Corts
Centre Cívic Josep Maria Trias i Peitx
Centre Cívic Joan Oliver Pere Quart

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Equipament:

A

DISTRICTE: LES CORTS

Grup de Tallers d’interès territorial i públic 2:
Tallers desenvolupats en un context territorial específic (amb baixos nivells de renda, situació geogràfica singular i
aïllada respecte a la resta del teixit urbà de la ciutat..) o adreçats a uns col·lectius molt determinats (i no contemplats

18

B

Grup de Tallers d’interès territorial i públic 1:
Tallers adreçats a col·lectius molt determinats (i no contemplats a l’anterior modalitat referida a franges d’edat
específiques) i en que per raons d’interès públic o social cal determinar una tarifa més baixa a la tarifa genèrica.

a l’anterior modalitat referida a franges d’edat específiques) i en que per raons d’interès públic o social cal
determinar una tarifa més baixa a la tarifa genèrica.
Grup de Tallers familiars:
Tallers adreçats a la unitat familiar (pares, mares i fills/es) per a promoure la cohesió i la realització de l’activitat
conjuntament. El preu del taller inclou la participació d’una persona adulta amb un màxim de 2 infants. A partir de
més de dos infants caldrà formalitzar una nova inscripció pel mateix import genèric.

Notes:
- (a) modalitat online: es podrà aplicar el 15% de descompte en les tarifes aprovades de cursos i tallers en totes les
tipologies per a activitats formatives de cursos i tallers.
- (b) es podran aplicar descomptes per a la promoció d’aquestes activitats, sobre aquests preus, que en cap cas
superaran el 15% de reducció sobre el preu final.
- (c) Aquests preus són objecte de reducció per a persones residents al municipi i que es trobin en situació d’atur.
- (d) És d’aplicació la reducció del 50% o 75% per persones residents al municipi amb algun tipus de discapacitat,
amb els següents criteris i reduccions (no sent acumulables a altres tipus de descomptes):
d.1. Targeta de discapacitat i no targeta rosa
c.1.1. Amb un grau igual o superior al 65%: descompte del 75%
c.1.2. Entre 33 i 64% de discapacitat: descompte del 50%
c.1.3. Amb carnet de família nombrosa o 2 fills/es a càrrec 75% de descompte
c 1.4. Amb necessitat de tercera persona 75% de descompte
d.2. Targeta de discapacitat i targeta rosa descompte del 75%.
d.3. Document acreditatiu de ser atès en un centre públic de Salut Mental: CSMIG, CSMA, del Centre Atenció
Primària, Club social actualitzat. per tenir un trastorn de salut mental sever. (TMS)
d.3.1. amb pensions no contributives (renda garantida, RMI, RAI..) descompte del 75%
d.3.2. Amb rendes superiors: descompte del 50%
d.3.3. Amb carnet de Família Nombrosa o 2 fills/es a càrrec 75% de descompte.

Activitats de difusió cultural: espectacles
Equipament:

Centre Cívic Can Deu
Centre Cívic Tomasa Cuevas – Les Corts
Centre Cívic Josep Maria Trias i Peitx
Centre Cívic Joan Oliver Pere Quart

Espectacle
Categoria 1

Categoria 3

General 7,27 €/sessió
Joves i infants 3,64 €/sessió
General 4,09 €/sessió
Joves i infants 2,73 €/sessió
2,73 €/sessió

Espectacles familiars
Preu Especial Promoció difusió cultural

2,73 euros/sessió
1,82 euros

Categoria 2
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https://bop.diba.cat
Pàg. 19-251

S’entén per laboratoris els tallers en els que s’investiga, on es tenen uns instruments específics i on es concentra
bàsicament l’experimentació.
L’import dels tallers adreçats a la gent gran es calcularà amb el preu d’interès públic-social amb un 15% de
descompte.

CVE 2020038099

12,50 (a) (b) (c) i (d) euros/hora

Data 28-12-2020

Projecte singular Laboratoris

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Centre Cívic Can Deu
Centre Cívic Tomasa Cuevas – Les Corts
Centre Cívic Josep Maria Trias i Peitx
Centre Cívic Joan Oliver Pere Quart

B

Equipament:

A

Preus Activitats formatives de projectes singulars

Notes:
Es podran realitzar descomptes per a la promoció d’activitats, espectacles familiars, sempre i quan no es superi el
15% de reducció sobre el preu final i prèvia autorització del Districte.
Categoria 1: espectacles professionals de gran format i d’alta complexitat tècnica.
Categoria 2: espectacles semiprofessionals o espectacles professionals de complexitat tècnica mitjana.
Categoria 3: espectacles amateurs o espectacles professionals o semiprofessionals de baixa complexitat tècnica.

Jardí
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i de pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i de pagament

15 €/hora
15 €/hora
15 €/hora
70 €/hora
70 €/hora
70 €/hora

Quan l’espai sigui compartit hi haurà una reducció del 50% en el preu del lloguer.

Pàg. 20-251

Cessió d’espais

https://bop.diba.cat

A

CENTRE CÍVIC DE CAN DEU

70 €/hora
70 €/hora
70 €/hora

Cuina
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i de pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i de pagament

8 €/hora
8 €/hora
8 €/hora
25 €/hora
25 €/hora
25 €/hora

Cessió d’espais estàndards
2

Sala tipologia 1 (< 50m )
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i de pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i de pagament

5 €/hora
5 €/hora
5 €/hora

Data 28-12-2020

15 €/hora
15 €/hora
15 €/hora

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i de pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i de pagament

CVE 2020038099

Sala d’actes

12 €/hora
12 €/hora
12 €/hora
2

B

Sala tipologia 2 (entre 50 i 100m )
Entitat sense ànim de lucre

20

9 €/hora
9 €/hora
10 €/hora

6 €/hora
7 €/hora
10 €/hora

Descompte per a cessions d’espai: per a cessió de mitja jornada, s’aplicarà un descompte del 15% i per a cessió de
jornada complerta, s’aplicarà un descompte del 25%.
Serveis i equips complementaris
Personal tècnic de so i llum
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i de pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i de pagament

23,72 €/hora
23,72 €/hora
23,72 €/hora
23,72 €/hora
23,72 €/hora
23,72 €/hora

Personal tècnic i/o consergeria
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i de pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i de pagament

23,72 €/hora
23,72 €/hora
23,72 €/hora
23,72 €/hora
23,72 €/hora
23,72 €/hora

Material i equip de so
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i de pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i de pagament

9,66 €/hora
9,66 €/hora
9,66 €/hora
19,30 €/hora
19,30 €/hora
19,30 €/hora

https://bop.diba.cat

3 €/hora
3,50 €/hora
5 €/hora

Pàg. 21-251

Entitat sense ànim de lucre
2
2
Sala tipus 2 (>50m i 100m )
2
2
Sala tipus 3 (>100m i 150m )
2
Sala tipus 4 (>150m )
Particulars i empreses
2
2
Sala tipus 2 (>50m i 100m )
2
2
Sala tipus 3 (>100m i 150m )
2
Sala tipus 4 (>150m )

CVE 2020038099

Cessió d’espais per a activitats de suport a la creació (genèric)

Data 28-12-2020

Descompte per a cessions d’espai: per a cessió de mitja jornada, s’aplicarà un descompte del 15% i per a cessió de
jornada complerta, s’aplicarà un descompte del 25%.

A

15 €/hora
15 €/hora
22 €/hora

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i de pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i de pagament

Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït

10,73 €/hora
10,73 €/hora

21

B

Ordinador portàtil i material informatics

Acte obert i de pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i de pagament

10,73 €/hora
21,45 €/hora
21,45 €/hora
21,45 €/hora

CENTRE CÍVIC TOMASA CUEVAS-LES CORTS
Cessió d’espais
Auditori
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i de pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i de pagament

18,44 €/hora
18,44 €/hora
18,44 €/hora
102,38 €/hora
102,38 €/hora
102,38 €/hora

Descompte per a cessions d’espai: per a cessió de mitja jornada, s’aplicarà un descompte del 15% i per a cessió de
jornada complerta, s’aplicarà un descompte del 25%.
Cessió d’espais estàndards
2

Sala tipologia 1 (< 50m )
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i de pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i de pagament

5 €/hora
5 €/hora
5 €/hora
12 €/hora
12 €/hora
12 €/hora
2

Sala tipologia 3 (entre 100 i 150m )
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i de pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i de pagament

11 €/hora
11 €/hora
11 €/hora
25 €/hora
25 €/hora
25 €/hora

https://bop.diba.cat

2,15 €/hora
4,11 €/hora

Pàg. 22-251

Estudiants i escoles de música
Particulars i empreses

CVE 2020038099

Instruments musicals (teclat, guitarra, violí...)

Data 28-12-2020

48,22 €/sessió
97,37 €/sessió

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Estudiants i escoles de música
Particulars i empreses

A

Piano

Descompte per a cessions d’espai: per a cessió de mitja jornada, s’aplicarà un descompte del 15% i per a cessió de
jornada complerta, s’aplicarà un descompte del 25%.

Entitat sense ànim de lucre
2
2
Sala tipus 2 (>50m i 100m )

B

Cessió d’espais per a activitats de suport a la creació (genèric)

3 €/hora

22

2

2

Sala tipus 3 (>100m i 150m )
2
Sala tipus 4 (>150m )
Particulars i empreses
2
2
Sala tipus 2 (>50m i 100m )
2
2
Sala tipus 3 (>100m i 150m )
2
Sala tipus 4 (>150m )

3,50 €/hora
5 €/hora
6 €/hora
7 €/hora
10 €/hora

23,72 €/hora
23,72 €/hora
23,72 €/hora

Personal tècnic i/o consergeria
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i de pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i de pagament

23,72 €/hora
23,72 €/hora
23,72 €/hora
23,72 €/hora
23,72 €/hora
23,72 €/hora

Material i equip de so
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i de pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i de pagament

9,66 €/hora
9,66 €/hora
9,66 €/hora
19,30 €/hora
19,30 €/hora
19,30 €/hora

Ordinador portàtil i material informatics
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i de pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i de pagament

10,73 €/hora
10,73 €/hora
10,73 €/hora
21,45 €/hora
21,45 €/hora
21,45 €/hora

Pàg. 23-251

23,72 €/hora
23,72 €/hora
23,72 €/hora

CVE 2020038099

Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i de pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i de pagament

Data 28-12-2020

Personal tècnic de so i llum

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Serveis i equips complementaris

https://bop.diba.cat

A

Descompte per a cessions d’espai: per a cessió de mitja jornada, s’aplicarà un descompte del 15% i per a cessió de
jornada complerta, s’aplicarà un descompte del 25%.

CENTRE CÍVIC JOSEP M TRIAS I PEITX
Cessió d’espais

Entitat sense ànim de lucre
Acte intern

B

Sala d’actes

15 €/hora

23

Acte obert i gratuït
Acte obert i de pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i de pagament

15 €/hora
15 €/hora
70 €/hora
70 €/hora
70 €/hora

A

Descompte per a cessions d’espai: per a cessió de mitja jornada, s’aplicarà un descompte del 15% i per a cessió de
jornada complerta, s’aplicarà un descompte del 25%.
Cessió d’espais estàndards

9 €/hora
9 €/hora
10 €/hora
15 €/hora
15 €/hora
22 €/hora

Descompte per a cessions d’espai: per a cessió de mitja jornada, s’aplicarà un descompte del 15% i per a cessió de
jornada complerta, s’aplicarà un descompte del 25%.
Cessió d’espais per a activitats de suport a la creació (genèric)
Entitat sense ànim de lucre
2
2
Sala tipus 2 (>50m i 100m )
2
2
Sala tipus 3 (>100m i 150m )
2
Sala tipus 4 (>150m )
Particulars i empreses
2
2
Sala tipus 2 (>50m i 100m )
2
2
Sala tipus 3 (>100m i 150m )
2
Sala tipus 4 (>150m )

3 €/hora
3,50 €/hora
5 €/hora
6 €/hora
7 €/hora
10 €/hora

Descompte per a cessions d’espai: per a cessió de mitja jornada, s’aplicarà un descompte del 15% i per a cessió de
jornada complerta, s’aplicarà un descompte del 25%.
Serveis i equips complementaris
Personal tècnic de so i llum
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i de pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i de pagament

23,72 €/hora
23,72 €/hora
23,72 €/hora
23,72 €/hora
23,72 €/hora
23,72 €/hora
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Pàg. 24-251

Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i de pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i de pagament

CVE 2020038099

2

Sala tipologia 2 (entre 50 i 100m )

Data 28-12-2020

12 €/hora
12 €/hora
12 €/hora

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

5 €/hora
5 €/hora
5 €/hora

B

Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i de pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i de pagament

https://bop.diba.cat

2

Sala tipologia 1 (< 50m )

Personal tècnic i/o consergeria

Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i de pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i de pagament

9,66 €/hora
9,66 €/hora
9,66 €/hora
19,30 €/hora
19,30 €/hora
19,30 €/hora

Ordinador portàtil i material informàtic
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i de pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i de pagament

10,73 €/hora
10,73 €/hora
10,73 €/hora
21,45 €/hora
21,45 €/hora
21,45 €/hora

https://bop.diba.cat

Material i equip de so

Pàg. 25-251

23,72 €/hora
23,72 €/hora
23,72 €/hora

A

23,72 €/hora
23,72 €/hora
23,72 €/hora

CVE 2020038099

Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i de pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i de pagament

Estudiants i escoles de música
Particulars i empreses

48,22 €/sessió
97,37 €/sessió

CENTRE CIVIC JOAN OLIVER "PERE QUART"

Data 28-12-2020

Piano

Sala Taller Cuina Inclusiva
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i de pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i de pagament

15 €/hora
15 €/hora
15 €/hora
35 €/hora
35 €/hora
35 €/hora

Descompte per a cessions d’espai: per a cessió de mitja jornada, s’aplicarà un descompte del 15% i per a cessió de
jornada complerta, s’aplicarà un descompte del 25%.
Cessió d’espais estàndards

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Cessió d’espais

2

Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i de pagament
Particulars i empreses

5 €/hora
5 €/hora
5 €/hora

25

B

Sala tipologia 1 (< 50m )

Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i de pagament

12 €/hora
12 €/hora
12 €/hora
2

Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i de pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i de pagament

29,18 €/hora
29,18 €/hora
29,18 €/hora
67,72 €/hora
67,72 €/hora
67,72 €/hora
2

Sala tipologia 4 entre (>150m )
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i de pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i de pagament

35 €/hora
35 €/hora
35 €/hora
70 €/hora
70 €/hora
70 €/hora

Descompte per a cessions d’espai: per a cessió de mitja jornada, s’aplicarà un descompte del 15% i per a cessió de
jornada complerta, s’aplicarà un descompte del 25%.

https://bop.diba.cat

2

Sala tipologia 3 (entre 100 i 150m )

Pàg. 26-251

45 €/hora
45 €/hora
45 €/hora

CVE 2020038099

15 €/hora
15 €/hora
15 €/hora

Data 28-12-2020

Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i de pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i de pagament

A

Sala tipologia 2 (entre 50 i 100m )

3 €/hora
3,50 €/hora
5 €/hora
6 €/hora
7 €/hora
10 €/hora

Descompte per a cessions d’espai: per a cessió de mitja jornada, s’aplicarà un descompte del 15% i per a cessió de
jornada complerta, s’aplicarà un descompte del 25%.
Serveis i equips complementaris
Personal tècnic de so i llum
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i de pagament
Particulars i empreses
Acte intern

23,72 €/hora
23,72 €/hora
23,72 €/hora
23,72 €/hora
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B

Entitat sense ànim de lucre
2
2
Sala tipus 2 (>50m i 100m )
2
2
Sala tipus 3 (>100m i 150m )
2
Sala tipus 4 (>150m )
Particulars i empreses
2
2
Sala tipus 2 (>50m i 100m )
2
2
Sala tipus 3 (>100m i 150m )
2
Sala tipus 4 (>150m )

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Cessió d’espais per a activitats de suport a la creació (genèric)

Acte obert i gratuït
Acte obert i de pagament

23,72 €/hora
23,72 €/hora

Personal tècnic i/o consergeria

19,30 €/hora
19,30 €/hora
19,30 €/hora

Ordinador portàtil i material informatics
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i de pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i de pagament

10,73 €/hora
10,73 €/hora
10,73 €/hora
21,45 €/hora
21,45 €/hora
21,45 €/hora

Fornada de ceràmic
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i de pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i de pagament

30 €/fornada
30 €/fornada
30 €/fornada
30 €/fornada
30 €/fornada
30 €/fornada

Piano
Estudiants i escoles de música
Particulars i empreses

48,22 €/sessió
97,37 €/sessió

DISTRICTE: SARRIÀ-SANT GERVASI
Activitats formatives: cursos i tallers
Equipaments:

Centre Cívic Sarrià
Centre Cívic Can Castelló
Centre Cívic Vil·la Florida
Centre Cívic Pere Pruna
Centre Cívic Vil·la Urània
Centre Cívic Vallvidrera Vázquez Montalbán
Centre Cívic l'Elèctric
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9,66 €/hora
9,66 €/hora
9,66 €/hora

CVE 2020038099

Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i de pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i de pagament

Data 28-12-2020

Material i equip de so

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

23,72 €/hora
23,72 €/hora
23,72 €/hora

A

23,72 €/hora
23,72 €/hora
23,72 €/hora

B

Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i de pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i de pagament

d’interès territorial o públic 1 (a), (b), (c) i (d)
d’interès territorial o públic 2 (a), (b), (c) i (d)

2,77 euros/hora
2,52 euros/hora

Tallers familiars (a), (b) i (c)
Espai de trobada infantil 1 dia setmana (a)
Espai de trobada infantil 2 dies setmana (a)
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs

4,27 euros/hora
12,68 euros /trimestre
25,37 euros/trimestre

Notes:
- - (a) modalitat online: es podrà aplicar el 15% de descompte en les tarifes aprovades de cursos i tallers en totes les
tipologies per a activitats formatives de cursos i tallers.
- (b) es podran aplicar descomptes per a la promoció d’aquestes activitats, sobre aquests preus, que en cap cas
superaran el 15% de reducció sobre el preu final.
- (c) Aquests preus són objecte de reducció per a persones residents al municipi i que es trobin en situació d’atur.
- (d) És d’aplicació la reducció del 50% o 75% per persones residents al municipi amb algun tipus de discapacitat,
amb els següents criteris i reduccions (no sent acumulables a altres tipus de descomptes):
d.1. Targeta de discapacitat i no targeta rosa
d.1.1. Amb un grau igual o superior al 65%: descompte del 75%
d.1.2. Entre 33 i 64% de discapacitat: descompte del 50%
d.1.3. Amb carnet de família nombrosa o 2 fills/es a càrrec 75% de descompte
d 1.4. Amb necessitat de tercera persona 75% de descompte
d.2. Targeta de discapacitat i targeta rosa descompte del 75%.
d.3. Document acreditatiu de ser atès en un centre públic de Salut Mental: CSMIG, CSMA, del Centre Atenció
Primària, Club social actualitzat. per tenir un trastorn de salut mental sever. (TMS)
d.3.1. amb pensions no contributives (renda garantida, RMI, RAI..) descompte del 75%
d.3.2. Amb rendes superiors: descompte del 50%
d.3.3. Amb carnet de Família Nombrosa o 2 fills/es a càrrec 75% de descompte.

Grup de Tallers Genèric 1:
Tallers adreçats a la població adulta en general (tant del districte com a nivell de ciutat) i que comporta una formació
o pràctica artística i cultural bàsica així com d’adquisició de coneixements en l’àmbit de lleure.
Grup de Tallers Genèric 2:
Tallers adreçats a la població adulta en general (sobretot del territori més proper al centre cívic a nivell de barri i
districte) i que comporta una formació o pràctica artística i cultural bàsica així com d’adquisició de coneixements en
l’àmbit de lleure.
Grup de Tallers Genèric 3:
Tallers adreçats a la població adulta en general (sobretot del territori més proper a nivell de barri i amb uns
determinats indicadors socioeconòmics inferiors als de la mitjana de la ciutat) i que comporta una formació o
pràctica artística i cultural bàsica així com d’adquisició de coneixements en l’àmbit de lleure.
Grup de Tallers Especialitzat 1:
Tallers adreçats a la població adulta en general (tant del districte com a nivell de ciutat) i que comporta una formació
o pràctica artística i cultural amb un major nivell d’especialització i aprofundiment que el nivell genèric, en l’àmbit de
lleure.

B

Grup de Tallers Especialitzat 2:

A

2,77 euros/hora

https://bop.diba.cat

adreçat a infants, adolescents (a)

Pàg. 28-251

5,92 euros/hora
5,03 euros/hora

CVE 2020038099

Especialitzat 1 (a), (b), (c) i (d)
Especialitzat 2 (a), (b), (c) i (d)

Data 28-12-2020

4,27 euros/hora
3,52 euros/hora
3,02 euros/hora

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

genèric 1 (a), (b), (c) i (d)
genèric 2 (a), (b), (c) i (d)
genèric 3 (a), (b), (c) i (d)
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Tallers adreçats a la població adulta en general (sobretot del territori més proper al centre cívic a nivell de barri i
districte) i que comporta una formació o pràctica artística i cultural amb un major nivell d’especialització i
aprofundiment que el nivell genèric, en l’àmbit de lleure.
Grup de Tallers per a infants, adolescents:
Tallers adreçats a població infantil i adolescent fins als 16 anys.

Genèric
Especialitzat
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs

3,52 euros/hora
4,27euros/hora

Notes:
– Es podran aplicar descomptes per a la promoció d’activitats, cursos i tallers genèrics o especialitzats, sempre i
quan no es superi el 15% de reducció sobre el preu final

Activitats de difusió cultural: espectacles
Equipaments:

Categoria 1
Categoria 2

Centre Cívic Sarrià
Centre Cívic Can Castelló
Centre Cívic Vil·la Florida
Centre Cívic Pere Pruna
Centre Cívic Vil·la Urània
Centre Cívic Vallvidrera Vázquez Montalbán
Centre Cívic l'Elèctric
Casal de Barri Espai Putxet
Casal de Barri Can Rectoret
Teatre Turó Park
Espai Familiar Petit Drac
Casal Infantil Vil·la Urània
Espai Jove Casa Sagnier
General 8,00 €/sessió
Joves i infants 4,00€/sessió
General 4,50€/sessió
Joves i infants 3,00€/sessió
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Centre Cívic Sarrià
Centre Cívic Can Castelló
Centre Cívic Vil·la Florida
Centre Cívic Pere Pruna
Centre Cívic Vil·la Urània
Centre Cívic Vallvidrera Vázquez Montalbán
Centre Cívic l'Elèctric
Casal de Barri Espai Putxet
Casal de Barri Can Rectoret

CVE 2020038099

Equipaments:

Data 28-12-2020

Itineraris culturals

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Grup de Tallers familiars:
Tallers adreçats a la unitat familiar (pares, mares i fills/es) per a promoure la cohesió i la realització de l’activitat
conjuntament. El preu del taller inclou la participació d’una persona adulta amb un màxim de 2 infants. A partir de
més de dos infants caldrà formalitzar una nova inscripció pel mateix import genèric.

B

Grup de Tallers d’interès territorial i públic 2:
Tallers desenvolupats en un context territorial específic (amb baixos nivells de renda, situació geogràfica singular i
aïllada respecte a la resta del teixit urbà de la ciutat..) o adreçats a uns col·lectius molt determinats (i no contemplats
a l’anterior modalitat referida a franges d’edat específiques) i en que per raons d’interès públic o social cal
determinar una tarifa més baixa a la tarifa genèrica.

A

Grup de Tallers d’interès territorial i públic 1:
Tallers adreçats a col·lectius molt determinats (i no contemplats a l’anterior modalitat referida a franges d’edat
específiques) i en que per raons d’interès públic o social cal determinar una tarifa més baixa a la tarifa genèrica.

Categoria 3
2,00€/sessió
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs
Notes:
– Es podran aplicar descomptes per a la promoció d’activitats, cursos i tallers genèrics o especialitzats, sempre i
quan no es superi el 15% de reducció sobre el preu final.

Equipament (categoria 1):

Centre Cívic Vil·la Urània

A

Cessió d’espais

2

Espai (sala tipus 2 (>50m i 100m )
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

50,00 euros/hora
50,00 euros/hora
50,00 euros/hora

25,00 euros/hora
25,00 euros/hora
25,00 euros/hora
60,00 euros/hora
60,00 euros/hora
60,00 euros/hora

Espai (sala d’actes, sala polivalent o sala d'exposicions gran)
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
35,00 euros/hora
Acte obert i gratuït
45,00 euros/hora
Acte obert i pagament
60,00 euros/hora
Particulars i empreses
Acte intern
70,00 euros/hora
Acte obert i gratuït
70,00 euros/hora
Acte obert i pagament
70,00 euros/hora
Espai Singular (sala-taller Cuina Inclusiva)
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs

Data 28-12-2020

2

Espai (sala tipus 3 (>100m i 150m ))
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

2

21,00 euros/hora
21,00 euros/hora
21,00 euros/hora

Pàg. 30-251

33,00 euros/hora
33,00 euros/hora
33,00 euros/hora

35,00 euros/hora
45,00 euros/hora
60,00 euros/hora
70,00 euros/hora
70,00 euros/hora
70,00 euros/hora

30

B

2

14,00 euros/hora
14,00 euros/hora
30,00 euros/hora

CVE 2020038099

2

Espai (sala tipus 1 (< 50m ))
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

https://bop.diba.cat

Cessió espais estàndards

Notes:
– Els costos dels serveis (neteja, vigilància, sonorització,...) que precisi el cessionari per desenvolupar l'activitat per
la qual es cedeix l'espai, li seran repercutits pel gestor del centre i afegits a l’import del preu de la cessió

A

Equipament (categoria 2): Centre Cívic Sarrià
Centre Cívic Can Castelló
Centre Cívic Vil·la Florida
Centre Cívic Pere Pruna
Espai Jove Casa Sagnier

2

Espai (sala tipus 2 (>50m i 100m )
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

35,00 euros/hora
35,00 euros/hora
35,00 euros/hora

25,00 euros/hora
25,00 euros/hora
25,00 euros/hora
60,00 euros/hora
60,00 euros/hora
60,00 euros/hora

Espai (sala d’actes, sala polivalent o sala d'exposicions gran)
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
25,00 euros/hora
Acte obert i gratuït
25,00 euros/hora
Acte obert i pagament
25,00 euros/hora
Particulars i empreses
Acte intern
60,00 euros/hora
Acte obert i gratuït
60,00 euros/hora
Acte obert i pagament
60,00 euros/hora
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs
Notes:
– Els costos dels serveis (neteja, vigilància, sonorització,...) que precisi el cessionari per desenvolupar l'activitat per
la qual es cedeix l'espai, li seran repercutits pel gestor del centre i afegits a l’import del preu de la cessió.

Equipament (Categoria 3): Centre Cívic L'Elèctric
Centre Cívic Vallvidrera-Vazquez Montalbán
Cessió espais estàndards
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Data 28-12-2020

2

Espai (sala tipus 3 (>100m i 150m )
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

2

15,00 euros/hora
15,00 euros/hora
15,00 euros/hora

Pàg. 31-251

25,00 euros/hora
25,00 euros/hora
25,00 euros/hora

B

2

8,00 euros/hora
8,00 euros/hora
9,00 euros/hora

CVE 2020038099

2

Espai (sala tipus 1 (< 50m ))
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

https://bop.diba.cat

Cessió espais estàndards

2

Espai (sala tipus 1 (< 50m ))
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

15,00 euros/hora
15,00 euros/hora
23,00 euros/hora
45,00 euros/hora
45,00 euros/hora
45,00 euros/hora

Notes:
– Els costos dels serveis (neteja, vigilància, sonorització,...) que precisi el cessionari per desenvolupar l'activitat per
la qual es cedeix l'espai, li seran repercutits pel gestor del centre i afegits a l’import del preu de la cessió

Cessió d’espais per a activitats de suport a la creació (genèric)
Equipaments:

Centre Cívic Sarrià
Centre Cívic Can Castelló
Centre Cívic Vil·la Florida
Centre Cívic Pere Pruna
Centre Cívic Vil·la Urània
Centre Cívic Vallvidrera Vázquez Montalbán
Centre Cívic l'Elèctric
Casal de Barri Espai Putxet
Casal de Barri Can Rectoret
Espai Jove Casa Sagnier

Suport a la creació –cessió d’espais a artistes i companyies
Entitat sense ànim de lucre
2
2
Sala tipus 2(>50m i 100m )
3 €/hora
2
2
Sala tipus 3(>100m i 150m )
3,5 €/hora
2
Sala tipus 4(>150m )
5 €/hora
Empreses
2
2
Sala tipus 2(>50m i 100m )
6 €/hora
2
2
Sala tipus 3(>100m i 150m )
7 €/hora
2
Sala tipus 4(>150m )
10 €/hora

A
https://bop.diba.cat

15,00 euros/hora
15,00 euros/hora
22,00 euros/hora

Pàg. 32-251

Espai (sala d’actes i sala d'exposicions gran)
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs

10,00 euros/hora
10,00 euros/hora
10,00 euros/hora

CVE 2020038099

2

Espai (sala tipus 2 (>50m i 100m ))
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

Data 28-12-2020

12,00 euros/hora
12,00 euros/hora
15,00 euros/hora

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

2

5,00 euros/hora
5,00 euros/hora
5,00 euros/hora

Notes:
– S’aplicarà un 25 % de descompte sobre el preu hora o sessió, per a cessions de més de 5 hores o sessions.
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B

Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs

10,00 euros/sessió
20,00 euros/sessió

Tipus servei/equip: TV
Entitat sense ànim de lucre
Particulars i empreses

6,00 euros/sessió
11,00 euros/sessió

Tipus servei/equip: Piano
Entitat sense ànim de lucre
Particulars i empreses

57,00 euros/sessió
115,00 euros/sessió

Tipus servei/equip: Portàtil / PC
Entitat sense ànim de lucre
Particulars i empreses

11,00 euros/sessió
22,00 euros/sessió

Tipus servei/equip: neteja fi d’acte
Entitat sense ànim de lucre
Particulars i empreses

20 euros/hora
40 euros/hora

Tipus servei/equip: Personal tècnic de so
Entitat sense ànim de lucre
Particulars i empreses

30 euros/hora
40 euros/hora

Tipus servei/equip: Personal tècnic de so fora de l’horari d’apertura o cap de setmana
Entitat sense ànim de lucre
35 euros/hora
Particulars i empreses
45 euros/hora
Tipus servei/equip: Personal extra nocturn i cap de setmana
Entitat sense ànim de lucre
20,00 euros/sessió
Particulars i empreses
40,00 euros/sessió
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs
Notes:
– Els preus són estàndards per als centre que disposin d'aquests equips
- Els costos dels serveis no contemplats en aquesta relació que precisi el peticionari per desenvolupar l'activitat per
la qual es cedeix l'espai, li seran repercutits per l’entitat gestora del centre i afegits a l’import del preu de la cessió

https://bop.diba.cat

Tipus servei/equip: Equip de so
Entitat sense ànim de lucre
Particulars i empreses

Pàg. 33-251

13,00 euros/sessió
27,00 euros/sessió

CVE 2020038099

Tipus servei/equip: Projector
Entitat sense ànim de lucre
Particulars i empreses

Data 28-12-2020

Centre Cívic Sarrià
Centre Cívic Can Castelló
Centre Cívic Vil·la Florida
Centre Cívic Pere Pruna
Centre Cívic Vil·la Urània
Centre Cívic Vallvidrera Vázquez Montalbán
Centre Cívic l'Elèctric
Casal de Barri Espai Putxet
Casal de Barri Can Rectoret
Espai Jove Casa Sagnier

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Equipaments:

A

Serveis i equips complementaris

DISTRICTE: GRÀCIA
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs

B

CENTRE CÍVIC LA SEDETA
Activitats formatives: cursos i tallers

33

4,27 euros/hora
3,52 euros/hora
3,02 euros/hora
5,92 euros/hora
5,03 euros/hora

A

Grup de Tallers Genèric 1:
Tallers adreçats a la població adulta en general (tant del districte com a nivell de ciutat) i que comporta una
formació o pràctica artística i cultural bàsica així com d’adquisició de coneixements en l’àmbit de lleure.
Grup de Tallers Genèric 2:
Tallers adreçats a la població adulta en general (sobretot del territori més proper al centre cívic a nivell de barri i
districte) i que comporta una formació o pràctica artística i cultural bàsica així com d’adquisició de coneixements
en l’àmbit de lleure.
Grup de Tallers Genèric 3:
Tallers adreçats a la població adulta en general (sobretot del territori més proper a nivell de barri i amb uns
determinats indicadors socioeconòmics inferiors als de la mitjana de la ciutat) i que comporta una formació o
pràctica artística i cultural bàsica així com d’adquisició de coneixements en l’àmbit de lleure.
Grup de Tallers Especialitzat 1:
Tallers adreçats a la població adulta en general (tant del districte com a nivell de ciutat) i que comporta una
formació o pràctica artística i cultural amb un major nivell d’especialització i aprofundiment que el nivell genèric,
en l’àmbit de lleure.
Grup de Tallers Especialitzat 2:
Tallers adreçats a la població adulta en general (sobretot del territori més proper al centre cívic a nivell de barri i
districte) i que comporta una formació o pràctica artística i cultural amb un major nivell d’especialització i
aprofundiment que el nivell genèric, en l’àmbit de lleure.
Grup de Tallers per a infants, adolescents:
Tallers adreçats a població infantil i adolescent fins als 16 anys.
Grup de Tallers d’interès territorial i públic 1:
Tallers adreçats a col·lectius molt determinats (i no contemplats a l’anterior modalitat referida a franges d’edat
específiques) i en que per raons d’interès públic o social cal determinar una tarifa més baixa a la tarifa genèrica.
Grup de Tallers d’interès territorial i públic 2:
Tallers desenvolupats en un context territorial específic (amb baixos nivells de renda, situació geogràfica singular
i aïllada respecte a la resta del teixit urbà de la ciutat..) o adreçats a uns col·lectius molt determinats (i no
contemplats a l’anterior modalitat referida a franges d’edat específiques) i en que per raons d’interès públic o
social cal determinar una tarifa més baixa a la tarifa genèrica.
Grup de Tallers familiars:
Tallers adreçats a la unitat familiar (pares, mares i fills/es) per a promoure la cohesió i la realització de l’activitat
conjuntament. El preu del taller inclou la participació d’una persona adulta amb un màxim de 2 infants. A partir
de més de dos infants caldrà formalitzar una nova inscripció pel mateix import genèric.
Itineraris culturals
Genèric
Especialitzat

3,52 euros/sessió
4,27euros/sessió

Notes:
- (a) modalitat online: es podrà aplicar el 15% de descompte en les tarifes aprovades de cursos i tallers en totes les
tipologies per a activitats formatives de cursos i tallers.
- (b) es podran aplicar descomptes per a la promoció d’aquestes activitats, sobre aquests preus, que en cap cas
superaran el 15% de reducció sobre el preu final.
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4,27 euros/hora

Pàg. 34-251

Tallers familiars (a)

2,77 euros/hora
2,52 euros/hora

CVE 2020038099

d’interès territorial o públic 1 (a)
d’interès territorial o públic 2 (a)

2,77 euros/hora

Data 28-12-2020

adreçat a infants adolescents, joves (a)

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Especialitzat 1 (a), (b), (c) i (d)
Especialitzat 2 (a), (b), (c) i (d)

B

genèric 1 (a), (b), (c) i (d)
genèric 2 (a), (b), (c) i (d)
genèric 3 (a), (b), (c) i (d)

- (c) Aquests preus són objecte de reducció per a persones residents al municipi i que es trobin en situació d’atur.
- (d) És d’aplicació la reducció del 50% o 75% per persones residents al municipi amb algun tipus de discapacitat,
amb els següents criteris i reduccions (no sent acumulables a altres tipus de descomptes):

Activitats de difusió cultural: espectacles
Espectacle (nom)
Espectacles familiars
Preu Especial Promoció difusió cultural

3,00 euros/sessió
2,00 euros

Cessió d’ espais

https://bop.diba.cat

d.3. Document acreditatiu de ser atès en un centre públic de Salut Mental: CSMIG, CSMA, del Centre Atenció
Primària, Club social actualitzat. per tenir un trastorn de salut mental sever. (TMS)
d.3.1. amb pensions no contributives (renda garantida, RMI, RAI..) descompte del 75%
d.3.2. Amb rendes superiors: descompte del 50%
d.3.3. Amb carnet de Família Nombrosa o 2 fills/es a càrrec 75% de descompte.

Pàg. 35-251

d.2. Targeta de discapacitat i targeta rosa descompte del 75%.

A

d.1. Targeta de discapacitat i no targeta rosa
c.1.1. Amb un grau igual o superior al 65%: descompte del 75%
c.1.2. Entre 33 i 64% de discapacitat: descompte del 50%
c.1.3. Amb carnet de família nombrosa o 2 fills/es a càrrec 75% de descompte
c 1.4. Amb necessitat de tercera persona 75% de descompte

CVE 2020038099

Cessió espais estàndards (1)
2

Espai (sala tipus 1 (< 50m ))
Categoria 2
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
2

Espai (sala tipus 2 (>50m i 100m )
Categoria 2
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Espai (sala d’actes)
Categoria 2
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

Data 28-12-2020

25 €/hora
25 €/hora
25 €/hora

15 €/hora
15 €/hora
15 €/hora

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

2

9 €/hora
9 €/hora
9 €/hora

35 €/hora
35 €/hora
35 €/hora

25,00 €/hora
25,00 €/hora
33,00 €/hora
60,00 €/hora
60,00 €/hora
60,00 €/hora

-

Descomptes cessió espais:
Per a cessions de mitja jornada (5 h) s'aplicarà un descompte del 15% del preu/hora sobre el total d'hores.
Per a cessions d'una jornada completa, s'aplicarà un 25% de descompte del preu/hora sobre el total d'hores.
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B

(1) Als preus de lloguer de sales caldrà sumar-hi, si s’escau, l’import de vigilància i de la neteja.

Altres serveis i equips complementaris
Us del bar entitat del Districte (1)
Us del bar entitat fora Districte (1)
Us del bar particular privats (1)
Us del bar empreses (1)
Vigilància extraordinària-laborables (2)
Vigilància extraordinària-nocturnes o festius (2)
Neteja extraordinària

Suport a la creació –cessió d’espais a artistes i companyies
Entitat sense ànim de lucre
2
2
Sala tipus 2(>50m i 100m )
3 €/hora
2
2
Sala tipus 3(>100m i 150m )
3,5 €/hora
2
Sala tipus 4(>150m )
5 €/hora
Empreses
2
2
Sala tipus 2(>50m i 100m )
6 €/hora
2
2
Sala tipus 3(>100m i 150m )
7 €/hora
2
Sala tipus 4(>150m )
10 €/hora

Activitats formatives: cursos i tallers
genèric 1 (a), (b), (c) i (d)
genèric 2 (a), (b), (c) i (d)
genèric 3 (a), (b), (c) i (d)

4,27 euros/hora
3,52 euros/hora
3,02 euros/hora

Especialitzat 1 (a), (b), (c) i (d)
Especialitzat 2 (a), (b), (c) i (d)

5,92 euros/hora
5,03 euros/hora

adreçat a infants adolescents, joves (a)
d’interès territorial o públic 1 (a)
d’interès territorial o públic 2 (a)
Tallers familiars (a)

2,77 euros/hora

2,77 euros/hora
2,52 euros/hora

4,27euros/hora

Grup de Tallers Genèric 1:
Tallers adreçats a la població adulta en general (tant del districte com a nivell de ciutat) i que comporta una formació
o pràctica artística i cultural bàsica així com d’adquisició de coneixements en l’àmbit de lleure.
Grup de Tallers Genèric 2:
Tallers adreçats a la població adulta en general (sobretot del territori més proper al centre cívic a nivell de barri i
districte) i que comporta una formació o pràctica artística i cultural bàsica així com d’adquisició de coneixements en
l’àmbit de lleure.
Grup de Tallers Genèric 3:
Tallers adreçats a la població adulta en general (sobretot del territori més proper a nivell de barri i amb uns
determinats indicadors socioeconòmics inferiors als de la mitjana de la ciutat) i que comporta una formació o
pràctica artística i cultural bàsica així com d’adquisició de coneixements en l’àmbit de lleure.
Grup de Tallers Especialitzat 1:
Tallers adreçats a la població adulta en general (tant del districte com a nivell de ciutat) i que comporta una formació
o pràctica artística i cultural amb un major nivell d’especialització i aprofundiment que el nivell genèric, en l’àmbit de
lleure.
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Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

CENTRE CÍVIC EL COLL – LA BRUGUERA

Data 28-12-2020

CVE 2020038099

S’aplicarà un 25 % de descompte sobre el preu hora o sessió, per a cessions de més de 5 hores o sessions.

B

-

https://bop.diba.cat

Activitats de suport a la creació (cessió d’espais a companyies i artistes)

Pàg. 36-251

(1) Utilització fora de l’horari habitual del bar
(2) Aquestes tarifes només s’apliquen quan la cessió d’espais sigui sol·licitada per empreses o particulars, i quan
depassin la bossa d’hores per a l’obertura de l’expedient.

A

10,85 €/hora
21,87 €/hora
27,17 €/hora
54,34 €/hora
15,20 €/sessió
18,64 €/sessió
15,27 €/sessió

Grup de Tallers Especialitzat 2:
Tallers adreçats a la població adulta en general (sobretot del territori més proper al centre cívic a nivell de barri i
districte) i que comporta una formació o pràctica artística i cultural amb un major nivell d’especialització i
aprofundiment que el nivell genèric, en l’àmbit de lleure.

Genèric
Especialitzat

3,52 euros/sessió
4,27euros/sessió

Notes:
- (a) modalitat online: es podrà aplicar el 15% de descompte en les tarifes aprovades de cursos i tallers en totes les
tipologies per a activitats formatives de cursos i tallers.
- (b) es podran aplicar descomptes per a la promoció d’aquestes activitats, sobre aquests preus, que en cap cas
superaran el 15% de reducció sobre el preu final.
- (c) Aquests preus són objecte de reducció per a persones residents al municipi i que es trobin en situació d’atur.
- (d) És d’aplicació la reducció del 50% o 75% per persones residents al municipi amb algun tipus de discapacitat,
amb els següents criteris i reduccions (no sent acumulables a altres tipus de descomptes):
d.1. Targeta de discapacitat i no targeta rosa
c.1.1. Amb un grau igual o superior al 65%: descompte del 75%
c.1.2. Entre 33 i 64% de discapacitat: descompte del 50%
c.1.3. Amb carnet de família nombrosa o 2 fills/es a càrrec 75% de descompte
c 1.4. Amb necessitat de tercera persona 75% de descompte
d.2. Targeta de discapacitat i targeta rosa descompte del 75%.
d.3. Document acreditatiu de ser atès en un centre públic de Salut Mental: CSMIG, CSMA, del Centre Atenció
Primària, Club social actualitzat. per tenir un trastorn de salut mental sever. (TMS)
d.3.1. amb pensions no contributives (renda garantida, RMI, RAI..) descompte del 75%
d.3.2. Amb rendes superiors: descompte del 50%
d.3.3. Amb carnet de Família Nombrosa o 2 fills/es a càrrec 75% de descompte.
.
Activitats de difusió cultural: espectacles
Espectacle (nom)
Espectacles familiars
Preu Especial Promoció difusió cultural

3,00 euros/sessió
2,00 euros

Cessió d’ espais

https://bop.diba.cat
Pàg. 37-251

Itineraris culturals

CVE 2020038099

Grup de Tallers familiars:
Tallers adreçats a la unitat familiar (pares, mares i fills/es) per a promoure la cohesió i la realització de l’activitat
conjuntament. El preu del taller inclou la participació d’una persona adulta amb un màxim de 2 infants. A partir de
més de dos infants caldrà formalitzar una nova inscripció pel mateix import genèric.

Data 28-12-2020

Grup de Tallers d’interès territorial i públic 2:
Tallers desenvolupats en un context territorial específic (amb baixos nivells de renda, situació geogràfica singular i
aïllada respecte a la resta del teixit urbà de la ciutat..) o adreçats a uns col·lectius molt determinats (i no contemplats
a l’anterior modalitat referida a franges d’edat específiques) i en que per raons d’interès públic o social cal
determinar una tarifa més baixa a la tarifa genèrica.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Grup de Tallers d’interès territorial i públic 1:
Tallers adreçats a col·lectius molt determinats (i no contemplats a l’anterior modalitat referida a franges d’edat
específiques) i en que per raons d’interès públic o social cal determinar una tarifa més baixa a la tarifa genèrica.

A

Grup de Tallers per a infants, adolescents:
Tallers adreçats a població infantil i adolescent fins als 16 anys.

Cessió espais estàndards

B

2

Espai (sala tipus 1 (< 50m ))
Categoria 3
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït

5 €/hora
5 €/hora
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Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

5 €/hora
12 €/hora
12 €/hora
12 €/hora
2

A
https://bop.diba.cat
Pàg. 38-251

15,00 €/hora
15,00 €/hora
23,00 €/hora
45,00 €/hora
45,00 €/hora
45,00 €/hora

Descomptes cessió espais:
Per a cessions de mitja jornada (5 h) s'aplicarà un descompte del 15% del preu/hora sobre el total d'hores.
Per a cessions d'una jornada completa, s'aplicarà un 25% de descompte del preu/hora sobre el total d'hores
Altres serveis i equips complementaris
Serveis i equips complementaris
Vigilància extraordinària-laborables (1)
Vigilància extraordinària-nocturnes o festius (1)
Neteja extraordinària

15,20 €/sessió
18,64 €/sessió
15,27 €/sessió

(1) Aquestes tarifes només s’apliquen quan la cessió d’espais sigui sol·licitada per empreses o particulars, i quan
depassin la bossa d’hores per a l’obertura de l’expedient.

Activitats de suport a la creació (cessió d’espais a companyies i artistes)
Suport a la creació –cessió d’espais a artistes i companyies
Entitat sense ànim de lucre
2
2
Sala tipus 2(>50m i 100m )
3 €/hora
2
2
Sala tipus 3(>100m i 150m )
3,5 €/hora
2
Sala tipus 4(>150m )
5 €/hora
Empreses
2
2
Sala tipus 2(>50m i 100m )
6 €/hora
2
2
Sala tipus 3(>100m i 150m )
7 €/hora
2
Sala tipus 4(>150m )
10 €/hora
S’aplicarà un 25 % de descompte sobre el preu hora o sessió, per a cessions de més de 5 hores o sessions.

DISTRICTE: HORTA GUINARDÓ
Equipaments:

Centre cívic Matas i Ramis
Centre cívic Teixonera
Centre cívic Casa Groga
Centre cívic Carmel

B

-

CVE 2020038099

-

15 €/hora
15 €/hora
22 €/hora

Data 28-12-2020

Espai (sala d’actes)
Categoria 3
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

10 €/hora
10 €/hora
10 €/hora

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

2

Espai (sala tipus 2 (>50m i 100m )
Categoria 3
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
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Centre cívic Guinardó
Activitats formatives: cursos i tallers
4,27 euros/hora
3,52 euros/hora
3,02 euros/hora

Especialitzat 1 (a), (b), (c) i (d)
Especialitzat 2 (a), (b), (c) i (d)

5,92 euros/hora
5,03 euros/hora

adreçat a infants adolescents, joves (a)

2,77 euros/hora

Grup de Tallers Genèric 2:
Tallers adreçats a la població adulta en general (sobretot del territori més proper al centre cívic a nivell de barri i
districte) i que comporta una formació o pràctica artística i cultural bàsica així com d’adquisició de coneixements en
l’àmbit de lleure.
Grup de Tallers Genèric 3:
Tallers adreçats a la població adulta en general (sobretot del territori més proper a nivell de barri i amb uns
determinats indicadors socioeconòmics inferiors als de la mitjana de la ciutat) i que comporta una formació o
pràctica artística i cultural bàsica així com d’adquisició de coneixements en l’àmbit de lleure.
Grup de Tallers Especialitzat 1:
Tallers adreçats a la població adulta en general (tant del districte com a nivell de ciutat) i que comporta una formació
o pràctica artística i cultural amb un major nivell d’especialització i aprofundiment que el nivell genèric, en l’àmbit de
lleure.

Grup de Tallers Especialitzat 2:
Tallers adreçats a la població adulta en general (sobretot del territori més proper al centre cívic a nivell de barri i
districte) i que comporta una formació o pràctica artística i cultural amb un major nivell d’especialització i
aprofundiment que el nivell genèric, en l’àmbit de lleure.
Grup de Tallers per a infants, adolescents:
Tallers adreçats a població infantil i adolescent fins als 16 anys.
Grup de Tallers d’interès territorial i públic 1:
Tallers adreçats a col·lectius molt determinats (i no contemplats a l’anterior modalitat referida a franges d’edat
específiques) i en que per raons d’interès públic o social cal determinar una tarifa més baixa a la tarifa genèrica.
Grup de Tallers d’interès territorial i públic 2:
Tallers desenvolupats en un context territorial específic (amb baixos nivells de renda, situació geogràfica singular i
aïllada respecte a la resta del teixit urbà de la ciutat..) o adreçats a uns col·lectius molt determinats (i no contemplats
a l’anterior modalitat referida a franges d’edat específiques) i en que per raons d’interès públic o social cal
determinar una tarifa més baixa a la tarifa genèrica.
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Pàg. 39-251

Grup de Tallers Genèric 1:
Tallers adreçats a la població adulta en general (tant del districte com a nivell de ciutat) i que comporta una formació
o pràctica artística i cultural bàsica així com d’adquisició de coneixements en l’àmbit de lleure.

CVE 2020038099

4,27euros/hora

Data 28-12-2020

Tallers familiars

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

2,77 euros/hora
2,52 euros/hora

B

d’interès territorial o públic 1 (a)
d’interès territorial o públic 2 (a)

https://bop.diba.cat

A

genèric 1 (a), (b), (c) i (d)
genèric 2 (a), (b), (c) i (d)
genèric 3 (a), (b), (c) i (d)

d.1. Targeta de discapacitat i no targeta rosa
c.1.1. Amb un grau igual o superior al 65%: descompte del 75%
c.1.2. Entre 33 i 64% de discapacitat: descompte del 50%
c.1.3. Amb carnet de família nombrosa o 2 fills/es a càrrec 75% de descompte
c 1.4. Amb necessitat de tercera persona 75% de descompte

https://bop.diba.cat

Notes:
- (a) modalitat online: es podrà aplicar el 15% de descompte en les tarifes aprovades de cursos i tallers en totes les
tipologies per a activitats formatives de cursos i tallers.
- (b) es podran aplicar descomptes per a la promoció d’aquestes activitats, sobre aquests preus, que en cap cas
superaran el 15% de reducció sobre el preu final.
- (c) Aquests preus són objecte de reducció per a persones residents al municipi i que es trobin en situació d’atur.
- (d) És d’aplicació la reducció del 50% o 75% per persones residents al municipi amb algun tipus de discapacitat,
amb els següents criteris i reduccions (no sent acumulables a altres tipus de descomptes):

A

Grup de Tallers familiars:
Tallers adreçats a la unitat familiar (pares, mares i fills/es) per a promoure la cohesió i la realització de l’activitat
conjuntament. El preu del taller inclou la participació d’una persona adulta amb un màxim de 2 infants. A partir de
més de dos infants caldrà formalitzar una nova inscripció pel mateix import genèric.

3,52 euros/sessió
4,27 euros/sessió

Activitats de difusió cultural: Espectacles
Categoria 1
Categoria 2
Categoria 3

General 8,00 €/sessió
Joves i infants 4,00€/sessió
General 4,50€/sessió
Joves i infants 3,00€/sessió
2,00€/sessió

-Tots els preus s’expressen sense l’IVA inclòsCessió d’espais estàndards
Espai sala tipus 1 (<50 m2)
Categoria 3
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

5,00 euros/hora
5,00 euros/hora
5,00 euros/hora
12,00 euros/hora
12,00 euros/hora
12,00 euros/hora

Espai sala tipus 2 (>50 m2 i 100 m2)
Categoria 3
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

9,00 euros/hora
9,00 euros/hora
9,00 euros/hora
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CVE 2020038099

Genèric
Especialitzat
-Tots els preus s’expressen sense l’IVA inclòs-

Data 28-12-2020

Itineraris culturals

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

-Tots els preus s’expressen sense l’IVA inclòs-

B

d.3. Document acreditatiu de ser atès en un centre públic de Salut Mental: CSMIG, CSMA, del Centre Atenció
Primària, Club social actualitzat. per tenir un trastorn de salut mental sever. (TMS)
d.3.1. amb pensions no contributives (renda garantida, RMI, RAI..) descompte del 75%
d.3.2. Amb rendes superiors: descompte del 50%
d.3.3. Amb carnet de Família Nombrosa o 2 fills/es a càrrec 75% de descompte.
.

Pàg. 40-251

d.2. Targeta de discapacitat i targeta rosa descompte del 75%.

Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

30,00 euros/hora
30,00 euros/hora
30,00 euros/hora

-Tots els preus s’expressen sense l’IVA inclòsSuport a la creació (genèric)
Entitat sense ànim de lucre
Sala tipus 2 (>50 m2 i 100 m2)
Sala tipus 3 (>100 m2 i 150 m2)
Sala tipus 4 (> 150 m2)
Empreses
Sala tipus 2 (>50 m2 i 100 m2)
Sala tipus 3 (>100 m2 i 150 m2)
Sala tipus 4 (> 150 m2)

3,00 euros/hora
3,50 euros/hora
5,00 euros/hora
6,00 euros/hora
7,00 euros/hora
10,00 euros/hora

-Tots els preus s’expressen sense l’IVA inclòsDescomptes cessió espais:
- Per a cessions de mitja jornada (5 h) s'aplicarà un descompte del 15% del preu/hora sobre el total d'hores.
- Per a cessions d'una jornada completa, s'aplicarà un 25% de descompte del preu/hora sobre el total d'hores
- Queden exemptes de pagament de quota de cessió de sala les entitats, associacions, grups i col·lectius del
Districte sense ànim de lucre que sol·licitin les sales per activitats obertes en horari d’obertura.
Costos de neteja i consergeria:
En cas que la cessió es faci fora de l’horari habitual del centre, la persona peticionària n’haurà d’assumir els costos.
•
Neteja: 15,94 €/h més IVA en dia laborable – 22,38€/h més IVA en dia festiu
•
Consergeria: caldrà tenir en compte les tarifes que cada entitat gestora apliqui, les quals es comunicaran
prèviament a la persona peticionària.
CENTRE CÍVIC CARMEL
Bucs d’assaig de música
Entitats sense ànim de lucre
Sense equip
Amb equip
Sense equip
Amb equip

2,7 euros/hora
4,5 euros/hora
2,00 euros/hora/paquet 10 hores
3,5 euros/hora/paquet 10 hores

-S’aplicarà un 25 % de descompte sobre el preu hora o sessió, per a cessions de més de 5 hores o sessions.
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https://bop.diba.cat
Pàg. 41-251

15,00 euros/hora
15,00 euros/hora
15,00 euros/hora

CVE 2020038099

Espai sala tipus 4 (>150 m2)
Categoria 3
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

Data 28-12-2020

25,00 euros/hora
25,00 euros/hora
25,00 euros/hora

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

11,00 euros/hora
11,00 euros/hora
11,00 euros/hora

B

Espai sala tipus 3 (>100 m2 i 150 m2)
Categoria 3
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

A

15,00 euros/hora
15,00 euros/hora
15,00 euros/hora

-Tots els preus s’expressen sense l’IVA inclòs-

DISTRICTE: NOU BARRIS

5,92 euros/hora
5,03 euros/hora

adreçat a infants adolescents, joves (a)

2,77 euros/hora

d’interès territorial o públic 1 (a)
d’interès territorial o públic 2 (a)

2,77 euros/hora
2,52 euros/hora

Tallers familiars (a)

4,27euros/hora

Grup de Tallers Genèric 1:
Tallers adreçats a la població adulta en general (tant del districte com a nivell de ciutat) i que comporta una formació
o pràctica artística i cultural bàsica així com d’adquisició de coneixements en l’àmbit de lleure.
Grup de Tallers Genèric 2:
Tallers adreçats a la població adulta en general (sobretot del territori més proper al centre cívic a nivell de barri i
districte) i que comporta una formació o pràctica artística i cultural bàsica així com d’adquisició de coneixements en
l’àmbit de lleure.
Grup de Tallers Genèric 3:
Tallers adreçats a la població adulta en general (sobretot del territori més proper a nivell de barri i amb uns
determinats indicadors socioeconòmics inferiors als de la mitjana de la ciutat) i que comporta una formació o
pràctica artística i cultural bàsica així com d’adquisició de coneixements en l’àmbit de lleure.
Grup de Tallers Especialitzat 1:
Tallers adreçats a la població adulta en general (tant del districte com a nivell de ciutat) i que comporta una formació
o pràctica artística i cultural amb un major nivell d’especialització i aprofundiment que el nivell genèric, en l’àmbit de
lleure.
Grup de Tallers Especialitzat 2:
Tallers adreçats a la població adulta en general (sobretot del territori més proper al centre cívic a nivell de barri i
districte) i que comporta una formació o pràctica artística i cultural amb un major nivell d’especialització i
aprofundiment que el nivell genèric, en l’àmbit de lleure.
Grup de Tallers per a infants, adolescents:
Tallers adreçats a població infantil i adolescent fins als 16 anys.
Grup de Tallers d’interès territorial i públic 1:
Tallers adreçats a col·lectius molt determinats (i no contemplats a l’anterior modalitat referida a franges d’edat
específiques) i en que per raons d’interès públic o social cal determinar una tarifa més baixa a la tarifa genèrica.
Grup de Tallers d’interès territorial i públic 2:
Tallers desenvolupats en un context territorial específic (amb baixos nivells de renda, situació geogràfica singular i
aïllada respecte a la resta del teixit urbà de la ciutat..) o adreçats a uns col·lectius molt determinats (i no contemplats
a l’anterior modalitat referida a franges d’edat específiques) i en que per raons d’interès públic o social cal
determinar una tarifa més baixa a la tarifa genèrica.
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Especialitzat 1 (a), (b), (c) i (d)
Especialitzat 2 (a), (b), (c) i (d)

Pàg. 42-251

4,27 euros/hora
3,52 euros/hora
3,02 euros/hora

CVE 2020038099

genèric 1 (a), (b), (c) i (d)
genèric 2 (a), (b), (c) i (d)
genèric 3 (a), (b), (c) i (d)

Data 28-12-2020

Activitats formatives: cursos i tallers

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

CC Can Verdaguer
CC Torre Llobeta
CC Zona Nord

B

Equipament

A

Activitats formatives:

Grup de Tallers familiars:
Tallers adreçats a la unitat familiar (pares, mares i fills/es) per a promoure la cohesió i la realització de l’activitat
conjuntament. El preu del taller inclou la participació d’una persona adulta amb un màxim de 2 infants. A partir de
més de dos infants caldrà formalitzar una nova inscripció pel mateix import genèric.

Preus Activitats formatives de projectes singulars

Activitats de difusió cultural: espectacles
Equipament

CC Can Verdaguer
CC Torre Llobeta
CC Zona Nord

Categoria 1

General 8,00 €/sessió
Joves i infants 4,00€/sessió
General 4,50€/sessió
Joves i infants 3,00€/sessió
2,00€/sessió

Categoria 2
Categoria 3

Projecte singular CC Zona Nord L’Escola va d’Espectacle
Escoles del Districte
2,12 euros/sessió
Resta de la Ciutat
4,17 euros/sessió
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs
Cessions d’espais Equipament CC Can Verdaguer
Cessió espais estàndards
2

Espai (sala tipus 1 (< 50m ))
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

https://bop.diba.cat
Pàg. 43-251
CVE 2020038099

Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs
Notes:
- (a) modalitat online: es podrà aplicar el 15% de descompte en les tarifes aprovades de cursos i tallers en totes les
tipologies per a activitats formatives de cursos i tallers.
- (b) es podran aplicar descomptes per a la promoció d’aquestes activitats, sobre aquests preus, que en cap cas
superaran el 15% de reducció sobre el preu final.
- (c) Aquests preus són objecte de reducció per a persones residents al municipi i que es trobin en situació d’atur.
- (d) És d’aplicació la reducció del 50% o 75% per persones residents al municipi amb algun tipus de discapacitat,
amb els següents criteris i reduccions (no sent acumulables a altres tipus de descomptes):
d.1. Targeta de discapacitat i no targeta rosa
c.1.1. Amb un grau igual o superior al 65%: descompte del 75%
c.1.2. Entre 33 i 64% de discapacitat: descompte del 50%
c.1.3. Amb carnet de família nombrosa o 2 fills/es a càrrec 75% de descompte
c 1.4. Amb necessitat de tercera persona 75% de descompte
d.2. Targeta de discapacitat i targeta rosa descompte del 75%.
d.3. Document acreditatiu de ser atès en un centre públic de Salut Mental: CSMIG, CSMA, del Centre Atenció
Primària, Club social actualitzat. per tenir un trastorn de salut mental sever. (TMS)
d.3.1. amb pensions no contributives (renda garantida, RMI, RAI..) descompte del 75%
d.3.2. Amb rendes superiors: descompte del 50%
d.3.3. Amb carnet de Família Nombrosa o 2 fills/es a càrrec 75% de descompte.

Data 28-12-2020

1,65 euros/hora

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Projecte singular i específic de Tallers al CC Zona Nord
(a), (b), (c) i (d)

A

Centre Cívic Zona Nord

5 euros/hora/jornada
5 euros/hora/jornada
5 euros/hora/jornada
12 euros/hora/jornada
12 euros/hora/jornada
12 euros/hora/jornada

43

B

Equipament:

2

15 euros/hora/jornada
15 euros/hora/jornada
15 euros/hora/jornada

Notes: En els casos de fer-se servir durant una mitja jornada (5h.) s’aplicarà un descompte del 15% del preu/hora
sobre el total d’hores.
En els casos de fer-se servir durant una jornada completa s’aplicarà un 25% de descompte del preu/hora sobre el
total d’hores.
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs
Equipament CC Torre Llobeta

A

10 euros/hora/jornada
10 euros/hora/jornada
10 euros/hora/jornada

https://bop.diba.cat

2

Espai (sala tipus 2 (>50m i 100m )
Cat. 2
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

10 euros/hora/jornada
10 euros/hora/jornada
10 euros/hora/jornada
15 euros/hora/jornada
15 euros/hora/jornada
15 euros/hora/jornada

15 euros/hora/jornada
15 euros/hora/jornada
23 euros/hora/jornada
45,00 euros/hora/jornada
45,00 euros/hora/jornada
45,00 euros/hora/jornada

Notes: En els casos de fer-se servir durant una mitja jornada (5h.) s’aplicarà un descompte del 15% del preu/hora
sobre el total d’hores.
En els casos de fer-se servir durant una jornada completa s’aplicarà un 25% de descompte del preu/hora sobre el
total d’hores.
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs

CVE 2020038099

2

Espai (sala tipus 2 (>50m i 100m )
Cat. 2
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
S’han ajustat i agrupat als criteris de ciutat
Espai (sala d’actes)
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

12 euros/hora/jornada
12 euros/hora/jornada
12 euros/hora/jornada

Data 28-12-2020

2

5 euros/hora/jornada
5 euros/hora/jornada
5 euros/hora/jornada

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

2

Espai (sala tipus 1 (< 50m ))
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
S’han ajustat i agrupat als criteris de ciutat

Pàg. 44-251

Cessió espais estàndards

B

Equipament CC Zona Nord
Cessió espais estàndards

44

2

Espai (sala tipus 1 (< 50m ))
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

A

12 euros/hora/jornada
12 euros/hora/jornada
12 euros/hora/jornada

https://bop.diba.cat

2

10 euros/hora/jornada
10 euros/hora/jornada
10 euros/hora/jornada

CVE 2020038099

15,00 euros/hora/jornada
15,00 euros/hora/jornada
15,00 euros/hora/jornada
45,00 euros/hora/jornada
45,00 euros/hora/jornada
45,00 euros/hora/jornada

Notes: En els casos de fer-se servir durant una mitja jornada (5h.) s’aplicarà un descompte del 15% del preu/hora
sobre el total d’hores.
En els casos de fer-se servir durant una jornada completa s’aplicarà un 25% de descompte del preu/hora sobre el
total d’hores.
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs

Activitats de suport a la creació
Equipament, CC Torre Llobeta, CC Can Verdaguer i CC Zona Nord
Suport a la creació (genèric)
Entitat sense ànim de lucre
2
2
Sala tipus 2(>50m i 100m )
2
2
Sala tipus 3(>100m i 150m )
2
Sala tipus 4(>150m )
Empreses
2
2
Sala tipus 2(>50m i 100m )
2
2
Sala tipus 3(>100m i 150m )
2
Sala tipus 4(>150m )

3,00 euros/hora/paquets hores
3,50 euros/hora/ paquets hores
5,00 euros/hora/ paquets hores
6,00 euros/hora/ paquets hores
7,00 euros/hora/ paquets hores
10,00 euros/hora/ paquets hores

(1) Queden exemptes del pagament de la quota de cessió de sala les associacions i entitats del Districte sense ànim
de lucre quan sol·licitin les sales per activitats obertes en horari d'obertura del centre.
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs

EQUIPS TÈCNICS
Equip de so petit
Equip de so gran

No lucratiu
Lucratiu
No lucratiu
Lucratiu

45

6,25 euros/hora
8,15 euros/hora
12,50 euros/hora
20,00 euros/hora

9,50 euros/hora
9,50 euros/hora
25,00 euros/hora
25,00 euros/hora

Data 28-12-2020

Espai Singular
Espai (sala d’actes). Teatre Zona Nord
Cat. 3
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

Pàg. 45-251

15 euros/hora/jornada
15 euros/hora/jornada
15 euros/hora/jornada

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Espai (sala tipus 2 (>50m i 100m )
Cat. 2
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

B

2

5 euros/hora/jornada
5 euros/hora/jornada
5 euros/hora/jornada

Personal extra diürn
Personal extra nocturn i festius
Personal Tècnic de so diürn
Personal Tècnic de so nocturn i
festius
Neteja diürn
Neteja nocturn i festius
Cessions d'Espais Específics
Teatre Zona Nord (1)
Fora de l'horari habitual s'hi ha
d'afegir
Neteja
Consergeria
So i il·luminació (matí i/o tarda)
So i il·luminació (nit)

5,00 euros/hora
5,00 euros/hora
9,50 euros/sessió
9,50 euros/sessió
4,00 euros/sessió
4,00 euros/sessió
23,00 euros/hora
25,00 euros/hora
23,00 euros/hora
25,00 euros/hora

14,00 euros/hora
20,00 euros/hora

14,00 euros/hora
20,00 euros/hora

23,14 euros
23,14 euros
83,37 euros
98,93 euros

23,14 euros
23,14 euros
83,37 euros
98,93 euros

DISTRICTE: SANT ANDREU

A

Reproductor de música, DVD i TV

3,00 euros/hora
4,00 euros/hora
6,25 euros/sessió
8,15 euros/sessió
2,00 euros/sessió
3,00 euros/sessió
23,00 euros/hora
25,00 euros/hora
23,00 euros/hora
25,00 euros/hora

https://bop.diba.cat

Portàtil

No lucratiu
Lucratiu
No lucratiu
Lucratiu
No lucratiu
Lucratiu

Pàg. 46-251

Projector

4,27 euros/hora
3,52 euros/hora
3,02 euros/hora

Especialitzat 1 (a), (b) i (c)
Especialitzat 2 (a), (b) i (c)

5,92 euros/hora
5,03 euros/hora

adreçat a infants adolescents, joves

2,77 euros/hora

d’interès territorial o públic 1
d’interès territorial o públic 2

2,77 euros/hora
2,52 euros/hora

Tallers familiars

4,27 euros/hora

Grup de Tallers Genèric 1:
Tallers adreçats a la població adulta en general (tant del districte com a nivell de ciutat) i que comporta una formació o
pràctica artística i cultural bàsica així com d’adquisició de coneixements en l’àmbit de lleure.
Grup de Tallers Genèric 2:
Tallers adreçats a la població adulta en general (sobretot del territori més proper al centre cívic a nivell de barri i
districte) i que comporta una formació o pràctica artística i cultural bàsica així com d’adquisició de coneixements en
l’àmbit de lleure.
Grup de Tallers Genèric 3:
Tallers adreçats a la població adulta en general (sobretot del territori més proper a nivell de barri i amb uns
determinats indicadors socioeconòmics inferiors als de la mitjana de la ciutat) i que comporta una formació o pràctica
artística i cultural bàsica així com d’adquisició de coneixements en l’àmbit de lleure.
Grup de Tallers Especialitzat 1:

46

Data 28-12-2020

genèric 1 (a), (b) i (c)
genèric 2 (a), (b) i (c)
genèric 3 (a), (b) i (c)

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Centre Cívic Bon Pastor
Centre Cívic Baró de Viver
Centre Cívic Trinitat Vella
Centre Cívic Sant Andreu
Centre Cívic La Sagrera “La Barraca”
Centre Cívic Navas

B

Equipament:

CVE 2020038099

Activitats formatives: cursos i tallers

Tallers adreçats a la població adulta en general (tant del districte com a nivell de ciutat) i que comporta una formació o
pràctica artística i cultural amb un major nivell d’especialització i aprofundiment que el nivell genèric, en l’àmbit de
lleure.

Preus Activitats formatives de projectes singulars
Equipament:

Centre Cívic Baró de Viver, Centre Cívic Bon Pastor i Centre Cívic Trinitat Vella

Projecte singular de tallers Centre Cívic Baró de
Viver, Centre Cívic Bon Pastor i Centre cívic Trinitat
Vella

1,65 euros/hora (a) (b) (c) i (d)

Equipament: Centre Cívic Baró de Viver
Tallers de promoció comunitària infantils

1,40 euros/hora (a) i (b) (c) i (d)

Notes:
- (a) modalitat online: es podrà aplicar el 15% de descompte en les tarifes aprovades de cursos i tallers en totes les
tipologies per a activitats formatives de cursos i tallers.
- (b) es podran aplicar descomptes per a la promoció d’aquestes activitats, sobre aquests preus, que en cap cas
superaran el 15% de reducció sobre el preu final.
- (c) Aquests preus són objecte de reducció per a persones residents al municipi i que es trobin en situació d’atur.
- (d) És d’aplicació la reducció del 50% o 75% per persones residents al municipi amb algun tipus de discapacitat,
amb els següents criteris i reduccions (no sent acumulables a altres tipus de descomptes):
d.1. Targeta de discapacitat i no targeta rosa
c.1.1. Amb un grau igual o superior al 65%: descompte del 75%
c.1.2. Entre 33 i 64% de discapacitat: descompte del 50%
c.1.3. Amb carnet de família nombrosa o 2 fills/es a càrrec 75% de descompte
c 1.4. Amb necessitat de tercera persona 75% de descompte
d.2. Targeta de discapacitat i targeta rosa descompte del 75%.
d.3. Document acreditatiu de ser atès en un centre públic de Salut Mental: CSMIG, CSMA, del Centre Atenció
Primària, Club social actualitzat. per tenir un trastorn de salut mental sever. (TMS)
d.3.1. amb pensions no contributives (renda garantida, RMI, RAI..) descompte del 75%
d.3.2. Amb rendes superiors: descompte del 50%
d.3.3. Amb carnet de Família Nombrosa o 2 fills/es a càrrec 75% de descompte.

Equipament:

https://bop.diba.cat

B

Itineraris culturals

Pàg. 47-251

Grup de Tallers familiars:
Tallers adreçats a la unitat familiar (pares, mares i fills/es) per a promoure la cohesió i la realització de l’activitat
conjuntament. El preu del taller inclou la participació d’una persona adulta amb un màxim de 2 infants. A partir de més
de dos infants caldrà formalitzar una nova inscripció pel mateix import genèric.

CVE 2020038099

Grup de Tallers d’interès territorial i públic 2:
Tallers desenvolupats en un context territorial específic (amb baixos nivells de renda, situació geogràfica singular i
aïllada respecte a la resta del teixit urbà de la ciutat..) o adreçats a uns col·lectius molt determinats (i no contemplats a
l’anterior modalitat referida a franges d’edat específiques) i en que per raons d’interès públic o social cal determinar
una tarifa més baixa a la tarifa genèrica.

Data 28-12-2020

Grup de Tallers d’interès territorial i públic 1:
Tallers adreçats a col·lectius molt determinats (i no contemplats a l’anterior modalitat referida a franges d’edat
específiques) i en que per raons d’interès públic o social cal determinar una tarifa més baixa a la tarifa genèrica.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Grup de Tallers per a infants, adolescents:
Tallers adreçats a població infantil i adolescent fins als 16 anys.

A

Grup de Tallers Especialitzat 2:
Tallers adreçats a la població adulta en general (sobretot del territori més proper al centre cívic a nivell de barri i
districte) i que comporta una formació o pràctica artística i cultural amb un major nivell d’especialització i
aprofundiment que el nivell genèric, en l’àmbit de lleure.

Centre Cívic Bon Pastor
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Centre Cívic Baró de Viver
Centre Cívic Trinitat Vella
Centre Cívic Sant Andreu
Centre Cívic La Sagrera “La Barraca”
Centre Cívic Navas

c.2. Targeta de discapacitat i targeta rosa descompte del 75%.
c.3. Document acreditatiu de ser atès en un centre públic de Salut Mental: CSMIG, CSMA, del Centre Atenció
Primària, Club social actualitzat. per tenir un trastorn de salut mental sever. (TMS)
c.3.1. amb pensions no contributives (renda garantida, RMI, RAI..) descompte del 75%
c.3.2. Amb rendes superiors: descompte del 50%
c.3.3. Amb carnet de Família Nombrosa o 2 fills/es a càrrec 75% de descompte.
Els descomptes no són acumulables; en cas de simultaneïtat s'aplicarà el més favorable per a l'usuar/ia. En tots els
casos caldrà acreditar la condició manifestada.

Equipament: Centre Cívic Bon Pastor
Centre Cívic Baró de Viver
Centre Cívic Trinitat Vella
Centre Cívic Sant Andreu
Centre Cívic La Sagrera “La Barraca”
Centre Cívic Navas
Categoria 1
Categoria 2
Categoria 3
Abonament 3 activitats infantils

https://bop.diba.cat
Data 28-12-2020

Activitats de difusió cultural: espectacles

Pàg. 48-251

c.1. Targeta de discapacitat i no targeta rosa
c.1.1. Amb un grau igual o superior al 65%: descompte del 75%
c.1.2. Entre 33 i 64% de discapacitat: descompte del 50%
c.1.3. Amb carnet de família nombrosa o 2 fills/es a càrrec 75% de descompte
c 1.4. Amb necessitat de tercera persona 75% de descompte

CVE 2020038099

Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs
Notes:
- (a) es podran aplicar descomptes per a la promoció d’aquestes activitats, sobre aquests preus, que en cap cas
superaran el 15% de reducció sobre el preu final.
- (b) Aquests preus són objecte de reducció del 50% per a persones residents al municipi i que es trobin en situació
d’atur.
- (c) És d’aplicació la reducció del 50% o 75% per persones residents al municipi amb algun tipus de discapacitat,
amb els següents criteris i reduccions (no sent acumulables a altres tipus de descomptes):

A

3,52 euros/sessió
4,27 euros/sessió

General 8,00 €/sessió
Joves i infants 4,00€/sessió
General 4,50€/sessió
Joves i infants 3,00€/sessió
2,00€/sessió
8,00 €

Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs
-Són d’aplicació a les tarifes de les activitats de difusió cultural: espectacles les següents reduccions del preu:
reducció del 50% per persones residents en situació d'atur.
reducció del 15% per persones membres de famílies nombroses i monoparentals.
reducció del 70% per persones membres de famílies perceptores de RMI.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Genèric
Especialitzat

-Entrada gratuïta pels menors de 6 anys.

B

- Els descomptes no són acumulables; en cas de simultaneïtat s'aplicarà el més favorable per a l'usuari/a. En tots els
casos caldrà acreditar la condició manifestada.
Cessió d’espais
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Equipament: Centre Cívic Bon Pastor
Centre Cívic Baró de Viver
Centre Cívic Trinitat Vella
Centre Cívic Sant Andreu
Centre Cívic La Sagrera “La Barraca”
Centre Cívic Navas
Cessió espais estàndards

2

Espai (sala tipus 3 (>100m i 150m ))
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

11,00 euros/hora
gratuïta
11,00 euros/hora
25,00 euros/hora
25,00 euros/hora
25,00 euros/hora

2

Espai (sala tipus 4 (>150m ))
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Espai Singular (Sala d’actes Centre Cívic La Sagrera)
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

15,00 euros/hora
gratuïta
15,00 euros/hora
30,00 euros/hora
30,00 euros/hora
30,00 euros/hora

15,00 euros/hora
gratuïta
15,00 euros/hora
45,00 euros/hora
45,00 euros/hora
60,00 euros/hora

Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs
Notes:
- El preu inclou l’ús dels equips tècnics disponibles al centre (equip de so, vídeo, projectors de diapositives o
transparències, etc…).
- Si l’activitat requereix un servei extraordinari de personal (tècnic, de vigilància o de neteja), l’entitat o empresa
sol•licitant haurà de fer-se càrrec de les despeses, prèvia autorització del districte.

49
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Pàg. 49-251

15,00 euros/hora
15,00 euros/hora
15,00 euros/hora

CVE 2020038099

2

10,00 euros/hora
gratuïta
10,00 euros/hora

Data 28-12-2020

2

Espai (sala tipus 2 (>50m i 100m ))
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

12,00 euros/hora
12,00 euros/hora
12,00 euros/hora

B

2

5,00 euros/hora
gratuïta
5,00 euros/hora

A

2

Espai (sala tipus 1 (< 50m ))
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

- Preu per dia de cessió dels esmentats aparells fora de l'equipament, previ lliurament d'una quota de dipòsit de 130 €.
- La Direcció de l'equipament establirà la necessitat que l'equip sigui manipulat per un tècnic/a especialitzat/a. El cost
d'aquest tècnic/a anirà a càrrec de l'entitat.
- Exempció de pagament de la cessió d'espais: les administracions públiques, els partits polítics en període electoral,
els actes i reunions de sindicats de treballadors.

6,00 euros/hora
7,00 euros/hora
10,00 euros/hora

Pàg. 50-251

Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs
Notes:
-S’aplicarà en els casos de que no hi hagi cap altre tipus de contraprestació pels usos dels espais.
-S’aplicarà un 25 % de descompte sobre el preu hora o sessió per a cessions de més de 5 hores o sessions.

Bucs d’assaig de música
Entitat sense ànim de lucre
Sense equip
Amb equip
Sense equip
Amb equip

https://bop.diba.cat

3,00 euros/hora
3,50 euros/hora
5,00 euros/hora

2,70 euros/hora
4,50 euros/hora
2 euros/ paquet 10 hores
3,5 euros/ paquet 10 hores

Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs

CVE 2020038099

Entitat sense ànim de lucre
2
2
Sala tipus 2(>50m i 100m )
2
2
Sala tipus 3(>100m i 150m )
2
Sala tipus 4(>150m )
Empreses
2
2
Sala tipus 2(>50m i 100m )
2
2
Sala tipus 3(>100m i 150m )
2
Sala tipus 4(>150m )

A

Cessió d’espais per a activitats de suport a la creació (genèric)

Neteja (diumenge, festiu, nocturn)
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

28,00 euros/hora
28,00 euros/hora
28,00 euros/hora

13,25 euros/hora
13,25 euros/hora
13,25 euros/hora
13,25 euros/hora
13,25 euros/hora
13,25 euros/hora

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Neteja (laborables: dilluns a dissabte)
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

23,00 euros/hora
23,00 euros/hora
23,00 euros/hora

19,87 euros/hora
19,87 euros/hora
19,87 euros/hora
19,87 euros/hora
19,87 euros/hora
19,87 euros/hora

50

B

Tècnic Especialitzat (so i llums) (mínim 3 hores)
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

Data 28-12-2020

Serveis i equips complementaris

13,10 euros/hora
13,10 euros/hora
13,10 euros/hora
17 euros/hora
17 euros/hora
17 euros/hora

Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs

CVE 2020038099

DISTRICTE: SANT MARTÍ

Activitats formatives:
Equipament:

A

10,92 euros/hora
10,92 euros/hora
10,92 euros/hora

https://bop.diba.cat

Consergeria (diumenge, festiu, nocturn)
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

10,92 euros/hora
10,92 euros/hora
10,92 euros/hora

Pàg. 51-251

Consergeria (laborables: dilluns a dissabte)
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

Centre cívic Can Felipa
Centre cívic Parc Sandaru
Centre cívic Besòs
Centre cívic Sant Martí

Especialitzat 1 (a), (b), (c) i (d)
Especialitzat 2 (a), (b), (c) i (d)

5,92 euros/hora
5,03 euros/hora

adreçat a infants adolescents, joves

2,77 euros/hora

d’interès territorial o públic 1
d’interès territorial o públic 2

2,77 euros/hora
2,52 euros/hora

Tallers familiars

4,27euros/hora

Grup de Tallers Genèric 1:
Tallers adreçats a la població adulta en general (tant del districte com a nivell de ciutat) i que comporta una formació
o pràctica artística i cultural bàsica així com d’adquisició de coneixements en l’àmbit de lleure.
Grup de Tallers Genèric 2:
Tallers adreçats a la població adulta en general (sobretot del territori més proper al centre cívic a nivell de barri i
districte) i que comporta una formació o pràctica artística i cultural bàsica així com d’adquisició de coneixements en
l’àmbit de lleure.
Grup de Tallers Genèric 3:
Tallers adreçats a la població adulta en general (sobretot del territori més proper a nivell de barri i amb uns
determinats indicadors socioeconòmics inferiors als de la mitjana de la ciutat) i que comporta una formació o
pràctica artística i cultural bàsica així com d’adquisició de coneixements en l’àmbit de lleure.
Grup de Tallers Especialitzat 1:

51

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

4,27 euros/hora
3,52 euros/hora
3,02 euros/hora

B

genèric 1 (a), (b), (c) i (d)
genèric 2 (a), (b), (c) i (d)
genèric 3 (a), (b), (c) i (d)

Data 28-12-2020

Cursos i tallers

Tallers adreçats a la població adulta en general (tant del districte com a nivell de ciutat) i que comporta una formació
o pràctica artística i cultural amb un major nivell d’especialització i aprofundiment que el nivell genèric, en l’àmbit de
lleure.

Grup de Tallers d’interès territorial i públic 2:
Tallers desenvolupats en un context territorial específic (amb baixos nivells de renda, situació geogràfica singular i
aïllada respecte a la resta del teixit urbà de la ciutat..) o adreçats a uns col·lectius molt determinats (i no contemplats
a l’anterior modalitat referida a franges d’edat específiques) i en que per raons d’interès públic o social cal
determinar una tarifa més baixa a la tarifa genèrica.
Grup de Tallers familiars:
Tallers adreçats a la unitat familiar (pares, mares i fills/es) per a promoure la cohesió i la realització de l’activitat
conjuntament. El preu del taller inclou la participació d’una persona adulta amb un màxim de 2 infants. A partir de
més de dos infants caldrà formalitzar una nova inscripció pel mateix import genèric.

https://bop.diba.cat

Grup de Tallers d’interès territorial i públic 1:
Tallers adreçats a col·lectius molt determinats (i no contemplats a l’anterior modalitat referida a franges d’edat
específiques) i en que per raons d’interès públic o social cal determinar una tarifa més baixa a la tarifa genèrica.

Pàg. 52-251

Grup de Tallers per a infants, adolescents:
Tallers adreçats a població infantil i adolescent fins als 16 anys.

A

Grup de Tallers Especialitzat 2:
Tallers adreçats a la població adulta en general (sobretot del territori més proper al centre cívic a nivell de barri i
districte) i que comporta una formació o pràctica artística i cultural amb un major nivell d’especialització i
aprofundiment que el nivell genèric, en l’àmbit de lleure.

Projecte singular (flamenc)
Equipament:

4,50 euros/hora (a), (b), (c)

Centre Cívic Sant Martí

Projecte singular (aula de pintura)
Projecte singular (ball de saló)

1,60 euros/hora (a), (b), (c)
3,70 euros/hora (a), (b), (c)

Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs
Notes:
- (a) modalitat online: es podrà aplicar el 15% de descompte en les tarifes aprovades de cursos i tallers en totes les
tipologies per a activitats formatives de cursos i tallers.
- (b) es podran aplicar descomptes per a la promoció d’aquestes activitats, sobre aquests preus, que en cap cas
superaran el 15% de reducció sobre el preu final.
- (c) Aquests preus són objecte de reducció per a persones residents al municipi i que es trobin en situació d’atur.
- (d) És d’aplicació la reducció del 50% o 75% per persones residents al municipi amb algun tipus de discapacitat,
amb els següents criteris i reduccions (no sent acumulables a altres tipus de descomptes):
d.1. Targeta de discapacitat i no targeta rosa
c.1.1. Amb un grau igual o superior al 65%: descompte del 75%
c.1.2. Entre 33 i 64% de discapacitat: descompte del 50%
c.1.3. Amb carnet de família nombrosa o 2 fills/es a càrrec 75% de descompte
c 1.4. Amb necessitat de tercera persona 75% de descompte
d.2. Targeta de discapacitat i targeta rosa descompte del 75%.

B

d.3. Document acreditatiu de ser atès en un centre públic de Salut Mental: CSMIG, CSMA, del Centre Atenció
Primària, Club social actualitzat. per tenir un trastorn de salut mental sever. (TMS)
d.3.1. amb pensions no contributives (renda garantida, RMI, RAI..) descompte del 75%
d.3.2. Amb rendes superiors: descompte del 50%
d.3.3. Amb carnet de Família Nombrosa o 2 fills/es a càrrec 75% de descompte.

Activitats de difusió cultural:
Equipament:

Data 28-12-2020

Centre Cívic Besós

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Equipament:

CVE 2020038099

Projectes singulars

Centre cívic Can Felipa

52

Centre cívic Parc Sandaru
Centre cívic Besos
Centre cívic Sant Martí
Auditori Sant Martí
General 8,00 €/sessió
Joves i infants 4,00€/sessió
General 4,50€/sessió
Joves i infants 3,00€/sessió
2,00€/sessió

Categoria 2
Categoria 3

A

Categoria 1

Centre cívic Can Felipa
Cessió espais singulars
Espai singular (Sala exposicions, hall )
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

35,00 euros/hora
45,00 euros/hora
60,00 euros/hora
70,00 euros/hora
70,00 euros/hora
70,00 euros/hora

Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs
Cessió espais estàndards

CVE 2020038099

Cessió espais:

Pàg. 53-251

https://bop.diba.cat

Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs

2

Espai (sala tipus 2 (>50m i 100m ))
Categoria 3
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

10,00 euros/hora
10,00 euros/hora
10,00 euros/hora
15,00 euros/hora
15,00 euros/hora
15,00 euros/hora

2

Espai (sala tipus 4(>150m ))
Categoria 3
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

12,00 euros/hora
12,00 euros/hora
15,00 euros/hora

15,00 euros/hora
15,00 euros/hora
15,00 euros/hora
30,00 euros/hora
30,00 euros/hora

53

B

2

5,00 euros/hora
5,00 euros/hora
5,00 euros/hora

Data 28-12-2020

2

Espai (sala tipus 1 (< 50m ))
Categoria 2
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

30,00 euros/hora

Suport a la creació (genèric)
Entitat sense ànim de lucre
Sala tipus 2 (>50 m2 i 100 m2)
Sala tipus 3 (>100 m2 i 150 m2)
Sala tipus 4 (> 150 m2)
Empreses
Sala tipus 2 (>50 m2 i 100 m2)
Sala tipus 3 (>100 m2 i 150 m2)
Sala tipus 4 (> 150 m2)

3,00 euros/hora
3,50 euros/hora
5,00 euros/hora
6,00 euros/hora
7,00 euros/hora
10,00 euros/hora

Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs
S’aplicarà en els casos de que no hi hagi cap altre tipus de contraprestació pels usos dels espais.
Es podrà aplicar un 25 % de descompte sobre el preu hora o sessió, per a cessions de més de 5 hores o sessions.

Data 28-12-2020

-

Centre Cívic Parc- Sandaru
Cessió espais singulars
Espai singular (Cuina)
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

17,00 euros/hora
17,00 euros/hora
17,00 euros/hora
45,00 euros/hora
45,00 euros/hora
45,00 euros/hora

Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs
Cessió espais estàndards
2

Espai (sala tipus 1 (< 50m ))
Categoria 2
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït

https://bop.diba.cat

Activitats de suport a la creació:

Pàg. 54-251

Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs
Descomptes cessió espais:
- Per a cessions de mitja jornada (5 h) es podrà aplicar un descompte del 15% del preu/hora sobre el total d'hores.
- Per a cessions d'una jornada completa, es podrà aplicar un 25% de descompte del preu/hora sobre el total d'hores

CVE 2020038099

70,00 euros/hora
70,00 euros/hora
70,00 euros/hora

A

15,00 euros/hora
15,00 euros/hora
23,00 euros/hora

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Espai (sala d’actes)
Categoria 3
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

5,00 euros/hora
5,00 euros/hora
5,00 euros/hora
12,00 euros/hora
12,00 euros/hora

54

B

Acte obert i pagament

Acte obert i pagament

15,00 euros/hora
2

2

Espai (sala tipus 2 (>50m i 100m ))
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

25,00 euros/hora
25,00 euros/hora
25,00 euros/hora

Espai (sala d’actes)
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

15,00 euros
15,00 euros/hora
23,00 euros/hora
70,00 euros/hora
70,00 euros/hora
70,00 euros/hora

Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs
Descomptes cessió espais:
- Per a cessions de mitja jornada (5 h) es podrà aplicar un descompte del 15% del preu/hora sobre el total d'hores.
- Per a cessions d'una jornada completa, es podrà aplicar un 25% de descompte del preu/hora sobre el total d'hores

https://bop.diba.cat

11,00 euros/hora
11,00 euros/hora
11,00 euros/hora

Pàg. 55-251

Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

CVE 2020038099

2

Espai (sala tipus 3 (>100 m2 i 150m )

Data 28-12-2020

15,00 euros/hora
15,00 euros/hora
15,00 euros/hora

A

10,00 euros/hora
10,00 euros/hora
10,00 euros/hora

Suport a la creació (genèric)
Entitat sense ànim de lucre
Sala tipus 2 (>50 m2 i 100 m2)
Sala tipus 3 (>100 m2 i 150 m2)
Sala tipus 4 (> 150 m2)
Empreses
Sala tipus 2 (>50 m2 i 100 m2)
Sala tipus 3 (>100 m2 i 150 m2)
Sala tipus 4 (> 150 m2)

3,00 euros/hora
3,50 euros/hora
5,00 euros/hora
6,00 euros/hora
7,00 euros/hora
10,00 euros/hora

Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs
S’aplicarà en els casos de què no hi hagi cap altre tipus de contraprestació pels usos dels espais.
Es podrà aplicar un 25 % de descompte sobre el preu hora o sessió, per a cessions de més de 5 hores o sessions.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Activitats de suport a la creació

Entitat sense ànim de lucre
Sense equip
Amb equip
Sense equip

2,70 euros/hora
4,50 euros/hora
2,00 euros/ paquet 10 hores

55

B

Bucs d’assaig de música

Amb equip

3,50 euros/ paquet 10 hores

Descomptes cessió espais:
- Per a cessions de mitja jornada (5 h) es podrà aplicar un descompte del 15% del preu/hora sobre el total d'hores.
- Per a cessions d'una jornada completa, es podrà aplicar un 25% de descompte del preu/hora sobre el total d'hores
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs

9,00 euros/hora
9,00 euros/hora
9,00 euros/hora
25,00 euros/hora
25,00 euros/hora
25,00 euros/hora

12,00 euros/hora
12,00 euros/hora
15,00 euros/hora

15,00 euros/hora
15,00 euros/hora
15,00 euros/hora

2

Espai (sala tipus 3 (>100m i 150m ))
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

11,00 euros/hora
11.00 euros/hora
11,00 euros/hora
25,00 euros/hora
25,00 euros/hora
25,00 euros/hora

2

Espai (sala tipus 3 (>150m ))
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

15,00 euros/hora
15,00 euros/hora
15,00 euros/hora
30,00 euros/hora
30,00 euros/hora
30,00 euros/hora

Espai (sala d’actes)

56

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

2

10,00 euros/hora
10,00 euros/hora
10,00 euros/hora

Data 28-12-2020

2

Espai (sala tipus 2 (>50m i 100m ))
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

B

2

5,00 euros/hora
5,00 euros/hora
5,00 euros/hora

CVE 2020038099

Cessió espais estàndards
2
Espai (sala tipus 1 (< 50m ))
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

Pàg. 56-251

Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs

https://bop.diba.cat

A

Centre Cívic Besòs
Cessió espais singulars
Espai singular (Cuina)
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

15,00 euros/hora
15,00 euros/hora
23,00 euros/hora
70,00 euros/hora
70,00 euros/hora
70,00 euros/hora

CVE 2020038099

Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs
S’aplicarà en els casos de que no hi hagi cap altre tipus de contraprestació pels usos dels espais.
Es podrà aplicar un 25 % de descompte sobre el preu hora o sessió, per a cessions de més de 5 hores o sessions

Centre Cívic Sant Martí
Cessió espais singulars
Espai singular ( Auditori de Sant Martí )
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

50,00 euros/hora
50,00 euros/hora
60,00 euros/hora
70,00 euros/hora
70,00 euros/hora
90,00 euros/hora

Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs
Espai singular ( Auditori de Sant Martí )
Serveis complementaris ( tècnic de so i llums )
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

https://bop.diba.cat

6,00 euros/hora
7,00 euros/hora
10,00 euros/hora

Pàg. 57-251

3,00 euros/hora
3,50 euros/hora
5,00 euros/hora

22,00 euros/hora de tècnic
22,00 euros/hora de tècnic
22,00 euros/hora de tècnic
22,00 euros/hora de tècnic
22,00 euros/hora de tècnic
22,00 euros/hora de tècnic

Data 28-12-2020

Activitats de suport a la creació
Suport a la creació (genèric)
Entitat sense ànim de lucre
2
2
Sala tipus 2(>50m i 100m )
2
2
Sala tipus 3(>100m i 150m )
2
Sala tipus 4(>150m )
Empreses
2
2
Sala tipus 2(>50m i 100m )
2
2
Sala tipus 3(>100m i 150m )
2
Sala tipus 4(>150m )

A

Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs

B

Espai singular ( Auditori de Sant Martí )
Serveis complementaris ( personal extra )

57

15,00 euros/hora personal extra
15,00 euros/hora personal extra
15,00 euros/hora personal extra

Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

20,00 euros/hora de neteja
20,00 euros/hora de neteja
20,00 euros/hora de neteja
20,00 euros/hora de neteja
20,00 euros/hora de neteja
20,00 euros/hora de neteja

Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs

Espai singular (Cuina)
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Espai singular (Gimnàs)
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

5,00 euros/hora
5,00 euros/hora
5,00 euros/hora
13,90 euros/hora
13,90 euros/hora
70,00 euros/hora

5,00 euros/hora
5,00 euros/hora
5,00 euros/hora
13,90 euros/hora
13,90 euros/hora
70,00 euros/hora

Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs

Cessió espais estàndards

Pàg. 58-251

Serveis complementaris ( neteja )

CVE 2020038099

Espai singular ( Auditori de Sant Martí )

Data 28-12-2020

Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs

https://bop.diba.cat

A

15,00 euros/hora personal extra
15,00 euros/hora personal extra
15,00 euros/hora personal extra

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

5,00 euros/hora
5,00 euros/hora
5,00 euros/hora

58

B

2

Espai (sala tipus 1 (< 50m ))
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses

Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

12,00 euros/hora
12,00 euros/hora
15,00 euros/hora
2

Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs
Descomptes cessió espais:
- Per a cessions de mitja jornada (5 h) es podrà aplicar un descompte del 15% del preu/hora sobre el total d'hores.
- Per a cessions d'una jornada completa, es podrà aplicar un 25% de descompte del preu/hora sobre el total d'hores

Activitats de suport a la creació
Suport a la creació (genèric)
Entitat sense ànim de lucre
2
2
Sala tipus 2(>50m i 100m )
2
2
Sala tipus 3(>100m i 150m )
2
Sala tipus 4(>150m )
Empreses
2
2
Sala tipus 2(>50m i 100m )
2
2
Sala tipus 3(>100m i 150m )
2
Sala tipus 4(>150m )

3,00 euros/hora
3,50 euros/hora
5,00 euros/hora
6,00 euros/hora
7,00 euros/hora
10,00 euros/hora

Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs
S’aplicarà en els casos de que no hi hagi cap altre tipus de contraprestació pels usos dels espais.
Es podrà aplicar un 25 % de descompte sobre el preu hora o sessió, per a cessions de més de 5 hores o sessions

1.2. PREUS PÚBLICS PELS SERVEIS PRESTATS A LA RESTA D’EQUIPAMENTS SOCIOCULTURALS DE
DISTRICTES

https://bop.diba.cat

A
70,00 euros/hora
70,00 euros/hora
70,00 euros/hora

Pàg. 59-251

15,00 euros/hora
15,00 euros/hora
23,00 euros/hora

CVE 2020038099

Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

15,00 euros/hora
15,00 euros/hora
15,00 euros/hora

Data 28-12-2020

Espai (sala d’actes)
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses

10,00 euros/hora
10,00 euros/hora
10,00 euros/hora

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

2

Espai (sala tipus 2 (>50m i 100m ))
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

DISTRICTE: CIUTAT VELLA

B

Casal de Barri del Raval
Activitats formatives: cursos i tallers (a) (b) (c)

59

genèric

3,52 euros/hora

d.2. Targeta de discapacitat i targeta rosa descompte del 75%.
d.3. Document acreditatiu de ser atès en un centre públic de Salut Mental: CSMIG, CSMA, del Centre Atenció
Primària, Club social actualitzat. per tenir un trastorn de salut mental sever. (TMS)
d.3.1. amb pensions no contributives (renda garantida, RMI, RAI..) descompte del 75%
d.3.2. Amb rendes superiors: descompte del 50%
d.3.3. Amb carnet de Família Nombrosa o 2 fills/es a càrrec 75% de descompte.

5,00 euros/hora
5,00 euros/hora
5,00 euros/hora
12,00 euros/hora
12,00 euros/hora
12,00 euros/hora

Espai (sala tipus 2 (>50m2i 100m2)) Espai Tallers i Espai Franja

2

5,00 euros/hora
5,00 euros/hora
5,00 euros/hora

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

12,00 euros/hora
12,00 euros/hora
12,00 euros/hora

2

Auditori (>100m i 150m ))
Entitat sense ànim de
lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

Data 28-12-2020

Entitat sense ànim de
lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

CVE 2020038099

Espai (sala tipus 1 (< 50m2)) Aules de Formació

https://bop.diba.cat

d.1. Targeta de discapacitat i no targeta rosa
c.1.1. Amb un grau igual o superior al 65%: descompte del 75%
c.1.2. Entre 33 i 64% de discapacitat: descompte del 50%
c.1.3. Amb carnet de família nombrosa o 2 fills/es a càrrec 75% de descompte
c 1.4. Amb necessitat de tercera persona 75% de descompte

Pàg. 60-251

Notes:
- (a) modalitat online: es podrà aplicar el 15% de descompte en les tarifes aprovades de cursos i tallers en totes les
tipologies per a activitats formatives de cursos i tallers.
- (b) es podran aplicar descomptes per a la promoció d’aquestes activitats, sobre aquests preus, que en cap cas
superaran el 15% de reducció sobre el preu final.
- (c) Aquests preus són objecte de reducció per a persones residents al municipi i que es trobin en situació d’atur.
- (d) És d’aplicació la reducció del 50% o 75% per persones residents al municipi amb algun tipus de discapacitat,
amb els següents criteris i reduccions (no sent acumulables a altres tipus de descomptes):

A

Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs

10,00 euros/hora
10,00 euros/hora
10,00 euros/hora
45,00 euros/hora
45,00 euros/hora
45,00 euros/hora

Notes:
- Per a cessions de mitja jornada (5h) s’aplicarà un descompte del 15 % del preu/hora sobre el total d’hores.
- Per a cessions d’una jornada completa, s’aplicarà un 15 % de descompte del preu/hora sobre el total d’hores.

60

B

Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs

- Projectes de suport a la dinamització territorial, potenciant les activitats i els cicles formatius realitzats per
associacions i entitats vinculades a projectes socials 0,88 euros/hora.
Cessió d’espais per a activitats de suport a la creació (genèric)
Suport a la creació
Companyies teatrals. Totes les sales
1 hora

S’aplicarà un 25 % de descompte sobre el preu hora o sessió, per a cessions de més de 5 hores o sessions i menys
de 10 hores. I un 35% de descompte per a sessions de més 10 hores

A

3,50 euros/hora

Serveis i equips complementaris

37,06 euros/hora
37,06 euros/hora
37,06 euros/hora

CVE 2020038099

Personal extra
Entitat sense ànim de
lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

37,06 euros/hora
37,06 euros/hora
37,06 euros/hora

20,66 euros/hora
20,66 euros/hora
20,66 euros/hora

Data 28-12-2020

Servei de Neteja
Entitat sense ànim de
lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

Pàg. 61-251

Tipus servei/equip (nom: equip de so, pantalla, projector, ordinador, DVD, TV, neteja, tècnic de so, personal extra,...)

https://bop.diba.cat

Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs

20,66 euros/hora
20,66 euros/hora
20,66 euros/hora

Espais Esportius
Entrades i abonaments
Abonats/es 1 hores/setmana
Abonats/es
promoció
esportiva
1 hora setmana (1)
Permanència
personal
zelador en horari nocturn o
festiu

Tarifes generals
55,35 euros/hora
20,10 euros/mes

13,92 euros

Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs
Notes:
(1): Entitats socials i serveis socials gratuïts fins a les 20:00 hores

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs

Quotes
1 hores setmana
2 hores setmana
Permanència personal zelador en
horari nocturn o festiu

Tarifes generals
52,26 euros activitat/mes
104,65 euros activitat/mes
13,92 euros

61

B

Activitats a espais esportius escolars (1)

Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs
Notes:
-(1): El preu és per activitat fins a un màxim de 15 nens/nenes

Cursos i Tallers
1 hora a la setmana
15,47 euros/taller
1,5 hores a la setmana
20,62 euros/taller
2 hores a la setmana
25,78 euros/taller
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs

DISTRICTE: EIXAMPLE
Tots els preus s’expressen sense IVA inclòs
ESPAIS I CASALS GENT GRAN
Equipament:

Espai gent gran Sant Antoni
Espai gent gran Montserrat Olivella
Espai gent gran Esquerra
Espai gent gran M. Aurèlia Capmany
Casal gent gran Carlit
Espai gent gran Fort Pienc
Espai gent gran Sagrada Família
Espai gent gran Transformadors
Espai gent gran Germanetes

Quota abonament

8,18 euros/any

62

https://bop.diba.cat
Pàg. 62-251
CVE 2020038099

Serveis Tècnics
Servei de Neteja
21,29 euros/hora
Hora extra de personal
23,26 euros/hora
Personal tècnic de so
45,51 euros/dia
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs

Data 28-12-2020

Sala Polivalent
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
9,27 euros/hora 46,36 euros/jornada
Acte obert i gratuït
2,33 euros/hora 11,60 euros/jornada
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
45,85 euros/hora 92,74 euros/jornada
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Casal de Joves Palau Alòs
Sala d’actes
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
11,11 euros/hora 55,63 euros/jornada
Acte obert i gratuït
3,70 euros/hora 18,54 euros/jornada
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
69,56 euros/hora 139,10 euros/jornada
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs

B

Tarifa general
11,33 euros/hora
Taifa Rosa Gratuïta
3,77 euros/hora
Tarifa Rosa Reduïda
7,52 euros/hora
Colònies Gent Gran
70 euros
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs

A

Tallers Casals de Gent Gran

Tallers als espais de gent gran: activitat física i corals
1,26 euros /hora
0,82 euros/hora
0,50 euros/hora
2,77 euros/hora

Reduccions:
- Les persones amb targeta rosa gratuïta tindran un descompte del 60 % sobre el preu/hora taller
- Les persones amb targeta rosa reduïda tindran un descompte del 40 % sobre el preu/hora taller
- Modalitat online: es podrà aplicar el 15% de descompte en les tarifes aprovades de tallers.

A

Taller-preu genèric
Taller- titular targeta rosa reduïda
Taller- titular targeta rosa gratuïta
Taller- persona no sòcia Espai

Casals infantils
Equipament:

Casal infantil Cotxeres Borrell
Casal infantil Urgell
Casal infantil Fort Pienc
Casal infantil Sagrada Família

Quota soci (4-12 anys)
Entrada puntual (0-3 anys i 4-12 anys )
Entrada 5 dies/infant (0-3 anys i 4-12 anys)
Entrada 10 dies/infant (0-3 anys i 4-12 anys )
Mostra Jocs i Joguines- entrada puntual
Mostra Jocs i Joguines –5 sessions/infant
Recollida infants Escola Fort Pienc.-1 dia/setmana de Casal

22,73 euros/trimestre
3,41 euros dia/infant
13,64 euros/abonament
27,27 euros/abonament
1,24 euros/sessió/infant
4,96 euros/abonament
10,35 euros/trimestre

Pàg. 63-251

3,64 euros /hora
5,45 euros /hora

CVE 2020038099

Persona amb carnet Espai
Persona sense carnet Espai

https://bop.diba.cat

Activitats celebració calendari festiu i tradicional

Casal infantil Cotxeres Borrell
Casal infantil Urgell
Casal infantil Fort Pienc
Casal infantil Sagrada Família

Inscripció família trimestral- 1 sessió de 2
hores setmanals
Cessió espai familiar per a grups de
criança - sessió 2 hores

3,67 euros /sessió
30,18 euros/sessió

Reduccions i promocions:
- Les famílies nombroses i/o monoparentals tindran un descompte del 25% sobre el preu de la inscripció trimestral
- Es podran realitzar descomptes per a la promoció del servei sempre i quan no es superi el 15% de reducció
sobre el preu final i prèvia autorització del Districte

Espai de Joc i Aigua “Mulla’t”
Entrada individual
Entrada
famílies
nombroses
monomarentals
Menors d'un any
Majors de 65 anys
Entrada per a grups < 15 anys
Abonament 10 entrades

1,82 euros
i

0,91 euros
1,36 euros
Gratuït
Gratuït
14,55 euros

B

Notes:
- El preu dóna accés a 2 hores

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Equipament:

Data 28-12-2020

Espais 0-3 – Infants en família

63

DISTRICTE: SANTS-MONTJUÏC

Activitats formatives: cursos i tallers
Genèric
D’interès territorial o públic
Projecte singular música

3,39 euros/hora
1,83 euros/hora
5,03 euros/hora

A

ESPAI JOVE LA BASCULA MUSICAL

Espai (sala tipus 1 (< 50m2))
Entitat sense ànim de lucre
Particulars i empreses

8 euros/hora
25 euros/hora

Espai (sala tipus 2 (>50m2 i 100m2))
Entitat sense ànim de lucre
Particulars i empreses

15 euros/hora
35 euros/hora

Pàg. 64-251

Cessió d’espais

https://bop.diba.cat

Modalitat online: es podrà aplicar el 15% de descompte en les tarifes aprovades per a activitats formatives de cursos

Espais d’assaigs musicals
Entitat sense ànim de lucre sense equip
Entitat sense ànim de lucre amb equip
Entitat sense ànim de lucre sense equip (paquet de 10 hores)
Entitat sense ànim de lucre amb equip (paquet de 10 hores)

2,70 euros/hora
4,50 euros/hora
20 euros
35 euros

Serveis complementaris a la cessió d’espais
Consergeria i muntatge
Tècnic especialitzat
Neteja

22,16 euros/hora
26,55 euros/hora
16,62 euros/hora

* Descomptes en els usos dels espais de tots els centres:
- En els casos de fer-se servir durant una mitja jornada (5h) s’aplicarà un descompte del 15% del preu/hora
sobre el total d’hores.
- En els casos de fer-se servir durant una jornada complerta s’aplicarà un 25% de descompte del preu/hora
sobre el total d’hores
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs

Cursos i tallers
preu hora
3,84
3,01
2,07
3,20

B

Cursos multimèdia /fabricació digital
públic general
Persones estudiants
Persona aturada
Soci/a (passaport maker)

Data 28-12-2020

Particulars i empreses

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

184,73 euros/jornada
40 euros/hora
560 euros/ jornada
80 euros/hora

Entitat sense ànim de lucre

CVE 2020038099

Sala de concerts la Bàscula

En alguns dels cursos de fabricació digital es podrà cobrar un suplement en concepte de material

64

2,00
1,45
0,91
1,45

30 minuts

Altres materials
Material a càrrec de la persona usuària

30 minuts
30 minuts

1,24
0,83
2,07
0,83

30 minuts
pack 3 hores

6,61
28,93

1 minut
pack 1 hora
1 minut

0,83
37,19
0,41

30 minuts
pack 3 hores
30 minuts

2,07
8,26
1,65

30 minuts
30 minuts

1,24
0,83

1.2.- Impressió 3D resina
Resina estàndard

2.- Taladradora làser
Material a càrrec de l'usuari/a
Persona estudiant
3.- Viniladora
Material a càrrec de l'usuari/a
Persona estudiant
4.- Fresadora
Material a càrrec de l'usuari/a
Persona estudiant
La franja de 30 minuts no es fraccionarà

públic general
estudiant

Taller escolar (preu/infant)
d'un dia
de dos dies

2,07
3,31

Cessió d'espais
5,00
9,00

B

sala fusta - preu hora
sala polivalent - preu hora

CVE 2020038099

1.- Servei impressora 3D
1.1.- Impressió 3D filament
PLA i ABS

Data 28-12-2020

Serveis fabricació digital

Pàg. 65-251

https://bop.diba.cat

A

Seminari curt puntual (de 2 o 3 hores)
3,00
Nota: es podran aplicar descomptes per a la promoció
d’aquestes activitats sobre aquests preus, que en cap cas
superaran el 15% de reducció sobre el preu final

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Cursos d'iniciació informàtica
genèric
targeta rosa reduïda
targeta rosa gratuïta
Persona aturada

Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs

65

LUDOTEQUES
Quotes de persones associades

Escoles i Entitats
Preu/ 1,30 h. grup màx. 25 persones
Escoles fons públic i esplais
Escoles privades i altres grups
Atenció visites privades

21,05 euros
24,37 euros
46,24 euros

El carnet de persona associada a una Ludoteca dóna dret a una visita gratuïta al mes a qualsevol dels altres
dos equipaments d’infància del Districte.

PROGRAMA DE GENT GRAN

Tallers
Quota trimestral
Quota trimestral titulars TRR
Quota trimestral titulars TRG
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs

https://bop.diba.cat
Data 28-12-2020

Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs

Pàg. 66-251

El segon fill/a tindrà un 15% de descompte.
A partir del tercer fill/a inclòs, tindrà un 25% de descompte.

CVE 2020038099

Entrades ocasionals (només s’aplicarà si no hi ha llista
d’espera)
Entrada individual
4,55 euros
Abonament 5 entrades
18,22 euros

A

58,72 euros
42,11 euros
30,18 euros

14,09 euros
11,36 euros
6,82 euros

Aula d'informàtica (Autoservei i d'impressió)
Impressió en color
Impressió en blanc i negre

0,11 euros
0,05 euros

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

De dilluns a divendres
Quota anual (3 trimestres)
Quota 2 trimestres
Quota 1 trimestre

DISTRICTE: LES CORTS

B

LUDOTEQUES
LUDOTECA LA TARDOR

66

Durada

Unitats

Tarifes
generals

Tarifes reduïdes per número de fills/es
Segon fill/a
Tercer fill/a i següents

Laborables
Per 2 dies/setmana

€ trimestre

2,00

19,48

12,96

6,43

Per 1 dia/setmana

€ trimestre

1,00

9,73

6,48

3,21

-------

Activitats matí o tarda

€ setmana

10,30

------

-------

Visites escolars

€ visita

-------

--------

Visites casals d’estiu

€ visita

1,00

47,42

família

-------

--------

19,48

12,96

6,43

Tarifes
generals

Tarifes reduïdes per número de fills/es
Segon fill/a
Tercer fill/a i següents

Pàg. 67-251

Ludoteca
en
(infant+persona adulta)

Escoles, entitats i particulars
1,00
16,17

LUDOTECA GUITARD
Durada

Unitats

Laborables
Per 2 dies/setmana

€ trimestre

2,00

19,48

12,96

6,43

Per 1 dia/setmana

€ trimestre

1,00

9,73

6,48

3,21

Dissabtes i altres festius
Vacances Nadal i Setmana Santa
Activitats matí i tarda

€ setmana

15,45

------

-------

Activitats matí o tarda

€ setmana

10,30

------

-------

Visites escolars

€ visita

Escoles, entitats i particulars
1,00
16,17

-------

--------

Visites casals d’estiu

€ visita

-------

--------

1,00

47,42

CASALS DE LA GENT GRAN
CASAL DE GENT GRAN CAN NOVELL
Activitats formatives i altres
Unitats

Tarifa general

Targeta rosa gratuïta

Cursos i tallers
1 hora setmana

euros/hora

17,06

(a)

1,30 hores setmana

euros/hora

24,64

(a)

2 hores setmana

euros/hora

33,17

(a)

(a) S’aplicarà el 30 % de descompte amb targeta rosa gratuïta
CASAL DE GENT GRAN SANT RAMON

67

CVE 2020038099

------

Data 28-12-2020

15,45

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

€ setmana

B

Activitats matí i tarda

https://bop.diba.cat

A

Dissabtes i altres festius
Vacances Nadal i Setmana Santa

Unitats

Tarifa general

Targeta rosa gratuïta

Cursos i tallers
1 hora setmana

euros/hora

17,06

(a)

1,30 hores setmana

euros/hora

24,64

(a)

2 hores setmana

euros/hora

33,17

(a)

Unitats

Tarifa general

Targeta rosa gratuïta

Cursos i tallers
1 hora setmana

euros/hora

17,06

(a)

1,30 hores setmana

euros/hora

24,64

(a)

2 hores setmana

euros/hora

33,17

(a)

(a) S’aplicarà el 30 % de descompte amb targeta rosa gratuïta

Preus per una sessió de tallers:
Preu hora: 1,55€
Preu hora Targeta Rosa: 1,08€
Descompte per tallers: per a aquells tallers que es realitzin de forma virtual, s’aplicarà un descompte del 15%

CASALS DE JOVES

Pàg. 68-251

Activitats formatives i altres

CVE 2020038099

CASAL DE GENT JOAN OLIVER “PERE QUART”

https://bop.diba.cat

A

(a) S’aplicarà el 30 % de descompte al a targeta rosa gratuïta

Tarifa general

Cursos i tallers
Tallers
10 hores

euros/hora

39,83

15 hores

euros/hora

46,56

Lloguer buc mensual

29,60

Lloguer buc trimestral

81,15

ESPAI D’ADOLESCENTS CAN BACARDÍ
Unitats

Tarifa general

Cursos i tallers
Tallers adolescents
(trimestrals)

euros/hora

20,60

Descompte per tallers: per a aquells tallers que es realitzin de forma virtual, s’aplicarà un descompte del 15%.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Unitats

Data 28-12-2020

CASAL DE JOVES DE LES CORTS

ATENEU DE FABRICACIÓ DE LES CORTS

Material

Preu hora
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Preus del material tècnic:

Projector i pantalla

5 euros/hora

Altaveu autoamplificable

5 euros/hora

Pissarra interactiva amb projector

5 euros/hora

Preu per l’ús dels equips específics de fabricació digital:

15 euros/hora

Talladora de vinil

20 euros/hora

Talladora làser

25 euros/hora

Fresadora Roland

25 euros/hora

Impressora 3d repRap

15 euros/hora

Preus de les activitats formatives for a de l’horari establert de l’equipament:
Activitat formativa
Taller monogràfics
Mòduls d’aprenentatge en fabricació digital

Preu/hora
155 €/hora
210 €/hora

Preus per a la cessió d’ús dels espais de l’Ateneu de Fabricació Digital de les Corts per a l’organització
d’esdeveniments de caire privat I activitats puntuals:
Preu/hora

Serveis tècnics i auxiliars

Servei de consergeria

20 euros/hora

Servei de neteja

20 euros/hora

*Els preus no inclouen IVA.
SALA D’ACTES DE LA SEU DEL DISTRICTE DE LES CORTS
Cessió d’espais
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern

18,44 euros/hora

Acte obert i gratuït

18,44 euros/hora

Acte obert i de pagament

18,44 euros/hora

Serveis I equips complementarisTècnic de so i llum
Entitat sense ànim de lucre
22,15 euros/hora

Acte obert i gratuït

22,15 euros/hora

Acte obert i de pagament

22,15 euros/hora

B

Acte intern

Data 28-12-2020

35 euros/hora

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Servei tècnic en fabricació digital

https://bop.diba.cat

Fabricació, muntatge, preparació d’arxius i
maquinària

Pàg. 69-251

15 euros/hora

A

Preu/ hora

Hora de treball de disseny

CVE 2020038099

Ús d’equip específic

Personal tècnic i/o consergeria

69

Entitat sense ànim de lucre
Acte intern

23,72 euros/hora

Acte obert i gratuït

23,72 euros/hora

Acte obert i de pagament

23,72 euros/hora

A

DISTRICTE: SARRIÀ-SANT GERVASI
Equipaments: Casal de Barri Espai Putxet

5,92 euros/hora
5,03 euros/hora

adreçat a infants, adolescents (a)

2,77 euros/hora

d’interès territorial o públic 1 (a), (b) i (c) (d)
d’interès territorial o públic 2 (a), (b) i (c) (d)

2,77 euros/hora
2,52 euros/hora

Tallers familiars (a), (b) i (c) (d)
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs

4,27 euros/hora

Notes:
- (a) modalitat online: es podrà aplicar el 15% de descompte en les tarifes aprovades de cursos i tallers en totes les
tipologies per a activitats formatives de cursos i tallers.
- (b) es podran aplicar descomptes per a la promoció d’aquestes activitats, sobre aquests preus, que en cap cas
superaran el 15% de reducció sobre el preu final.
- (c) Aquests preus són objecte de reducció per a persones residents al municipi i que es trobin en situació d’atur.
- (d) És d’aplicació la reducció del 50% o 75% per persones residents al municipi amb algun tipus de discapacitat,
amb els següents criteris i reduccions (no sent acumulables a altres tipus de descomptes):
d.1. Targeta de discapacitat i no targeta rosa
d.1.1. Amb un grau igual o superior al 65%: descompte del 75%
d.1.2. Entre 33 i 64% de discapacitat: descompte del 50%
d.1.3. Amb carnet de família nombrosa o 2 fills/es a càrrec 75% de descompte
d 1.4. Amb necessitat de tercera persona 75% de descompte
d.2. Targeta de discapacitat i targeta rosa descompte del 75%.
d.3. Document acreditatiu de ser atès en un centre públic de Salut Mental: CSMIG, CSMA, del Centre Atenció
Primària, Club social actualitzat. per tenir un trastorn de salut mental sever. (TMS)
d.3.1. amb pensions no contributives (renda garantida, RMI, RAI..) descompte del 75%
d.3.2. Amb rendes superiors: descompte del 50%
d.3.3. Amb carnet de Família Nombrosa o 2 fills/es a càrrec 75% de descompte.

Grup de Tallers Genèric 1:
Tallers adreçats a la població adulta en general (tant del districte com a nivell de ciutat) i que comporta una formació
o pràctica artística i cultural bàsica així com d’adquisició de coneixements en l’àmbit de lleure.

Pàg. 70-251

Especialitzat 1 (a), (b) i (c) (d)
Especialitzat 2 (a), (b) i (c) (d)

CVE 2020038099

4,27 euros/hora
3,52 euros/hora
3,02 euros/hora

Data 28-12-2020

genèric 1 (a), (b) i (c) (d)
genèric 2 (a), (b) i (c) (d)
genèric 3 (a), (b) i (c) (d)

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Activitats formatives: cursos i tallers

https://bop.diba.cat

Casal de Barri Can Rectoret

B

Grup de Tallers Genèric 2:
Tallers adreçats a la població adulta en general (sobretot del territori més proper al centre cívic a nivell de barri i
districte) i que comporta una formació o pràctica artística i cultural bàsica així com d’adquisició de coneixements en
l’àmbit de lleure.
Grup de Tallers Genèric 3:

70

Tallers adreçats a la població adulta en general (sobretot del territori més proper a nivell de barri i amb uns
determinats indicadors socioeconòmics inferiors als de la mitjana de la ciutat) i que comporta una formació o
pràctica artística i cultural bàsica així com d’adquisició de coneixements en l’àmbit de lleure.

Grup de Tallers familiars:
Tallers adreçats a la unitat familiar (pares, mares i fills/es) per a promoure la cohesió i la realització de l’activitat
conjuntament. El preu del taller inclou la participació d’una persona adulta amb un màxim de 2 infants. A partir de
més de dos infants caldrà formalitzar una nova inscripció pel mateix import genèric.

Equipament:

Casal de Gent Gran Can Castelló
Casal de Gent Gran Can Fàbregas
Casal de Gent Gran Sant Ildefons

Genèric (a)
2,08 euros/hora
Targeta Rosa reduïda (mod. A)
1,25 euros/hora
Targeta Rosa gratuïta (mod. B)
0,55 euros/hora
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs
- (a) modalitat online: es podrà aplicar el 15% de descompte en les tarifes aprovades en cursos i tallers en totes les
tipologies per a activitats formatives , cursos i tallers

-

Notes:
Per cada taller es reservaran quatre places (dues per usuaris/es de targeta rosa gratuïta i dues per usuaris/es de
targeta rosa reduïda).
Cada persona només podrà gaudir d'una reducció al trimestre.
Es podran aplicar descomptes per a la promoció d’activitats, cursos i tallers genèrics o especialitzats, sempre i quan
no es superi el 15% de reducció sobre el preu final.

Equipament:

Espai Infantil Municipal Petit Drac

Activitat 0-3: 2h, 1 dia a la setmana (a)
17,34 euros/mes
Tallers infantils especialitzats 1h, 1 dia a la setmana (a)
47,27 euros/mes
Casal d'estiu familiar
38,03 euros/setmana/família
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs
- (a) modalitat online: es podrà aplicar el 15% de descompte en les tarifes aprovades.
Notes:
- Les famílies amb ingressos inferiors a l’IRSC (Indicador de renda de suficiència) tindran el servei gratuït.
- Les famílies amb ingressos fins un 40% per sobre de l’IRS podran gaudir d'un descompte del 10%.

71

https://bop.diba.cat
Pàg. 71-251
CVE 2020038099

Grup de Tallers d’interès territorial i públic 2:
Tallers desenvolupats en un context territorial específic (amb baixos nivells de renda, situació geogràfica singular i
aïllada respecte a la resta del teixit urbà de la ciutat..) o adreçats a uns col·lectius molt determinats (i no contemplats
a l’anterior modalitat referida a franges d’edat específiques) i en que per raons d’interès públic o social cal
determinar una tarifa més baixa a la tarifa genèrica.

Data 28-12-2020

Grup de Tallers d’interès territorial i públic 1:
Tallers adreçats a col·lectius molt determinats (i no contemplats a l’anterior modalitat referida a franges d’edat
específiques) i en que per raons d’interès públic o social cal determinar una tarifa més baixa a la tarifa genèrica.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Grup de Tallers per a infants, adolescents:
Tallers adreçats a població infantil i adolescent fins als 16 anys.

B

Grup de Tallers Especialitzat 2:
Tallers adreçats a la població adulta en general (sobretot del territori més proper al centre cívic a nivell de barri i
districte) i que comporta una formació o pràctica artística i cultural amb un major nivell d’especialització i
aprofundiment que el nivell genèric, en l’àmbit de lleure.

A

Grup de Tallers Especialitzat 1:
Tallers adreçats a la població adulta en general (tant del districte com a nivell de ciutat) i que comporta una formació
o pràctica artística i cultural amb un major nivell d’especialització i aprofundiment que el nivell genèric, en l’àmbit de
lleure.

Equipament:

Espai Jove Casa Sagnier

Adreçat a infants (a)
2,55 euros/hora
Adreçat a infants amb persona acompanyant: 1 persona adulta + 1 infant (a)
6,64 euros/hora
Adreçat a infants amb persona acompanyant: 1 persona adulta + 2 infants (a)
9,95 euros/hora
Casal Infantil (a)
25,37 euros/trimestre
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs
- (a) modalitat online: es podrà aplicar el 15% de descompte en les tarifes aprovades.

Equipament:

Espai familiar La Saleta

Espai Familiar 1 dia la setmana (a)
12,68 euros/trimestre
Espai Familiar 2 dies a la setmana (a)
25,37 euros/trimestre
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs
- (a) modalitat online: es podrà aplicar el 15% de descompte en les tarifes aprovades.

Equipament (Categoria 2): Casal de Barri Espai Putxet

https://bop.diba.cat

Casal Infantil Vil·la Urània

Pàg. 72-251

Equipament:

CVE 2020038099

Notes:
– (b) Aquests preus són objecte de reducció del 50% per a persones residents al municipi i que es trobin en situació
d’atur.
– Es podran aplicar descomptes per a la promoció d’activitats, cursos i tallers, sempre i quan no es superi el 15% de
reducció sobre el preu final.
– Cada persona només podrà gaudir d'una reducció al trimestre.

A

Genèric (a)
2,08 euros/hora (b)
Especialitzat (a)
2,52 euros/hora (b)
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs
- (a) modalitat online: es podrà aplicar el 15% de descompte en les tarifes aprovades.

22,00 euros/hora
22,00 euros/hora
22,00 euros/hora
2

Espai (sala tipus 2 (>50m i 100m ))
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Espai (sala d’actes i sala d'exposicions gran)
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

15,00 euros/hora
15,00 euros/hora
15,00 euros/hora
35,00 euros/hora
35,00 euros/hora
35,00 euros/hora

22,00 euros/hora
22,00 euros/hora
22,00 euros/hora
45,00 euros/hora
45,00 euros/hora
45,00 euros/hora
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2

8,00 euros/hora
8,00 euros/hora
9,00 euros/hora

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

2

Espai (sala tipus 1 (< 50m ))
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

Data 28-12-2020

Cessió espais estàndards

Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs
Notes:
- Els costos d’altres serveis no contemplats en aquesta relació, que precisi la persona peticionària per
desenvolupar l’activitat per la qual es cedeix l’espai, li seran repercutits per l’entitat gestora del centre i afegits
a l’import del preu de la cessió.
Equipament (Categoria 3):

Casal de Barri Can Rectoret

A

Cessió espais estàndards
2

Espai (sala tipus 1 (< 50m ))
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

https://bop.diba.cat

12,00 euros/hora
12,00 euros/hora
15,00 euros/hora

Pàg. 73-251

2

Espai (sala tipus 2 (>50m i 100m ))
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

9,00 euros/hora
9,00 euros/hora
10,00 euros/hora

Espai (sala d’actes i sala d'exposicions gran)
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs

CVE 2020038099

15,00 euros/hora
15,00 euros/hora
22,00 euros/hora

Data 28-12-2020

15,00 euros/hora
15,00 euros/hora
23,00 euros/hora
45,00 euros/hora
45,00 euros/hora
45,00 euros/hora

Notes:
– Els costos dels serveis no contemplats en aquesta relació que precisi la persona peticionària per desenvolupar
l'activitat per la qual es cedeix l'espai, li seran repercutits per l’entitat gestora del centre i afegits a l’import del preu
de la cessió.

Equipament:

Dipòsit Del Rei Martí

Espai (sala d’actes i sala d'exposicions gran)
Entitat sense ànim de lucre
Jornada completa
Acte intern
2.600,00 euros
Acte obert i gratuït
2.600,00 euros
Acte obert i pagament
2.600,00 euros
Particulars i empreses
Acte intern
2.600,00 euros
Acte obert i gratuït
2.600,00 euros
Acte obert i pagament
2.600,00 euros
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs

Ús cultural
1.560,00 euros
1.560,00 euros
1.560,00 euros

2.184,00 euros
2.184,00 euros
2.184,00 euros

1.560,00 euros
1.560,00 euros
1.560,00 euros

B

Notes:
Reducció de taxa

Mitja jornada
2.184,00 euros
2.184,00 euros
2.184,00 euros

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

2

5,00 euros/hora
5,00 euros/hora
5,00 euros/hora

73

Equipament:

Dipòsit Del Rei Marti

Tipus servei/equip: Neteja *
Entitat sense ànim de lucre
14,06 euros/hora
Particulars i empreses
14,06 euros/hora
*S’estableix una neteja mínima obligatòria de 5 hores prèvies i 5 hores posteriors a l’acte. La neteja diària per a
actes que tinguin una durada superior a un dia, serà de mínim 3h.
Tipus servei/equip: Equip de so de 4.000W i Personal tècnic de so
Entitat sense ànim de lucre
553,70 Euros*
Particulars i empreses
553,70 Euros *
*Cost fixe per 6h incloent el muntatge i desmuntatge de l’equip. Cada hora extra incrementa el preu un 16%.
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs

DISTRICTE: GRÀCIA
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs.
CASAL INFANTIL LA SEDETA
1 dia-2,5 hores/ setmana
2 dies-2,5 hores/setmana
3 dies-2,5 hores/setmana
4 dies-2,5 hores/setmana
5 dies-2,5 hores/setmana
Ús puntual (sense inscripció)
Espai infantil-abonament 10 sessions

13,35 euros/mes
19,76 euros/mes
26,54 euros/mes
33,30 euros/mes
40,08 euros/mes
3,11 euros/mes
24,00 euros/mes

A
https://bop.diba.cat
Pàg. 74-251
CVE 2020038099

Formalització
Les condicions específiques de la cessió temporal d’ús dels espais locals, així com dels serveis associats a la
mateixa es fixaran en un contracte, on també constarà l’import de la taxa corresponent d’acord amb aquesta
Ordenança.

Data 28-12-2020

-

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

S’aplicarà un 50% de reducció de la taxa en el cas que la persona sol·licitant de la cessió temporal d’ús sigui una
entitat sòcio- cultural sense afany de lucre.
- Gratuïtat
a) L’espai podrà ser cedit gratuïtament com a màxim un cop al mes a entitats amb finalitats d’interès general, com
ara culturals, cíviques, educatives, científiques, sanitàries, esportives, d’assistència o promoció social, de
defensa del medi ambient i altres anàlogues, quan realitzin activitats no lucratives relacionades amb llurs
finalitats específiques, d’acord amb els seus estatuts, preferentment, sempre que siguin obertes al públic. Les
entitats beneficiàries de la gratuïtat de la taxa, s’hauran de fer càrrec de les despeses de subministraments,
vigilància i neteja i d’altres que es derivin de la utilització de l’espai.
b) Les demandes de cessió gratuïta s’atendran per rigorós ordre de sol·licitud. Tindran prioritat les sol·licituds
d’associacions que no hagin gaudit anteriorment d’aquesta exempció. Es mantindrà un registre amb les
anotacions de l’ús gratuït previstes en aquest apartat, que podrà ser consultat per les entitats que ho sol·licitin.
c) L’espai es cedirà gratuïtament a entitats que realitzin activitats d’interès cultural i sempre i quan no tinguin
caràcter lucratiu i estiguin obertes al públic general. Per determinar l’interès cultural d’una activitat, serà
necessari l’informe favorable de la Direcció competent en matèria d’acció i promoció cultural. En aquest cas,
les entitats beneficiàries de la gratuïtat de la taxa s’hauran de fer càrrec de les despeses de subministrament,
vigilància i neteja i d’altres que es derivin de la utilització dels espais. L’ús dels espai i la realització de
l’activitat, no podrà interferir o dificultar el funcionament ordinari de l’espai.
d) La cessió dels espais quan es destinin estrictament a set de rodatge de llargmetratges, curtmetratges,
enregistraments televisius, videoclips, maquetes, o a la realització de sessions fotogràfiques, serà gratuïta
sempre i quan tingui com a finalitat la creació cultural i no tingui caràcter publicitari.

CASAL INFANTIL EL COLL-LA BRUGUERA
Espai familiar-1 dia per setmana
Espai familiar-2 dies per setmana

16,07 €/trimestre
22,51 €/trimestre
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Descomptes servei: Primer germà 25% i segon 50%

Espai familiar-3 dies per setmana
Espai familiar-4 dies per setmana
Ús puntual
Abonament 5 dies
Abonament 10 dies

29,00 €/trimestre
35,00 €/trimestre
1,82 €
8€
16 €

(a) Prestacions en les quals és d'aplicació la reducció per persones residents al municipi i que es trobin en
situació d'atur

Targeta rosa
reduïda

EUR/hora

2,22

0,82

1,44

EUR/Sessió
2,27 euros/sessió

ESPAI DE GENT GRAN PENITENTS
Activitats per gent gran
Activitats formatives i Altres

FESTES DE GENT GRAN
CURSOS I TALLERS
Tallers genèrics

Targeta rosa
gratuïta

CVE 2020038099

ESPAI DE GENT GRAN EL COLL
Activitats per gent gran
Festes de Gent Gran

Tarifa
general

Unitats

Tarifa general

euros/sessió

2,27

euros/sessió

2,22

Targeta
rosa
gratuïta

Targeta
rosa
reduïda

0,82

1,44

Descomptes servei: Modalitat online, es podrà aplicar el 15% de descompte a la tarifa general aprovada de cursos i
tallers per a activitats formatives de cursos i tallers.
BUCS D’ASSAIG DE LA SEDETA
Sala petita
Sala mitjana
Sala gran
Abonament 12 h sala petita
Abonament 12 h sala mitjana
Abonament 12 h sala gran
Amplificador extra

4,13 €/hora
6,61 €/hora
8,26 €/hora
3,31 €/hora
4,55 €/hora
5,79 €/hora
0,83 €/hora

A les sales mitjana i gran el preu inclou equip de veus amb 2 PA, 2 micròfons amb peu i cablejat, bateria,
amplificador de baix i amplificador de guitarra.

Data 28-12-2020

CURSOS I TALLERS
Tallers genèrics

Unitats

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

ESPAI DE GENT GRAN LA VIOLETA
Activitats per gent gran
Activitats formatives i Altres

https://bop.diba.cat

1,41 €/hora
2,14 €/hora
2,84 €/hora
3,81 €/hora
26,80 €/hora

Pàg. 75-251

ESPAI JOVE EL COLL
Tallers per a adolescents de 12 a 16 anys (a)
Tallers per a joves de 16 a 30 anys (a)
Tallers joves Espai Multimèdia (a)
Lloguer bucs d'assaig
Lloguer bucs d'assaig-Pack mensual 8 h

A

Descomptes servei: Primer germà/a 25% i segon 50%

ENTRADES
Entrada individual
Entrada família nombrosa o monoparental
Entrada per a grups (casals homologats)

Unitats
EUR/dia
EUR/persona/dia
EUR/persona/dia

75

Tarifa general
2,20
1,00
1,80

B

ACTIVITATS INFANTILS D’ESTIU: LLAC-PISCINA CREUETA DEL COLL

Abonament 10 sessions
Majors 65 anys i targeta rosa
Menors 1 any
Gandula ½ dia
Gandula dia

EUR/abonament

EUR
EUR

16,50
Gratuït
Gratuït
1,50
2,60

Preus de les activitats formatives fora de l’horari establert de l’equipament:
Activitat formativa
Preu/ hora
Taller monogràfics
155 euros/ hora
Mòdul d’aprenentatge en fabricació digital
210 euros/hora
Preus a la cessió d’ús dels espais de l’Ateneu de Fabricació
de caire privat i activitats puntuals:
Modalitat
Superfície
Tipus
d’entitat
Aula
de
22,80 m
Entitat
formació
sense ànim
de lucre
Particulars i
empreses
Aula Àgora

94,20 m2

Preus per serveis i tècnics individuals
Serveis tècnics i auxiliars
Servei tècnic en fabricació digital
Servei de consergeria
Servei de neteja

Entitat
sense ànim
de lucre
Particulars i
empreses

Digital de Gràcia per l’organització d’esdeveniments
Tipus d’acte

Preu/hora

Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i de pagament
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

8 euros/hora
8 euros/hora
9 euros/hora
25 euros/hora
25 euros/hora
25 euros/hora
15 euros/hora
15 euros/hora
15 euros/hora
35 euros/hora
35 euros/hores
35 euros/hora

Preu/ hora
35 euros/hora
20 euros/hora
20 euros/hora

CVE 2020038099

Pàg. 76-251

Preu/ hora
15 euros/hora
15 euros/hora
20 euros/hora
20 euros/hora
25 euros/hora
25 euros/hora
30 euros/hora
15 euros/hora

Data 28-12-2020

Preus per l’ús dels equips específics de fabricació digital:
Ús d’equip específic
Hora de treball de disseny
Fabricació, muntatge, preparació d’arxius i maquinària
Talladora de vinil
Màquina de cosir i brodar
Talladora làser
Fresadora Roland
Fresadora de gran format
Impressora 3d rep Rap

https://bop.diba.cat

Preu/ hora
5 euros/hora
5 euros/hora
5 euros/hora

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Preus de material tècnic:
Material
Projector i pantalla
Altaveu autoamplificable
Pissarra interactiva amb projector

A

ATENEU DE FABRICACIÓ DE GRACIA

DISTRICTE: HORTA GUINARDÓ

B

CASALS DE BARRI, ESPAI JOVE BOCA NORD, CASAL DE JOVES GIRAPELLS, ESPAI HORTA 71, SALA
POLIVALENT DE MONTBAU i SALA D’ACTES DE LA SEU DEL DISTRICTE
Activitats formatives: cursos i tallers
Genèric (a)

3,02 €/h

76

Adreçat a gent gran, adolescents o 2,52 €/h
infants (a)
D’interès territorial i públic (a)
2,52 €/h
Especialitzat (a)
4,22 €/h
(a) Modalitat online: es podrà aplicar el 15% de descompte en les tarifes aprovades de cursos i tallers en totes les
tipologies per a activitats formatives de cursos i tallers que es facin online.

Tallers familiars
Preu

A

-Tots els preus s’expressen sense l’IVA inclòs-

3,53 €/h

Itineraris culturals
Genèric
Especialitzat

https://bop.diba.cat

-Tots els preus s’expressen sense l’IVA inclòs-

3,53 €/h
4,27 €/h

-Tots els preus s’expressen sense l’IVA inclòs-

General
Adolescents/joves

Pàg. 77-251

Activitats de difusió cultural: Espectacles
Categoria 1
8,00 €/h
4,00 €/h

General
Adolescents/joves
Infants

CVE 2020038099

Categoria 2
4,50 €/h
3,00 €/h
3,00 €/h

Categoria 3
2,00 €/h

Data 28-12-2020

General

-Tots els preus s’expressen sense l’IVA inclòs-

5,00 euros/hora
5,00 euros/hora
5,00 euros/hora

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Cessió d’espais estàndards
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

12,00 €/h
12,00 €/h
12,00 €/h

Espai sala tipus 2 (>50 m2 i 100 m2):
Categoria 3
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

9,00 euros/hora
9,00 euros/hora
9,00 €/h
15,00 €/h
15,00 €/h
15,00 €/h

B

Espai sala tipus 3 (>100 m2 i 150 m2):
Categoria 3

77

11,00 €/h
11,00 €/h
11,00 €/h
25,00 €/h
25,00 €/h
25,00 €/h

https://bop.diba.cat

15,00 €/h
15,00 €/h
15,00 €/h

Pàg. 78-251

30,00 €/h
30,00 €/h
30,00 €/h

-Tots els preus s’expressen sense l’IVA inclòsSuport a la creació (genèric)

3,00 €/h
3,50 €/h
5,00 €/h

CVE 2020038099

Entitat sense ànim de lucre
Sala tipus 2 (>50 m2 i 100 m2)
Sala tipus 3 (>100 m2 i 150 m2)
Sala tipus 4 (> 150 m2)
Empreses
Sala tipus 2 (>50 m2 i 100 m2)
Sala tipus 3 (>100 m2 i 150 m2)
Sala tipus 4 (> 150 m2)

6,00 €/h
7,00 €/h
10,00 €/h

-Tots els preus s’expressen sense l’IVA inclòsDescomptes cessió espais:
- Per a cessions de mitja jornada (5 h) s'aplicarà un descompte del 15% del preu/hora sobre el total d'hores.
- Per a cessions d'una jornada completa, s'aplicarà un 25% de descompte del preu/hora sobre el total d'hores
- Queden exemptes de pagament de quota de cessió de sala les entitats, associacions, grups i col·lectius del
Districte sense ànim de lucre que sol·licitin les sales per activitats obertes en horari d’obertura.
Costos de neteja i consergeria:
En cas que la cessió es faci fora de l’horari habitual del centre, la persona peticionària n’haurà d’assumir els costos.
•
Neteja: 15,94 €/h més IVA en dia laborable – 22,38€/h més IVA en dia festiu
•
Consergeria: caldrà tenir en compte les tarifes que cada entitat gestora apliqui, les quals es comunicaran
prèviament al peticionari/a.
Seu del Districte:
•
Servei de vigilància extraordinària: 16,50 €/h
•
Utilització del piano: 111,00 €/sessió

ESPAI JOVE BOCA NORD
Bucs d’assaig de música

4,09 €/h
7,28 €/h
3,47 €/h/paquet 10 h
6,51 €/h/paquet 10 h

B

Entitats sense ànim de lucre
Sense equip
Amb equip
Sense equip
Amb equip

Data 28-12-2020

Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

A

Espai sala tipus 4 (>150 m2):
Categoria 3

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

-Descompte del 25% per a joves menors de 18 anys

78

Empreses o actes no lucratius privats

435,39 €/jornada
217,70 €/jornada

CASALS DE GENT GRAN I ESPAIS DE GENT GRAN
Equipaments:

Casal de Gent Gran de Sant Genís
Casal de Gent Gran del Baix Guinardó
Casal de Gent Gran d’Horta
Casal de Gent Gran de la Vall d’Hebron
Espai de Gent Gran Canigó

Activitats formatives: Cursos i tallers
Sense targeta rosa (a)
1,60 €/h
Targeta rosa reduïda (a)
1,05 €/h
Targeta rosa gratuïta (a)
0,72 €/h
- (a) Modalitat online: es podrà aplicar el 15% de descompte en les tarifes aprovades de cursos i tallers en totes les
tipologies per a activitats formatives de cursos i tallers que es facin online.
-Alguns tallers (ceràmica i cuina) poden incrementar el seu preu pel cost del material
-Els tallers organitzats per associacions i/o voluntaris no es regiran pels preus públics

https://bop.diba.cat

-Tots els preus s’expressen sense l’IVA inclòs-

Pàg. 79-251

1,24 €
0,83 €
4,96 €
4,13 €
9,92 €
8,26 €

CVE 2020038099

Rocòdrom
Passi de dia
Passi de dia per a federats/ades
Passi de 3 dies a la setmana
Passi de 3 dues a la setmana per a federats/ades
Passi mensual tots els dies
Passi mensual tots els dies per a federats/ades

A

27,21 €/h €/h

Data 28-12-2020

Sonorització auditori
Actes per dia fins a 8h:
2 tècnics
1 tècnic
Actes per hores:
1 tècnic

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

El preu dels tallers voluntaris serà de 6,00 € a l’any
-Tots els preus s’expressen sense l’IVA inclòsTallers familiars
Preu

3,02 €/h

-Tots els preus s’expressen sense l’IVA inclòsItineraris culturals
Genèric
Especialitzat

3,53 €/h
4,27 €/h

-Tots els preus s’expressen sense l’IVA inclòs-

Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït

B

Cessió d’espais estàndards
Espai sala tipus 1 (<50 m2):
Categoria 3

5,00 €/h
5,00 €/h

79

Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

5,00 €/h
12,00 €/h
12,00 €/h
12,00 €/h

https://bop.diba.cat

9,00 €/h
9,00 €/h
9,00 €/h
15,00 €/h
15,00 €/h
15,00 €/h

Pàg. 80-251

-Tots els preus s’expressen sense l’IVA inclòs-

CASALS INFANTILS I LUDOTEQUES

CVE 2020038099

Casal Infantil Guinardó
Casal Infantil La Torre
Casal Infantil La Teixonera
Casal Infantil l’Ànec
Ludoteca Arimel
Ludoteca El Galliner
Ludoteca Casal Barri Can Travi
Ludoteca Centre Cívic Casa Groga

Activitats formatives: Cursos i tallers
Tarifa general
Fins a 14 anys (b)
69,52 €/any-29,30 €/trimestre
Petita infància (0-3 anys) (b)
44,59 euros/any
Abonament anual 1 cop setmana
Abonament 10 sessions
15,15 euros/abonament
Tallers específics (a)
35,79 euros/taller
Serveis a escoles: activitats
18,81 euros/sessió
Serveis a famílies i infants (Planetari)
1,00 euros/sessió/persona
Servei de préstec de joguines
Gratuït, dipòsit 26 € anuals
Casal d’hivern i primavera
7,28 € dia/mitja jornada
(a) Modalitat online: es podrà aplicar el 15% de descompte en les tarifes aprovades de cursos i tallers en totes les
tipologies per a activitats formatives de cursos i tallers que es facin online.
(b) Descompte al primer germà 25%. Descompte a partir del segon germà 50%
-Tots els preus s’expressen sense l’IVA inclòs-

Tallers familiars
Preu final

4,27 €/h

-Tots els preus s’expressen sense l’IVA inclòs-

Data 28-12-2020

Equipaments:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

A

Espai sala tipus 2 (>50 m2 i 100 m2):
Categoria 3

Espai Jove Les Basses
Activitats formatives: cursos i tallers
Taller genèric (12 a 35 anys):
Taller, adolescents (12 a 18 anys):

1,85 euros/hora
0,83 euros/hora

80

B

DISTRICTE: NOU BARRIS

Bucs d’assaig sense dotació tècnica:
Lloguer mati
Lloguer tarda
Només bateria
Un amplificador (baix o guitarra)
Tot equipat
Paquet 12 hores
Lloguer d’armari

Entitats
16,62 euros/ 5 hores seguides
20,40
euros/
5
hores
seguides

Empreses
66,73 euros/ 5 hores seguides
66,73 euros/ 5 hores seguides

0,94euros/hora
2,69 euros/hora
3,39 euros/hora
2,07 euros/hora
5,39 euros/hora
53,96 euros
24,37 euros/mes

0,94euros/hora
2,69 euros/hora
3,39euros/hora
2,07 euros/hora
5,39 euros/hora
53,96 euros
24,37 euros/mes

A

Cessió d’espais especialitzats
Auditori (nomes l’espai)
Acte obert
Acte intern o amb entrada

2,75 euros/hora
1,65 euros/hora
2,20 euros/hora

https://bop.diba.cat

Taller Inter generacional, adults/es ( majors de 35 anys)
Taller d’interès sociolaboral (12 a 35 anys)
Taller especialitzat d’aprofundiment (12 a 35 anys)

Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

4,40 euros/hora
4,40 euros/hora
4,40 euros/hora

Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

9,07 euros/hora
9,07 euros/hora
9,07 euros/hora
2

2

Espai (sala tipus 2 (>30m i 100m ))
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

6,74 euros/hora
6,74 euros/hora
6,74 euros/hora

Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

13,52 euros/hora
13,52 euros/hora
13,52 euros/hora

Cessió d’espai per suport a la creació
Entitat sense ànim de lucre
2

1,24 euros/hora
2,07 euros/hora
2,89 euros/hora

2

2,89 euros/hora
4,13 euros/hora/
6,61 euros/hora

Aules ordinàries(>30m )
Sala de ball (amb miralls)
Auditori

Data 28-12-2020

Entitat sense ànim de lucre

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

2

Espai (sala tipus 1 (< 30m ))

CVE 2020038099

Pàg. 81-251

Cessió espais estàndards

Aules ordinàries(>30m )
Sala de ball (amb miralls)
Auditori

81

B

Empreses

Lloguer equip de so auditori :
Equip de 4000 w

80,00 euros/sessió

Equip petit 500 w + 3 micròfons

12,00 euros/hora

80,00
euros/sessió
12,00 euros/hora

Sense entrada
40,00 euros/hora
3,00 euros/hora
4,00 euros/hora
6,25 euros/sessió
8,15 euros/sessió
2,00 euros/sessió
3,00 euros/sessió

Amb entrada
40,00 euros/hora
5,00 euros/hora
5,00 euros/hora
9,50 euros/sessió
9,50 euros/sessió
4,00 euros/sessió
4,00 euros/sessió

Lloguer Linòleum
Projector
Portàtil
Reproductor de música, DVD i TV

No Lucratiu
Lucratiu
No lucratiu
Lucratiu
No lucratiu
Lucratiu

Entrades Espectacles Les Basses
Iniciació musical
Difusió musical
Promoció de grups
Grups consolidats

2,94 euros/sessió
6,04 euros/sessió
9,06 euros/sessió
13,04 euros/sessió

CASALS DE BARRI
Casal de Barri Trinitat Nova
Activitats formatives: cursos i tallers:
Tarifa General
2,11 euros/hora

Taller Adults/es
Activitats de difusió cultural: Concerts i espectacles:

Tarifa general
2,00 euros/sessió

Entrades concerts i espectacles no gratuïts
Lloguer Bucs d’assaig sense dotació tècnica:

Tarifa general
0,94 euros/hora
2,69 euros/hora

Lloguer matí
Lloguer tarda
Cessió d’espais:
Espai (sala tipus 1 (<50m²))
Entitat sense ànim de lucre (sense seu al territori)
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte Intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

Tarifa general
4,40 euros/hora/jornada
4,40 euros/hora/jornada
4,40 euros/hora/jornada
9,07 euros/hora/jornada
9,07 euros/hora/jornada
9,07 euros/hora/jornada
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18,00 euros/hora
23,30 euros/hora
23,30 euros/hora
23,30 euros/hora
23,20 euros/hora
23,20 euros/hora

Pàg. 82-251

18,00 euros/hora
23,30 euros/hora
23,30 euros/hora
23,30 euros/hora
23,20 euros/hora
23,20 euros/hora

CVE 2020038099

Neteja laborable diürn
Neteja laborable nocturn
Neteja festiu diürn
Neteja festius nocturn
Personal extra (tècnic so, seguretat...)
Personal extra auxiliar (tècnic so, seguretat...)

Data 28-12-2020

Empreses

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Entitats

B

Equip Tècnic i personal extra

A

Queden exemptes del pagament de la quota de cessió de sala les associacions i entitats sense ànim de lucre quan
sol·licitin les sales per activitats obertes en horari d'obertura del centre.

Activitats suport a la creació:
Entitat sense ànim de lucre (sense seu al territori)

Tarifa general

Sala tipus 2 (>50m² i 100m²)
Sala d’actes

3,00 euros/hora/paquets hores
5,00 euros/hora/ paquets hores

Empreses
Sala tipus 2 (>50m² i 100m²)
Sala d’actes
EQUIPS TÈCNICS
Equip de so petit
Equip de so gran
Projector
Portàtil

6,00 euros/hora/ paquets hores
10,00 euros/hora/ paquets hores
Tarifa general
6,25 euros/hora
8,15 euros/hora
12,50 euros/hora
20,00 euros/hora
3,00 euros/hora
4,00 euros/hora
6,25 euros/hora
8,15 euros/hora
23,00 euros/hora
25,00 euros/hora
23,00 euros/hora
25,00 euros/hora
14,00 euros/hora
20,00 euros/hora

No lucratiu
Lucratiu
No lucratiu
Lucratiu
No lucratiu
Lucratiu
No lucratiu
Lucratiu

Personal extra diürn
Personal extra nocturn i festius
Personal Tècnic de so diürn
Personal Tècnic de so nocturn i festius
Neteja diürn
Neteja nocturn i festius

Casal de Barri Verdum
Activitats formatives: cursos i tallers:

Taller Adults/es

Tarifa General
2,11 euros/hora

https://bop.diba.cat

45,00 euros/hora/jornada
45,00 euros/hora/jornada
45,00 euros/hora/jornada

Pàg. 83-251

Tarifa general
13,52 euros/hora/jornada
13,52 euros/hora/jornada
13,52 euros/hora/jornada

CVE 2020038099

Espai (sala d’actes)
Entitat sense ànim de lucre (sense seu al territori)
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte Intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

Data 28-12-2020

13,52 euros/hora/jornada
13,52 euros/hora/jornada
13,52 euros/hora/jornada

A

Tarifa general
6,74 euros/hora/jornada
6,74 euros/hora/jornada
6,74 euros/hora/jornada

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Espai (sala tipus 2 (<50m² i 100m²))
Entitat sense ànim de lucre (sense seu al territori)
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte Intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

Cessió d’espais:
Tarifa general

Entitat sense ànim de lucre (sense seu al territori)
Acte intern

4,40 euros/hora/jornada

B

Espai (sala tipus 1 (<50m²))
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Particulars i empreses
Acte Intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

9,07 euros/hora/jornada
9,07 euros/hora/jornada
9,07 euros/hora/jornada

Espai (sala tipus 2 (<50m² i 100m²))
Tarifa general
6,74 euros/hora/jornada
6,74 euros/hora/jornada
6,74 euros/hora/jornada

Particulars i empreses
Acte Intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

13,52 euros/hora/jornada
13,52 euros/hora/jornada
13,52 euros/hora/jornada

Projecte singular i específic de Tallers a Zona Nord (a)
Familiar (b)

1,65 euros/hora
1,65 euros/hora

(a)Prestacions en les quals és d'aplicació la reducció del 50% per persones residents en situació
d'atur.
(b) Dona dret a inscriure 1 persona adulta més un màxim de 2 nens/es.
Cessió espais estàndards
2

Espai (sala tipus 1 (< 50m ))
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

5 euros/hora/jornada
5 euros/hora/jornada
5 euros/hora/jornada

Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

12 euros/hora/jornada
12 euros/hora/jornada
12 euros/hora/jornada
2

2

Espai (sala tipus 2 (>50m i 100m ))
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

10 euros/hora/jornada
10 euros/hora/jornada
10 euros/hora/jornada

Data 28-12-2020

Activitats formatives: cursos i tallers

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Casal de Barri Torre Baró

CVE 2020038099

Pàg. 84-251

Entitat sense ànim de lucre (sense seu al territori)
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

A

4,40 euros/hora/jornada
4,40 euros/hora/jornada

https://bop.diba.cat

Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

15 euros/hora/jornada
15 euros/hora/jornada
15 euros/hora/jornada

84

B

Particulars i empreses

Espai (sala d’actes)
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

15 euros/hora/jornada
15 euros/hora/jornada
15 euros/hora/jornada

45,00 euros/hora/jornada Baixa 2,58 euros
45,00 euros/hora/jornada “
45,00 euros/hora/jornada “

Notes: En els casos de fer-se servir durant una mitja jornada (5h.) s’aplicarà un descompte del 15% del preu/hora
sobre el total d’hores.
En els casos de fer-se servir durant una jornada completa s’aplicarà un 25% de descompte del preu/hora sobre el
total d’hores.

https://bop.diba.cat

Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

A

Particulars i empreses

2 euros/sessió

Suport a la creació

2

3,00 euros/hora/paquets hores
3,50 euros/hora/ paquets hores
5,00 euros/hora/ paquets hores

2

2

6,00 euros/hora/ paquets hores
7,00 euros/hora/ paquets hores
10,00 euros/hora/ paquets hores

Empreses
Sala tipus 2(>50m i 100m )
2
2
Sala tipus 3(>100m i 150m )
2
Sala tipus 4(>150m )

(1) Queden exemptes del pagament de la quota de cessió de sala les associacions i entitats sense ànim de lucre
quan sol·licitin les sales per activitats obertes en horari d'obertura del centre.
Equips Tècnics
Equip de so petit
Equip de so gran
Projector
Portàtil
Reproductor de música, DVD i TV

No lucratiu
Lucratiu
No lucratiu
Lucratiu
No lucratiu
Lucratiu
No lucratiu
Lucratiu
No lucratiu
Lucratiu

Personal extra diürn
Personal extra nocturn i festius
Personal Tècnic de so diürn
Personal Tècnic de so nocturn i festius
Neteja diürn

6,25 euros/hora
8,15 euros/hora
12,50 euros/hora
20,00 euros/hora
3,00 euros/hora
4,00 euros/hora
6,25 euros/sessió
8,15 euros/sessió
2,00 euros/sessió
3,00 euros/sessió
23,00 euros/hora
25,00 euros/hora
23,00 euros/hora
25,00 euros/hora
14,00
euros/hora

9,50 euros/hora
9,50 euros/hora
25,00 euros/hora
25,00 euros/hora
5,00 euros/hora
5,00 euros/hora
9,50 euros/sessió
9,50 euros/sessió
4,00 euros/sessió
4,00 euros/sessió
23,00 euros/hora
25,00 euros/hora
23,00 euros/hora
25,00 euros/hora
14,00 euros/hora

Data 28-12-2020

2

Sala tipus 2(>50m i 100m )
2
2
Sala tipus 3(>100m i 150m )
2
Sala tipus 4(>150m )

CVE 2020038099

Entitat sense ànim de lucre

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Concerts i espectacles no gratuïts

Pàg. 85-251

Activitats de difusió i promoció cultural: Concerts i espectacles

Casal de Barri de Vallbona

Projecte singular i específic de Tallers a Zona Nord (a)

B

Activitats formatives: cursos i tallers
1,65 euros/hora

85

Familiar (b)

1,65 euros/hora

(a)Prestacions en les quals és d'aplicació la reducció del 50% per persones residents en situació d'atur.
(b) Dona dret a inscriure 1 adult mes un màxim de 2 nens.
Cessió espais estàndards
2

Espai (sala tipus 1 (< 50m ))

https://bop.diba.cat

5 euros/hora/jornada
5 euros/hora/jornada
5 euros/hora/jornada

Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

12 euros/hora/jornada
12 euros/hora/jornada
12 euros/hora/jornada
2

2

Pàg. 86-251

Espai (sala tipus 2 (>50m i 100m ))

Entitat sense ànim de lucre
10 euros/hora/jornada
10 euros/hora/jornada
10 euros/hora/jornada

CVE 2020038099

Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

15 euros/hora/jornada
15 euros/hora/jornada
15 euros/hora/jornada

Notes: En els casos de fer-se servir durant una mitja jornada (5h.) s’aplicarà un descompte del 15% del preu/hora
sobre el total d’hores.
En els casos de fer-se servir durant una jornada completa s’aplicarà un 25% de descompte del preu/hora sobre el
total d’hores.

Concerts i espectacles no gratuïts

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Activitats de difusió i promoció cultural: Concerts i espectacles
2 euros/sessió

Suport a la creació
Entitat sense ànim de lucre
2

2

3,00 euros/hora/paquets hores
3,50 euros/hora/ paquets hores
5,00 euros/hora/ paquets hores

2

2

6,00 euros/hora/ paquets hores
7,00 euros/hora/ paquets hores
10,00 euros/hora/ paquets hores

Sala tipus 2(>50m i 100m )
2
2
Sala tipus 3(>100m i 150m )
2
Sala tipus 4(>150m )
Empreses
Sala tipus 2(>50m i 100m )
2
2
Sala tipus 3(>100m i 150m )
2
Sala tipus 4(>150m )

Data 28-12-2020

Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

A

Entitat sense ànim de lucre

B

(1) Queden exemptes del pagament de la quota de cessió de sala les associacions i entitats sense ànim de lucre
quan sol·licitin les sales per activitats obertes en horari d'obertura del centre.
Equips Tècnics
Equip de so petit

No lucratiu

86

6,25 euros/hora

9,50 euros/hora

Portàtil
Reproductor de música, DVD i TV
Personal extra diürn
Personal extra nocturn i festius
Personal Tècnic de so diürn
Personal Tècnic de so nocturn i festius
Neteja diürn

9,50 euros/hora
25,00 euros/hora
25,00 euros/hora
5,00 euros/hora
5,00 euros/hora
9,50 euros/sessió
9,50 euros/sessió
4,00 euros/sessió
4,00 euros/sessió
23,00 euros/hora
25,00 euros/hora
23,00 euros/hora
25,00 euros/hora
14,00 euros/hora

Descompte

Preu final

Tarifa general

0

1,12 €

Tarifa Rosa Reduïda

35%

0,73 €

Tarifa Rosa Gratuïta

50%

0,56 €

CVE 2020038099

Quota €/hora

Pàg. 87-251

Casals de Gent gran

A

Projector

8,15 euros/hora
12,50 euros/hora
20,00 euros/hora
3,00 euros/hora
4,00 euros/hora
6,25 euros/sessió
8,15 euros/sessió
2,00 euros/sessió
3,00 euros/sessió
23,00 euros/hora
25,00 euros/hora
23,00 euros/hora
25,00 euros/hora
14,00 euros/hora

https://bop.diba.cat

Lucratiu
No lucratiu
Lucratiu
No lucratiu
Lucratiu
No lucratiu
Lucratiu
No lucratiu
Lucratiu

Equip de so gran

Ateneu de Fabricació de Ciutat Meridiana

Superfície

Residència
(setmanal)
Exclusiu/Compartit

Puntual
(diari)

Formació

Aula

...28

60€/30€

50€

10€

Espai Multi funció 1

...139

60€/30€

50€

10€

Espai Multi funció 2

...38

80€/40€

60

20€

***Els preus s’han de contemplar dins de l’horari de dilluns a divendres.
Serveis i tècnics individuals :
Personal

Preu hora

Personal tècnic

30€/hora

Personal de neteja

15€/hora

Personal de consergeria

15€/hora

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Modalitat

Data 28-12-2020

Espais

Material

Preu hora

Projector i pantalla

5€ /hora
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Us material tècnic:

Pissarra interactiva amb projector

5€/hora

Us d’equips específics de fabricació digital són:
Preu hora

Hora de treball de disseny

15€/hora

Fabricació, muntatge, preparació d’arxius i maquinària

15€/hora

Talladora de vinil

20€/hora

Talladora làser

25€/hora

Fresadora Roland

25€/hora

Fresadora de gran format

30€/hora

Impressora 3D rep Rap

15€/hora
Pàg. 88-251

https://bop.diba.cat

A

Us d’equip específic

Casa de l’Aigua de Trinitat Nova

Empreses
66,73 euros/hora
105 euros / hora

Notes:
En els casos de fer-se servir durant una mitja jornada (5h.) s’aplicarà un descompte del 15% del preu/hora sobre el
total d’hores.
En els casos de fer-se servir durant una jornada completa s’aplicarà un 25% de descompte del preu/hora sobre el
total d’hores.
Queden exemptes del pagament de la quota de cessió de sala les associacions i entitats sense ànim de lucre del
barri, quan sol•licitin les sales per activitats obertes en horari d'obertura del centre.
Equips tècnics

Personal extra diürn
Personal extra nocturn i festiu
Personal neteja diürn
Personal neteja nocturn i festiu

Entitats
20 euros/hora
22 euros/hora
12 euros/hora
20 euros/hora

Empreses
23 euros/hora
25 euros/hora
14 euros/hora
24 euros/hora

*Tots els preus i tarifes es veuran incrementats amb l’IVA corresponent, el tipus 21% en activitats formatives (cursos
i tallers), lloguer d’espais, lloguer d’equips i personal de suport; i el tipus 10% en activitats de difusió cultural (
concerts i espectacles ).
Castell de Torre Baró
Cessió d’espais

Vestíbul
Acte obert
Vestíbul + pati exterior
Notes:

Entitats

Data 28-12-2020

Patis + sala

Entitats
4,40 euros/hora
14 euros / hora

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Acte obert

Empreses

4,40 € / hora

66,73 € / hora

14 € / hora

105 € / hora
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Sala principal:

CVE 2020038099

Cessió d’espais

A
Empreses

Personal extra diürn

20 € / hora

23 € / hora

Personal extra nocturn i festiu

22 € / hora

25 € / hora

Personal neteja diürn

12 € / hora

14 € / hora

Personal neteja nocturn i festiu

20 € / hora

24 € / hora

DISTRICTE: SANT ANDREU
Equipament: Casal de barri Congrés-Indians
Activitats formatives: cursos i tallers
genèric
especialitzat

3,41 euros/hora
5,73 euros/hora

Familiar

https://bop.diba.cat

Entitats

Pàg. 89-251

Equips tècnics

CVE 2020038099

•

3,41 euros/hora

adreçat a gent gran
adreçat a adolescents/joves
adreçat a infants

2,43 euros/hora
2,68 euros/hora
2,68 euros/hora

d’interès públic-social

2,43 euros/hora

Projecte singular

4,13 euros/hora

Itineraris

4,27 euros/itinerari

Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs
Notes:
-Són d’aplicació a les tarifes de les activitats formatives les següents reduccions del preu:
reducció del 50% per persones residents en situació d'atur.
reducció del 15% per persones membres de famílies nombroses i monoparentals.
reducció del 70% per persones membres de famílies perceptores de RMI.
reducció del 50% o 75% per persones residents al municipi amb algun tipus de discapacitat, amb els següents
criteris i reduccions (no sent acumulables a altres tipus de descomptes):
a.1. Targeta de discapacitat i no targeta rosa
a.1.1. Amb un grau igual o superior al 65%: descompte del 75%
a.1.2. Entre 33 i 64% de discapacitat: descompte del 50%
a.1.3. Amb carnet de família nombrosa o dos fills/es a càrrec 75% de descompte
a.1.4. Amb necessitat de tercera persona 75% de descompte
a.2. Targeta de discapacitat i targeta rosa descompte del 75%.
a.3. Document acreditatiu de ser atès en un centre públic de Salut Mental: CSMIG, CSMA, del Centre Atenció
Primària, Club social actualitzat. per tenir un trastorn de salut mental sever. (TMS)
a.3.1. amb pensions no contributives (renda garantida, RMI, RAI..) descompte del 75%
a.3.2. Amb rendes superiors: descompte del 50%
a.3.3. Amb carnet de Família Nombrosa o 2 fills/es a càrrec 75% de descompte.
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Data 28-12-2020

•

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

•

Els horaris hauran de pactar-se amb l’empresa gestora de l’equipament i hauran de comptar amb el
vistiplau de la Direcció de Serveis a les Persones i Territori del Districte de Nou Barris.
En els casos de fer-se servir durant una mitja jornada (5 h.) s’aplicarà un descompte del 15% del preu/hora
sobre el total d’hores.
En els casos de fer-se servir durant una jornada completa s’aplicarà un 25% de descompte del preu/hora
sobre el total d’hores.
Queden exemptes del pagament de la quota de cessió de sala les associacions i entitats sense ànim de
lucre del barri, quan sol·licitin les sales per activitats obertes en horari d’obertura del centre.

B

•

-Els descomptes no són acumulables; en cas de simultaneïtat s'aplicarà el més favorable per a l'usuari/a. En tots
els casos caldrà acreditar la condició manifestada.
Activitats de difusió cultural: espectacles
Teatre, cinema, concerts
Infants

3,63 euros/sessió
2,54 euros/sessió

Els descomptes no són acumulables; en cas de simultaneïtat s'aplicarà el més favorable per a l'usuari/a. En tots els
casos caldrà acreditar la condició manifestada.
Cessió espais estàndards
2

Espai < 50m
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

2,49 euros/hora
gratuïta
6,90 euros/hora
12,07 euros/hora
12,07 euros/hora
15,09 euros/hora

2

Espai <150m
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

4,95 euros/hora
gratuïta
9,90 euros/hora
45,27 euros/hora
45,27 euros/hora
45,27 euros/hora

Espai Pista Poliesportiva: activitats culturals
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

https://bop.diba.cat
Pàg. 90-251
CVE 2020038099

-Entrada gratuïta pels menors de 6 anys.

Data 28-12-2020

Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs
Notes:
- Són d’aplicació a les tarifes de les activitats de difusió cultural: espectacles les següents reduccions del preu:
reducció del 50% per persones residents en situació d'atur.
reducció del 15% per persones membres de famílies nombroses i monoparentals.
reducció del 70% per persones membres de famílies perceptores de RMI.
reducció del 50% o 75% per persones residents al municipi amb algun tipus de discapacitat, amb els següents
criteris i reduccions (no sent acumulables a altres tipus de descomptes):
a.1. Targeta de discapacitat i no targeta rosa
a.1.1. Amb un grau igual o superior al 65%: descompte del 75%
a.1.2. Entre 33 i 64% de discapacitat: descompte del 50%
a.1.3. Amb carnet de família nombrosa o dos fills/es a càrrec 75% de descompte
a.1.4. Amb necessitat de tercera persona 75% de descompte
a.2. Targeta de discapacitat i targeta rosa descompte del 75%.
a.3. Document acreditatiu de ser atès en un centre públic de Salut Mental: CSMIG, CSMA, del Centre Atenció
Primària, Club social actualitzat. per tenir un trastorn de salut mental sever. (TMS)
a.3.1. amb pensions no contributives (renda garantida, RMI, RAI..) descompte del 75%
a.3.2. Amb rendes superiors: descompte del 50%
a.3.3. Amb carnet de Família Nombrosa o 2 fills/es a càrrec 75% de descompte.

A

6,86 euros

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Abonament 3 activitats infantils

45,27 euros/hora
45,27 euros/hora
45,27euros/hora
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6,45 euros/hora
gratuïta
15,87 euros/hora

16,70 euros/hora
16,70 euros/hora
16,70 euros/hora

Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs
Notes:
- El preu inclou l’ús dels equips tècnics disponibles al centre (equip de so, vídeo, projectors de diapositives o
transparències, etc…).
- Si l’activitat requereix un servei extraordinari de personal (tècnic, de vigilància o de neteja), l’entitat o empresa
sol•licitant haurà de fer-se càrrec de les despeses, prèvia autorització del districte.
- Preu per dia de cessió dels esmentats aparells fora de l'equipament, previ lliurament d'una quota de dipòsit de 130
€.
- La Direcció de l'equipament establirà la necessitat que l'equip sigui manipulat per personal tècnic especialitzat. El
cost d'aquest tècnic anirà a càrrec de l'entitat.
- Exempció de pagament de la cessió d'espais: les administracions públiques, els partits polítics en període
electoral, els actes i reunions de sindicats de treballadors.

A

Espai Pista Poliesportiva: activitats esportives adults/es
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

https://bop.diba.cat

7,92 euros/hora
7,92 euros/hora
7,92 euros/hora

Pàg. 91-251

Espai Pista Poliesportiva: activitats esportives infantils
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

6,04 euros/hora
7,04 euros/hora
10,06 euros/hora

Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs
Notes:
-S’aplicarà en els casos de que no hi hagi cap altre tipus de contraprestació pels usos dels espais.
-S’aplicarà un 25 % de descompte sobre el preu hora o sessió per a cessions de més de 5 hores o sessions.

Serveis Complementaris
Neteja (laborables: dilluns a dissabte)
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

13,33 euros/hora
13,33 euros/hora
13,33 euros/hora
13,33 euros/hora
13,33 euros/hora
13,33 euros/hora

Neteja (Diumenge, festiu, nocturn)
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

Data 28-12-2020

3,02 euros/hora
3,52 euros/hora
5,03 euros/hora

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Suport a la creació (genèric)
Entitat sense ànim de lucre
2
2
Sala tipus 2(>50m i 100m )
2
2
Sala tipus 3(>100m i 150m )
2
Sala tipus 4(>150m )
Empreses
2
2
Sala tipus 2(>50m i 100m )
2
2
Sala tipus 3(>100m i 150m )
2
Sala tipus 4(>150m )

CVE 2020038099

Suport a la creació

19,99 euros/hora
19,99 euros/hora
19,99 euros/hora
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19,99 euros/hora
19,99 euros/hora
19,99 euros/hora

Consergeria (laborables: dilluns a dissabte)
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs

Equipament: Centre Interpretació dels Tres Tombs de Sant Andreu
Visita comentada general

1,66 euros/hora

Itineraris

4,27 euros/itinerari

Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs
Notes:
-S’aplicarà un 50 % de reducció del preu de visita comentada a joves de 12 a18 anys, estudiants, titulars del canet
jove, famílies monoparentals i nombroses i grups de 10 persones o més.
-S’aplicarà la gratuïtat de visita comentada a menors de 12 anys, personal docent, persones majors de 65anys,
aturades i perceptores de RMI.

Equipament: Espai Josep Bota

https://bop.diba.cat

17,10 euros/hora
17,10 euros/hora
17,10 euros/hora

Pàg. 92-251

13,18 euros/hora
13,18 euros/hora
13,18 euros/hora

CVE 2020038099

Consergeria (Diumenge, festiu, nocturn)
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

Data 28-12-2020

10,99 euros/hora
10,99 euros/hora
10,99 euros/hora

A

10,99 euros/hora
10,99 euros/hora
10,99 euros/hora

10,82 euros/hora
3,92 euros/hora
15,87 euros/hora
70,42 euros/hora
70,42 euros/hora
70,42 euros/hora

Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs
Notes:
- El preu inclou l’ús dels equips tècnics disponibles al centre (equip de so, vídeo, projectors de diapositives o
transparències, etc.).
- Si l’activitat requereix un servei extraordinari de personal (tècnic, de vigilància o de neteja), l’entitat o empresa
sol·licitant haurà de fer-se càrrec de les despeses, prèvia autorització del districte.
- Preu per dia de cessió dels esmentats aparells fora de l'equipament, previ lliurament d'una quota de dipòsit de 130
€.
- La Direcció de l'equipament establirà la necessitat que l'equip sigui manipulat per personal tècnic especialitzat. El
cost d'aquest tècnic anirà a càrrec de l'entitat.
- Exempció de pagament de la cessió d'espais: les administracions públiques, els partits polítics en període
electoral, els actes i reunions de sindicats de treballadors.
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Sala d’actes
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Cessió espais

Suport a la creació
Suport a la creació (genèric)
Entitat sense ànim de lucre
2
Sala tipus 4(>150m )
Empreses
2
Sala tipus 4(>150m )

5,03 euros/hora

13,33 euros/hora
13,33 euros/hora
13,33 euros/hora

Neteja (Diumenge, festiu, nocturn)
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

19,99 euros/hora
19,99 euros/hora
19,99 euros/hora
19,99 euros/hora
19,99 euros/hora
19,99 euros/hora

Consergeria (laborables: dilluns a dissabte)
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

10,99 euros/hora
10,99 euros/hora
10,99 euros/hora
10,99 euros/hora
10,99 euros/hora
10,99 euros/hora

Consergeria (Diumenge, festiu, nocturn)
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

13,18 euros/hora
13,18 euros/hora
13,18 euros/hora
17,10 euros/hora
17,10 euros/hora
17,10 euros/hora

Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs

https://bop.diba.cat
Pàg. 93-251

13,33 euros/hora
13,33 euros/hora
13,33 euros/hora

CVE 2020038099

Neteja (laborables: dilluns a dissabte)
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

Data 28-12-2020

Serveis Complementaris

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs
Notes:
-S’aplicarà en els casos de que no hi hagi cap altre tipus de contraprestació pels usos dels espais.
-S’aplicarà un 25 % de descompte sobre el preu hora o sessió per a cessions de més de 5 hores o sessions.

A

10,06 euros/hora

Equipament: Centre Municipal de Cultural Popular de Sant Andreu

Genèric
Especialitzat

2,63 euros/hora
5,73 euros/hora

93

B

Activitats formatives: cursos i tallers

-Els descomptes no són acumulables; en cas de simultaneïtat s'aplicarà el més favorable per a l'usuari/a. En tots
els casos caldrà acreditar la condició manifestada.

Activitats de difusió cultural: espectacles
Teatre, cinema, concerts
Infants

3,63 euros/sessió
2,54 euros/sessió

Abonament 3 activitats infantils

6,86 euros

Projecte singular: Itineraris

4,27 itinerari

Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs
Notes:
- Són d’aplicació a les tarifes de les activitats de difusió cultural les següents reduccions del preu:
reducció del 50% per persones residents en situació d'atur.
reducció del 15% per persones membres de famílies nombroses i monoparentals.
reducció del 70% per persones membres de famílies perceptores de RMI.
reducció del 50% o 75% per persones residents al municipi amb algun tipus de discapacitat, amb els següents
criteris i reduccions (no sent acumulables a altres tipus de descomptes):
a.1. Targeta de discapacitat i no targeta rosa
a.1.1. Amb un grau igual o superior al 65%: descompte del 75%
a.1.2. Entre 33 i 64% de discapacitat: descompte del 50%
a.1.3. Amb carnet de família nombrosa o dos fills/es a càrrec 75% de descompte
a.1.4. Amb necessitat de tercera persona 75% de descompte
a.2. Targeta de discapacitat i targeta rosa descompte del 75%.
a.3. Document acreditatiu de ser atès en un centre públic de Salut Mental: CSMIG, CSMA, del Centre Atenció
Primària, Club social actualitzat. per tenir un trastorn de salut mental sever. (TMS)
a.3.1. amb pensions no contributives (renda garantida, RMI, RAI..) descompte del 75%
a.3.2. Amb rendes superiors: descompte del 50%
a.3.3. Amb carnet de Família Nombrosa o 2 fills/es a càrrec 75% de descompte.
- Entrada gratuïta pels menors de 6 anys.
-Els descomptes no són acumulables; en cas de simultaneïtat s'aplicarà el més favorable per a l'usuari/a. En tots
els casos caldrà acreditar la condició manifestada.

A
https://bop.diba.cat

Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs
Notes:
-Són d’aplicació a les tarifes de les activitats formatives les següents reduccions del preu:
reducció del 50% per persones residents en situació d'atur.
reducció del 15% per persones membres de famílies nombroses i monoparentals.
reducció del 70% per persones membres de famílies perceptores de RMI.
reducció del 50% o 75% per persones residents al municipi amb algun tipus de discapacitat, amb els següents
criteris i reduccions (no sent acumulables a altres tipus de descomptes):
a.1. Targeta de discapacitat i no targeta rosa
a.1.1. Amb un grau igual o superior al 65%: descompte del 75%
a.1.2. Entre 33 i 64% de discapacitat: descompte del 50%
a.1.3. Amb carnet de família nombrosa o dos fills/es a càrrec 75% de descompte
a.1.4. Amb necessitat de tercera persona 75% de descompte
a.2. Targeta de discapacitat i targeta rosa descompte del 75%.
a.3. Document acreditatiu de ser atès en un centre públic de Salut Mental: CSMIG, CSMA, del Centre Atenció
Primària, Club social actualitzat. per tenir un trastorn de salut mental sever. (TMS)
a.3.1. amb pensions no contributives (renda garantida, RMI, RAI..) descompte del 75%
a.3.2. Amb rendes superiors: descompte del 50%
a.3.3. Amb carnet de Família Nombrosa o 2 fills/es a càrrec 75% de descompte.

Pàg. 94-251

2,43 euros/hora

CVE 2020038099

D’interès territorial i públic

Data 28-12-2020

0,83 euros/hora
0,83 euros/hora

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Adreçat a infants
Adreçat a adolescents i joves

B

Cessió espais estàndards
2

Espai < 50m
Entitat sense ànim de lucre

94

Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

2,49 euros/hora
gratuïta
6,90 euros/hora
12,07 euros/hora
12,07 euros/hora
15,09 euros/hora

Suport a la creació
Suport a la creació (genèric)
Entitat sense ànim de lucre
2
2
Sala tipus 2(>50m i 100m )
Empreses
2
2
Sala tipus 2(>50m i 100m )

3,02 euros/hora
6,04 euros/hora

Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs
Notes:
-S’aplicarà en els casos de que no hi hagi cap altre tipus de contraprestació pels usos dels espais.
-S’aplicarà un 25 % de descompte sobre el preu hora o sessió per a cessions de més de 5 hores o sessions.
Serveis Complementaris
Neteja (laborables: dilluns a dissabte)
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

13,33 euros/hora
13,33 euros/hora
13,33 euros/hora
13,33 euros/hora
13,33 euros/hora
13,33 euros/hora

Neteja (Diumenge, festiu, nocturn)
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

https://bop.diba.cat
Pàg. 95-251
CVE 2020038099

Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs
Notes:
- El preu inclou l’ús dels equips tècnics disponibles al centre (equip de so, vídeo, projectors de diapositives o
transparències, etc…).
- Si l’activitat requereix un servei extraordinari de personal (tècnic, de vigilància o de neteja), l’entitat o empresa
sol•licitant haurà de fer-se càrrec de les despeses, prèvia autorització del districte.
- Preu per dia de cessió dels esmentats aparells fora de l'equipament, previ lliurament d'una quota de dipòsit de 130
€.
- La Direcció de l'equipament establirà la necessitat que l'equip sigui manipulat per personal tècnic especialitzat. El
cost d'aquest tècnic anirà a càrrec de l'entitat.
- Exempció de pagament de la cessió d'espais: les administracions públiques, els partits polítics en període
electoral, els actes i reunions de sindicats de treballadors.

Data 28-12-2020

45,27 euros/hora
45,27 euros/hora
45,27 euros/hora

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

4,21 euros/hora
gratuïta
9,62 euros/hora

A

2

Espai <150m
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

19,99 euros/hora
19,99 euros/hora
19,99 euros/hora
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B

19,99 euros/hora
19,99 euros/hora
19,99 euros/hora

Consergeria (laborables: dilluns a dissabte)
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Consergeria (Diumenge, festiu, nocturn)
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

13,18 euros/hora
13,18 euros/hora
13,18 euros/hora

Pàg. 96-251

17,10 euros/hora
17,10 euros/hora
17,10 euros/hora

https://bop.diba.cat

10,99 euros/hora
10,99 euros/hora
10,99 euros/hora

A

10,99 euros/hora
10,99 euros/hora
10,99 euros/hora

Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs

Equipament: Sant Andreu Teatre

Entre 19,58 i 20,45 euros
Entre 30,57 i 31,80 euros

Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs
Notes:
- Són d’aplicació a les tarifes de les activitats de difusió cultural: espectacles les següents reduccions del preu:
En Teatre Familiar
reducció per a grups (mínim 10 persones) 20%.
reducció per a titulars de carnet del Consorci de Biblioteques de Barcelona, socis/es del RAAC, socis/es d’ABACUS
i Club de subscriptors de La Vanguardia 0,82€.
reducció per persones membres de famílies nombroses i monoparentals de 0,82€.
entrada gratuïta pels menors de 2 anys.
En BCN espectacle i BCN dansa
reducció per a grups (mínim 10 persones) 20%.
reducció per menors de 14 anys 50%.
reducció per a titulars del Carnet Jove 25%.
reducció per majors de 65 anys 25%.
reducció del 50% o 75% per persones residents al municipi amb algun tipus de discapacitat, amb els següents
criteris i reduccions (no sent acumulables a altres tipus de descomptes):
a.1. Targeta de discapacitat i no targeta rosa
a.1.1. Amb un grau igual o superior al 65%: descompte del 75%
a.1.2. Entre 33 i 64% de discapacitat: descompte del 50%
a.1.3. Amb carnet de família nombrosa o dos fills/es a càrrec 75% de descompte
a.1.4. Amb necessitat de tercera persona 75% de descompte
a.2. Targeta de discapacitat i targeta rosa descompte del 75%.
a.3. Document acreditatiu de ser atès en un centre públic de Salut Mental: CSMIG, CSMA, del Centre Atenció
Primària, Club social actualitzat. per tenir un trastorn de salut mental sever. (TMS)
a.3.1. amb pensions no contributives (renda garantida, RMI, RAI..) descompte del 75%
a.3.2. Amb rendes superiors: descompte del 50%
a.3.3. Amb carnet de Família Nombrosa o 2 fills/es a càrrec 75% de descompte.
- Els descomptes no són acumulables; en cas de simultaneïtat s'aplicarà el més favorable per a l'usuari/a. En tots
els casos caldrà acreditar la condició manifestada.

96

Data 28-12-2020

Abonament 3 espectacles infantils
Abonament 5 espectacles infantils

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Entre 8,63 i 9,92 euros/sessió
Entre 6,13 i 7,27 euros/sessió
Entre 12,80 i 20,25 euros/sessió

B

Teatre Familiar
Campanya Escolar
Dansa, música i programació adults/es

CVE 2020038099

Activitats de difusió cultural: espectacles

116 euros/prestació
232 euros/prestació
106 euros/jornada

Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs
Notes:
El preu inclou:
- Poder disposar del vestíbul d’entrada, la sala, l’escenari, els camerinos (2 individuals amb dutxa, wàter i lavabo i 2
col·lectius amb dutxes, wàters i lavabos) i el material inclòs en les fitxes tècniques, sota la supervisió del personal
tècnic del teatre.
- 1 tècnic/a del saT! que ajudarà i facilitarà el muntatge al personal tècnic de les persones sol·licitants. Queda exclosa
de la seva tasca el control de llums i so durant l’espectacle.
- 1 cap de sala o porter/a.
- Bloc d’entrades sense numerar i plànol de la situació del pati de butaques.
- La neteja de la sala i escenari. En cas d’utilitzar el vestíbul d’entrada per a fer un càtering, la neteja anirà a càrrec de
la persona sol·licitant.

https://bop.diba.cat

Serveis Complementaris
Suport tècnic fins a 4 h
Suport tècnic fins a 8 h
Linòleum

Pàg. 97-251

655 euros/prestació
1.147 euros/prestació
145 euros/hora

2,92 euros/hora
5,73 euros/hora

Adreçat a adolescents
Adreçat a infants

0,83 euros/hora
0,83 euros/hora

D’interès territorial i públic

2,43 euros/hora

Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs
Notes:
- Són d’aplicació a les tarifes de les activitats formatives les següents reduccions del preu:
reducció del 50% per persones residents en situació d'atur.
reducció del 15% per persones membres de famílies nombroses i monoparentals.
reducció del 70% per persones membres de famílies perceptores de RMI
reducció del 50% o 75% per persones residents al municipi amb algun tipus de discapacitat, amb els següents
criteris i reduccions (no sent acumulables a altres tipus de descomptes):
a.1. Targeta de discapacitat i no targeta rosa
a.1.1. Amb un grau igual o superior al 65%: descompte del 75%
a.1.2. Entre 33 i 64% de discapacitat: descompte del 50%
a.1.3. Amb carnet de família nombrosa o dos fills/es a càrrec 75% de descompte
a.1.4. Amb necessitat de tercera persona 75% de descompte
a.2. Targeta de discapacitat i targeta rosa descompte del 75%.
a.3. Document acreditatiu de ser atès en un centre públic de Salut Mental: CSMIG, CSMA, del Centre Atenció
Primària, Club social actualitzat. per tenir un trastorn de salut mental sever. (TMS)
a.3.1. amb pensions no contributives (renda garantida, RMI, RAI..) descompte del 75%
a.3.2. Amb rendes superiors: descompte del 50%
a.3.3. Amb carnet de Família Nombrosa o 2 fills/es a càrrec 75% de descompte.
- Els descomptes no són acumulables; en cas de simultaneïtat s'aplicarà el més favorable per a l'usuari/a. En tots
els casos caldrà acreditar la condició manifestada.

Data 28-12-2020

Genèric
Especialitzat

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Activitats formatives: cursos i tallers

CVE 2020038099

Equipament Espai Jove Garcilaso

Activitats de difusió cultural: espectacles
Espectacle (nom)
General
Adolescents i joves

3,63 euros/sessió
2,92 euros/sessió
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B

-

Teatre
Fins a 4 h de dilluns a dijous
Fins a 8 h de dilluns a diumenge i festius
Hora extra o fracció

A

Cessió espais, equips i serveis complementaris

Infants

2,54 euros/sessió

Cessió espais estàndards
2

Espai (sala tipus 1 (< 50m ))
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
2

2,49 euros/hora
gratuïta
6,90 euros/hora
12,07 euros/hora
12,07 euros/hora
15,09 euros/hora

2

Espai (sala tipus 2 (>50m i 100m ))
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

4,21 euros/hora
gratuïta
9,62 euros/hora
15,09 euros/hora
15,09 euros/hora
22,13 euros/hora

https://bop.diba.cat
Pàg. 98-251

B

Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs
Notes:
- El preu inclou l’ús dels equips tècnics disponibles al centre (equip de so, vídeo, projectors de diapositives o
transparències, etc…).
- Si l’activitat requereix un servei extraordinari de personal (tècnic, de vigilància o de neteja), l’entitat o empresa
sol•licitant haurà de fer-se càrrec de les despeses, prèvia autorització del districte.
- Preu per dia de cessió dels esmentats aparells fora de l'equipament, previ lliurament d'una quota de dipòsit de 130
€.
- La Direcció de l'equipament establirà la necessitat que l'equip sigui manipulat per personal tècnic especialitzat. El
cost d'aquest tècnic anirà a càrrec de l'entitat.
- Exempció de pagament de la cessió d'espais: les administracions públiques, els partits polítics en període
electoral, els actes i reunions de sindicats de treballadors.

CVE 2020038099

- Entrada gratuïta pels menors de 6 anys.
- Els descomptes no són acumulables; en cas de simultaneïtat s'aplicarà el més favorable per a l'usuari/a. En tots
els casos caldrà acreditar la condició manifestada.

Data 28-12-2020

Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs
Notes:
- Són d’aplicació a les tarifes de les activitats de difusió cultural: espectacles les següents reduccions del preu:
reducció del 50% per persones residents en situació d'atur.
reducció del 15% per persones membres de famílies nombroses i monoparentals.
reducció del 70% per persones membres de famílies perceptores de RMI.
reducció del 50% o 75% per persones residents al municipi amb algun tipus de discapacitat, amb els següents
criteris i reduccions (no sent acumulables a altres tipus de descomptes):
a.1. Targeta de discapacitat i no targeta rosa
a.1.1. Amb un grau igual o superior al 65%: descompte del 75%
a.1.2. Entre 33 i 64% de discapacitat: descompte del 50%
a.1.3. Amb carnet de família nombrosa o dos fills/es a càrrec 75% de descompte
a.1.4. Amb necessitat de tercera persona 75% de descompte
a.2. Targeta de discapacitat i targeta rosa descompte del 75%.
a.3. Document acreditatiu de ser atès en un centre públic de Salut Mental: CSMIG, CSMA, del Centre Atenció
Primària, Club social actualitzat. per tenir un trastorn de salut mental sever. (TMS)
a.3.1. amb pensions no contributives (renda garantida, RMI, RAI..) descompte del 75%
a.3.2. Amb rendes superiors: descompte del 50%
a.3.3. Amb carnet de Família Nombrosa o 2 fills/es a càrrec 75% de descompte.

A

6,86 euros

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Abonament 3 activitats infantils

Suport a la creació

98

Suport a la creació (genèric)
Entitat sense ànim de lucre
2
2
Sala tipus 2(>50m i 100m )
2
2
Sala tipus 3(>100m i 150m )
2
Sala tipus 4(>150m )
Empreses
2
2
Sala tipus 2(>50m i 100m )
2
2
Sala tipus 3(>100m i 150m )
2
Sala tipus 4(>150m )

3,02 euros/hora
3,52 euros/hora
5,03 euros/hora

Serveis Complementaris
Neteja (laborables: dilluns a dissabte)
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

13,33 euros/hora
13,33 euros/hora
13,33 euros/hora
13,33 euros/hora
13,33 euros/hora
13,33 euros/hora

Neteja (Diumenge, festiu, nocturn)
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

19,99 euros/hora
19,99 euros/hora
19,99 euros/hora
19,99 euros/hora
19,99 euros/hora
19,99 euros/hora

Consergeria (laborables: dilluns a dissabte)
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

10,99 euros/hora
10,99 euros/hora
10,99 euros/hora

https://bop.diba.cat
Pàg. 99-251

Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs
Notes:
-S’aplicarà en els casos de que no hi hagi cap altre tipus de contraprestació pels usos dels espais.
-Tarifa A: Horaris de dilluns a dijous i horaris de divendres de 17 a 21 h.
-Tarifa B: Horaris de divendres de 21,30 a 01,30 h, i horaris de dissabtes i festius.
S’aplicarà un 13 % de descompte sobre el preu hora o sessió per a paquets de cessions de més de 12 hores.
-S’aplicarà un 19 % de descompte sobre el preu hora o sessió per a paquets de cessions de més de 20 hores.
-S’aplicarà un 26 % de descompte sobre el preu hora o sessió per a paquets de cessions de més de 24 hores.

CVE 2020038099

9,02 euros/hora
10,58 euros/hora
30,74 euros/hora

Data 28-12-2020

Suport a la creació: Bucs d’assaig de música
Grups no professionals Tarifa A
Grups no professionals Tarifa B
Professionals

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs
Notes:
-S’aplicarà en els casos de que no hi hagi cap altre tipus de contraprestació pels usos dels espais.
-S’aplicarà un 25 % de descompte sobre el preu hora o sessió per a cessions de més de 5 hores o sessions.

A

6,04 euros/hora
7,04 euros/hora
10,06 euros/hora

10,99 euros/hora
10,99 euros/hora
10,99 euros/hora

B

Consergeria (Diumenge, festiu, nocturn)
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern

13,18 euros/hora

99

Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

13,18 euros/hora
13,18 euros/hora
17,10 euros/hora
17,10 euros/hora
17,10 euros/hora

Suport a la imatge personal

5,03 euros/1/2 hora

Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs
Notes:
- Són d’aplicació a les tarifes de les activitats de difusió cultural: espectacles les següents reduccions del preu:
reducció del 70% per persones membres de famílies perceptores de RMI.
reducció del 50% o 75% per persones residents al municipi amb algun tipus de discapacitat, amb els següents
criteris i reduccions (no sent acumulables a altres tipus de descomptes):
a.1. Targeta de discapacitat i no targeta rosa
a.1.1. Amb un grau igual o superior al 65%: descompte del 75%
a.1.2. Entre 33 i 64% de discapacitat: descompte del 50%
a.1.3. Amb carnet de família nombrosa o dos fills/es a càrrec 75% de descompte
a.1.4. Amb necessitat de tercera persona 75% de descompte
a.2. Targeta de discapacitat i targeta rosa descompte del 75%.
a.3. Document acreditatiu de ser atès en un centre públic de Salut Mental: CSMIG, CSMA, del Centre Atenció
Primària, Club social actualitzat. per tenir un trastorn de salut mental sever. (TMS)
a.3.1. amb pensions no contributives (renda garantida, RMI, RAI..) descompte del 75%
a.3.2. Amb rendes superiors: descompte del 50%
a.3.3. Amb carnet de Família Nombrosa o 2 fills/es a càrrec 75% de descompte.
- Els descomptes no són acumulables; en cas de simultaneïtat s'aplicarà el més favorable per a l'usuari/a. En tots
els casos caldrà acreditar la condició manifestada.
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs

Cessió espais estàndards
2

Espai (sala tipus 1 (< 50m ))
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

12,07 euros/hora
12,07 euros/hora
15,09 euros/hora
2

Espai (sala tipus 2 (de 50m a 150m ))
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït

https://bop.diba.cat

4,21 euros/hora
gratuïta
9,62 euros/hora
15,09 euros/hora
15,09 euros/hora

100
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2

2,49 euros/hora
gratuïta
6,90 euros/hora

Pàg. 100-251

0,83 euros/hora
0,73 euros/hora
0,78 euros/hora

CVE 2020038099

General
Titular targeta rosa gratuïta
Titular targeta rosa reduïda

Data 28-12-2020

Activitats formatives: cursos i tallers dins el programa d’activitat del centre

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Equipaments: Casal de gent gran Bascònia, Casal de gent gran Mossèn Clapés, Casal de gent gran La Palmera,
Casal de gent gran Navas, Casal de gent gran Baró de Viver, Casal de gent gran Bon Pastor i Casal de Gent Gran
de Trinitat Vella.

A

Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs

Acte obert i pagament

22,13 euros/hora

2

Espai (sala tipus 3 (>150m ))
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

Neteja (laborables: dilluns a dissabte)
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

13,33 euros/hora
13,33 euros/hora
13,33 euros/hora
13,33 euros/hora
13,33 euros/hora
13,33 euros/hora

Neteja (Diumenge, festiu, nocturn)
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

19,99 euros/hora
19,99 euros/hora
19,99 euros/hora
19,99 euros/hora
19,99 euros/hora
19,99 euros/hora

Consergeria (laborables: dilluns a dissabte)
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

10,99 euros/hora
10,99 euros/hora
10,99 euros/hora
10,99 euros/hora
10,99 euros/hora
10,99 euros/hora

Consergeria (Diumenge, festiu, nocturn)
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament
Particulars i empreses
Acte intern
Acte obert i gratuït
Acte obert i pagament

https://bop.diba.cat
Pàg. 101-251
CVE 2020038099

Serveis Complementaris

Data 28-12-2020

Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs
Notes:
- El preu inclou l’ús dels equips tècnics disponibles al centre (equip de so, vídeo, projectors de diapositives o
transparències, etc…).
- Si l’activitat requereix un servei extraordinari de personal (tècnic, de vigilància o de neteja), l’entitat o empresa
sol•licitant haurà de fer-se càrrec de les despeses, prèvia autorització del districte.
- La Direcció de l'equipament establirà la necessitat que l'equip sigui manipulat per personal tècnic especialitzat. El
cost d'aquest tècnic anirà a càrrec de l'entitat.
- Exempció de pagament de la cessió d'espais: les administracions públiques, els partits polítics en període
electoral, els actes i reunions de sindicats de treballadors.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

25,15 euros/hora
25,15 euros/hora
25,15 euros/hora

A

4,95 euros/hora
gratuïta
9,90 euros/hora

17,10 euros/hora
17,10 euros/hora
17,10 euros/hora
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B

13,18 euros/hora
13,18 euros/hora
13,18 euros/hora

Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs

Equipament: Casal Infantil de Baró de Viver, Casal Infantil de Bon Pastor, Sala de Jocs Infantils Trinitat Vella

DISTRICTE: SANT MARTÍ

https://bop.diba.cat
Pàg. 102-251

Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs
Notes: Són d’aplicació les següents reduccions del preu:
- Reducció del 50% per persones residents en situació d'atur.
- Reducció del 15% per persones membres de famílies nombroses i monoparentals.
- Reducció del 70% per persones membres de famílies perceptores de RMI.
reducció del 50% o 75% per persones residents al municipi amb algun tipus de discapacitat, amb els següents
criteris i reduccions (no sent acumulables a altres tipus de descomptes):
a.1. Targeta de discapacitat i no targeta rosa
a.1.1. Amb un grau igual o superior al 65%: descompte del 75%
a.1.2. Entre 33 i 64% de discapacitat: descompte del 50%
a.1.3. Amb carnet de família nombrosa o dos fills/es a càrrec 75% de descompte
a.1.4. Amb necessitat de tercera persona 75% de descompte
a.2. Targeta de discapacitat i targeta rosa descompte del 75%.
a.3. Document acreditatiu de ser atès en un centre públic de Salut Mental: CSMIG, CSMA, del Centre Atenció
Primària, Club social actualitzat. per tenir un trastorn de salut mental sever. (TMS)
a.3.1. amb pensions no contributives (renda garantida, RMI, RAI..) descompte del 75%
a.3.2. Amb rendes superiors: descompte del 50%
a.3.3. Amb carnet de Família Nombrosa o 2 fills/es a càrrec 75% de descompte
- Els descomptes no són acumulables; en cas de simultaneïtat s'aplicarà el més favorable per a l'usuari/a. En tots
els casos caldrà acreditar la condició manifestada.

A

14,53 euros/trimestre
7,26 euros/trimestre

CVE 2020038099

General
Segon fill i següents

Quota trimestral Casals Infantils i Ludoteques
Servei de 0 a 16 anys
1 dia per setmana
1 infant- 7,44 €
2 dies o més per setmana
1 infant- 18,18 €
2n germà/na- 14,88 €
3r germà/na o més- 0 €
Altres quotes Casals Infantils i Ludoteques
Visites escoles
1 dia, 1 infant- 2,07 €
Casals Extraordinaris de Si és nova inscripció- 1 infant- 9,92 €
Primavera i Nadal
L’espai familiar La Vela, atesa la seva singularitat, s’aplicarà una bonificació del 50 %
a la quota trimestral.

CASALS DE GENT GRAN

Unitats

Tarifa general

Targeta rosa gratuïta

1 HORA SETMANAL

Quota trimestral

15€

10€

1:30 HORA SETMANAL

Quota trimestral

21€

2 HORES SETMANALS

Quota trimestral

31€

CURSOS I TALLERS

102

14€
21€

B

Cursos i tallers

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 28-12-2020

CASALS INFANTILS I LUDOTEQUES

Cursos i tallers
Preu hora

Tarifa general
1,5 €

Tarja rosa reduïda
1,00 €

Tarja rosa gratuïta
0,70 €

Els cursos i tallers i activitats on line tindran un 15% de descompte sobre el preu base

A

Tallers familiars: Exempts de taxa
Alguns tallers podrien incrementar el preu per cost material (cuina)

https://bop.diba.cat

Els tallers organitzats pels voluntaris no es regiran pels preu públics.

Calendari festiu i tradicional i balls:
Socis/es/es: 3,50 €/h

Pàg. 103-251

No socis/es/es: 5,50 €/h

Itineraris culturals:

CVE 2020038099

Genèric: 3,50 €/h
Especialitzat: 4,25 €/h

sense

ànim

de

Sales <50 m2

Sales >50 m2

5 €/h

9 €/h

12 €/

15 €/h

Empreses i particulars

CASAL DE BARRI LLACUNA
TALLERS
Genèric
Especialitzat:
D’interès social i públic

2,90 euros/hora
4,06 euros/hora
2,42 euros/hora

En tallers infantils s’ aplicarà una reducció de 50 % pel segon infant, i 75 % als següents.
En tallers familiars s’aplicarà un descompte del 50% al primer fill/a, i 75% a partir del segon infant.

LLOGUER DE SALES
Sala 1 i 2
Sala d’actes

Entitats sense ànim de lucre
0
0

Particulars
12 euros/hora
15 euros/hora

Empreses
12 euros/hora
15 euros/hora

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Associacions
lucre

Data 28-12-2020

Cessions d’espai

B

Modalitat online: es podrà aplicar el 15% de descompte en les tarifes aprovades de cursos i tallers en totes les
tipologies per a activitats formatives de cursos i tallers.
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1.3. PREUS PÚBLICS PELS SERVEIS PRESTATS A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS

DISTRICTE: CIUTAT VELLA
CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL SANT SEBASTIÀ
A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui

72,67 €

ABONAMENTS
Infantil 0-3

5,92 €

Infantil 4-6

11,72 €

Infantil 7-13

33,84 €

Adult/a 18-64 (a)

47,50 €

Jove (14-17 anys)

33,84 €

Quota Abonament familiar

104,76 €

Quota Abonament monoparental

52,63 €

Gent gran + 65 / Carnet Rosa Reduïda

38,68 €

Targeta Rosa (dilluns, dimecres i divendres)

20,67 €

Targeta Rosa (horari complert)

34,66 €

Spa

11,97 €

Nou spa

14,48 €

Persones discapacitat amb targeta Rosa < 60 anys

26,37 €

Carnets de GUB formació física

10,00 €

ENTRADA OCASIONAL
0-3 anys

Pàg. 104-251

72,67 €

Gent gran + 65

CVE 2020038099

82,57 €

Infantil de 4 a 15 anys

Data 28-12-2020

Adult/a 16-64

https://bop.diba.cat

A

INSCRIPCIONS

13,14 €

Majors 65 anys/ targeta rosa

9,55 €

Spa

6,38 €

CURSOS mensuals
Alumne Educació Infantil preu anual

170,93 €

Alumne Ed.Primària/Secundària preu anual

136,05 €

Inscripció cursos de natació

18,65 €

Curset Nadons 1 dia /set

32,67 €

Curset nadons cap setmana

35,85 €

Curset 2 a 5 anys 1 dia/ set socis/es

24,46 €

Curset 2 a 5 anys 2 dies / socis/es

35,27 €

Curset 2 a 5 anys 1 dia/ no socis/es

43,24 €

Curset 2 a 5 anys 2 dies /no socis/es

76,95 €

Curset 2 a 5 anys dissabte socis/es

27,64 €

Curset 6 a 14 anys 1 dia / socis/es

21,34 €

104

B

7,46 €

11-64 anys

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

3,95 €

4-10 anys

12,53 €

Curset Gent Gran 2 dies setmana/ socis/es

20,50 €

Curset Gent Gran 3 dies setmana/ socis/es

30,15 €

Curset Gent Gran 4 dies setmana/ socis/es

34,75 €

Curset Gent Gran 5 dies setmana/ socis/es

40,12 €

Curset Gent Gran 1 dia setmana / no socis/es

22,76 €

Curset Gent Gran 2 dies setmana/ no socis/es

42,00 €

Curset Gent Gran 3 dies setmana/ no socis/es

63,37 €

Curset Gent Gran 4 dies setmana/ no socis/es

73,18 €

Curset Gent Gran 5 dies setmana/ no socis/es

87,39 €

Curset Adult/es 1 dia setmana/ socis/es

20,50 €

Curset Adults/es 2 dies setmana/ socis/es

33,09 €

Curset Adults/es 3 dies setmana/ socis/es

44,66 €

Curset Adults/es 4 dies setmana/ socis/es

50,01 €

Curset Adults/es 5 dies setmana/ socis/es

59,28 €

Curset Adults/es 1 dia setmana/ no socis/es

41,15 €

Curset Adults/es 2 dies setmana/ no socis/es

73,00 €

Curset Adults/es 3 dies setmana/ no socis/es

106,34 €

Curset Adults/es 4 dies setmana/ no socis/es

131,61 €

Curset Adults/es 5 dies setmana/ no socis/es

158,99 €

NATACIÓ ESCOLAR

Programa A l'aigua (preu monitor/a/sessió) (b)

680,00 €
2.040,00 €
22,36 €

ALTRES CURSOS SOCIS/ES
Entrenador/a personal 1 sessió

39,58 €

Entrenador/a personal 5 sessions

151,86 €

Entrenador/a personal 10 sessions

275,70 €

Aqua Fitness 1 dia/set

5,72 €

Aqua Fitness 2 dies/set

11,43 €

Aqua Fitness 3 dies/set

14,70 €

Aqua Fitness 4 dies/set

18,49 €

Aquaterapia 1 dia setmana

26,85 €

Aquaterapia 2 dies setmana

53,54 €

Fusion board 1 dia setmana mensual

7,20 €

Fusion board 2 dies setmana mensual

12,34 €

PISTES DE PÀDEL
Lloguer de pista preu / hora

Data 28-12-2020

Programa Ja Nedo- 1r EP (Preu curs/Mòdul 10 alumnes) *

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Programa Ja Nedo- 5è i 6è EP (Preu Trim./Mòdul 12 alumnes) *

A

73,00 €

Curset Gent Gran 1 dia setmana / socis/es

https://bop.diba.cat

41,15 €

Curset 6 a 14 anys 2 dies / no socis/es

Pàg. 105-251

33,09 €

Curset 6 a 14 anys 1 dia / no socis/es

CVE 2020038099

Curset 6 a 14 anys 2 dies / socis/es

4,79 €

Curset de pàdel infants mensual abonats/es

31,58 €

Curset de pàdel infants mensual no abonats/es

45,27 €
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7,73 €

Llum pàdel

Curset de pàdel adults/es

64,60 €

0,00 €
Nota: El servei marcat amb una (a) indica que per a persones en situació d'atur, residents a Barcelona, aquesta tarifa
tindrà una reducció del 50% .
Nota: El servei marcat amb un (*) indica que per les escoles de Barcelona que puguin acollir-se al programa, aquesta
tarifa serà assumida en 2/3 parts per l'IBE i en 1/3 part pel gestor .
Nota: El servei marcat amb un (/) serà gratuït per als usuaris/es que puguin acollir-se al programa, en funció de la
disponibilitat de places determinades per l’IBE, que n’assumirà l’import.
Nota: El servei marcat amb un (b) indica que per les escoles d'Educació Especial de Barcelona que puguin acollir-se
al programa, aquesta tarifa serà assumida per l'IBE.

CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL MARITIM
A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui
INSCRIPCIONS

Infantil (fins els 17 anys)

44,07 €

Adults/es tot el dia

73,27 €

Familiar tot el dia

46,27 €

Migdia

46,27 €

Matinal

46,27 €

Tardes

46,27 €

Nocturn

46,27 €

Cap de setmana

46,27 €

Targeta rosa / gent gran / T. Rosa temporal

17,08 €

Monoparental

46,27 €

QUOTES ABONATS/ES
Infantil (fins els 13 anys)

29,80 €

Juvenil (14-17 anys)

29,80 €

Adults/es/es tot el dia (de 7 a 24 h.)

54,00 €

Bon dia (de 7 a 11 h.) només àntics abonats/es

33,50 €

Migdia (de 13 a 16 h.)

33,50 €

Matinal (de 7 a 13 h.) (a)

38,50 €

Tardes (de 15.30 a 24 h.) només antics abonats/es

45,50 €

Cap de setmana (dissabtes, diumenges i festius)

39,40 €

Targeta rosa / gent gran

39,04 €

Persones amb discapacitat amb targeta Rosa < 60 anys

30,88 €
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17,80 €

Pàg. 106-251

Servei de suport al vestidor preu/hora (Programa l'esport inclou) /

CVE 2020038099

ALTRES SERVEIS

Data 28-12-2020

57,87 €

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

162,51 €

Armariet lloguer anual

B

Alta armariet lloguer

A

ALTRES SERVEIS

Targeta rosa temporal (3 dies setmana)

28,88 €

(de dll a div de 7 a 11 o de 11 a 14 h. )
Familiar : 2 membres adults/es/es parella

93,14 €

Familiar: parella i fills/es menors de 16 anys

107,81 €

Quota Abonament monoparental

66,60 €

Quota Spa

12,63 €

Entrades Ocasionals Feiners (no inclou spa)

18,04 €

Entrades Caps de S. i Festius (no inclou spa)

21,45 €

Bonus 10 Entrades (no inclou spa)

130,51 €

Entrada ocasional +spa

25,27 €

Bonus 5 Entrades (no inclou spa)

74,33 €

Tiquet 10 Invitacions per abonats/es( no inclou spa)

119,78 €

CURSETS DE NATACIÓ MENSUAL
Inscripció cursets de natació (abonats/es i no abonats/es)

18,65 €

Abonats/es
Natació NADONS - 1 dia per setmana

16,05 €

Natació NADONS - 2 dies per setmana

31,63 €

Natació EN FAMILIA- 1 dia setmana

16,93 €

Natació INFANTIL 1 - 1 dia per setmana

16,93 €

Natació INFANTIL 1 - 2 dies per setmana

27,18 €

Natació INFANTIL 2 - 2 dies per setmana

23,89 €

Natació INFANTIL 2 - 1 dia per setmana

13,62 €

Natació GENT JOVE - 2 dies per setmana

24,79 €

Natació GENT JOVE - 1 dia per setmana

15,27 €

Natació ADULTS/ES/ES APREN I MILLORA - 2 dies per setmana

24,79 €

Natació ENTRENA- 1 dies setmana

12,64 €

Natació ENTRENA- 2 dies setmana

24,80 €

Aquacross- 1 dia setmana

12,64 €

Aquacross- 2 dies setmana

24,80 €

Neda la mar- 1 dia setmana

10,28 €

Aigua salut- 1 dia setmana

11,01 €

Natació GENT GRAN - 2 dies per setmana

17,57 €

No Abonats/es
Natació NADONS - 1 dia per setmana

24,79 €

Natació NADONS - 2 dies per setmana

48,85 €

Natació INFANTIL 1 - 1 dia per setmana

27,94 €

Natació INFANTIL 1 - 2 dies per setmana

39,57 €

Natació INFANTIL 2 - 2 dies per setmana

35,77 €

Natació INFANTIL 2 - 1 dia per setmana

21,36 €

Natació GENT JOVE - 2 dies per setmana

37,17 €

107

https://bop.diba.cat

42,21 €

ENTRADES OCASIONALS

Pàg. 107-251

Pavelló (1/3)(*)

CVE 2020038099

67,52 €

Data 28-12-2020

78,19 €

Pavelló (2/3)(*)

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

41,74 €

Pavelló (3/3)(*)

B

Sales Polivalents / Mar

A

LLOGUERS PREU HORA

37,29 €

Natació ENTRENA- 1 dies setmana

18,95 €

Natació ENTRENA- 2 dies setmana

37,50 €

Aigua salut- 1 dia setmana

18,36 €

Aquacross- 1 dia setmana

18,95 €

Aquacross- 2 dies setmana

37,49 €

Neda la mar- 1 dia setmana

15,79 €

Natació GENT GRAN - 2 dies per setmana

27,81 €

ENTRENADOR/A PERSONAL
Sessió d'una hora

44,00 €

ACTIVITATS DIRIGIDES MENSUAL
Abonats/es
Escola d'esquena - 2 sessions setm. 45 min.

28,94 €

Sevillanes - 1 sessió setmanal 1 h.

18,53 €

Reprogració Abdominal hipopressius

15,73 €

Volei platja o indoor 1 sessió setmanal 1,5 h

23,33 €

Fit 90 activitat trimestral

94,44 €

A

Natació ADULTS/ES/ES APREN I MILLORA- 2 dies per setmana

https://bop.diba.cat

24,80 €

Pàg. 108-251

Natació GENT JOVE - 1 dia per setmana

Escola d'esquena - 2 sessions setm. 45 min.

42,19 €

Sevillanes - 1 sessió setmanal 1 h.

25,48 €

Reprogració Abdominal hipopressius

23,59 €

Volei platja o indoor 1 sessió setmanal 1,5 h

34,05 €

Fit 90 activitat trimestral

141,67 €

CVE 2020038099

No abonats/es

1 Mòdul fins a 8 alumnes mensual

113,17 €

Educació Primària
1 Mòdul fins a 12 alumnes mensual

177,65 €

Programa Ja Nedo- 5è i 6è EP (Preu Trim./Mòdul 12 alumnes) *

680,00 €

Programa Ja Nedo- 1r EP (Preu curs/Mòdul 10 alumnes) *

2.040,00 €

Programa A l'aigua (preu monitor/a/sessió) (b)

22,36 €

ARMARIETS
Quota contractació armariet

21,23 €

Mensualitat armariet

8,15 €

REVISIONS MEDIQUES
Revisió mèdica de prescripció de l'exercici
Abonats/es adults/es

34,05 €

No abonats/es adults/es

45,39 €

Abonats/es tarja rosa

22,81 €

No abonat/a tarja rosa

30,41 €

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Escoles Bressol / Educació Infantil

Data 28-12-2020

NATACIÓ ESCOLAR

Servei de suport al vestidor preu/hora (Programa l'esport inclou) /

108

17,80 €

B

ALTRES SERVEIS

(*) Descompte lloguer pavelló entitats i escoles 10%
(*) Descompte lloguer pavelló entitats del Districte 20%
Nota: El servei marcat amb una (a) indica que per a persones en situació d'atur, residents a Barcelona, aquesta
tarifa tindrà una reducció del 50% .

ABONAMENTS
Obertura expedient adults/es

64,49 €

Obertura expedients +65 anys

49,80 €

Quota tot el dia (general)

43,97 €

Quota matins (a)

32,73 €

Quota Infantil /Juvenil (6 a 13 anys)

20,19 €

Quota Juvenil (14-17 anys)

20,19 €

Quota Abonament familiar

99,63 €

Quota Abonament monoparental

52,43 €

Gent gran / Carnet Rosa Reduïda (matins)

23,68 €

Tarja Rosa (tot el dia)

23,68 €

Persones amb discapacitat amb targeta Rosa < 60 anys

23,68 €

Quota duo per accedir als dos centres se suma a la quota

3,00 €

Carnets GUB formació física

10,00 €

ENTRADES OCASIONALS
Entrada Ocasional

16,46 €

Entrada ocasional nens fins 14 anys

8,32 €

Entrada Ocasional 5 usos

49,74 €

Abonament 1 mes

77,52 €

Abonament 2 mesos

121,24 €

Abonament 3 mesos

165,20 €

NATACIÓ ESCOLAR
Programa Ja Nedo- 5è i 6è EP (Preu Trim./Mòdul 12 alumnes) *

680,00 €

Programa Ja Nedo- 1r EP (Preu curs/Mòdul 10 alumnes) *

2.040,00 €

Programa A l'aigua (preu monitor/a/sessió) (b)

22,36 €

https://bop.diba.cat
Pàg. 109-251

A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui"

CVE 2020038099

CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL COLOM

Data 28-12-2020

Nota: El servei marcat amb un (b) indica que per les escoles d'Educació Especial de Barcelona que puguin acollir-se
al programa, aquesta tarifa serà assumida per l'IBE.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Nota: El servei marcat amb un (/) serà gratuït per als usuaris/es que puguin acollir-se al programa, en funció de la
disponibilitat de places determinades per l’IBE, que n’assumirà l’import.

A

Nota: El servei marcat amb un (*) indica que per les escoles de Barcelona que puguin acollir-se al programa,
aquesta tarifa serà assumida en 2/3 parts per l'IBE i en 1/3 part pel gestor .

Entrenador/a personal 1 sessió

48,25 €

Entrenador/a personal Abonaments 5 sessions

219,56 €

Entrenador/a personal Abonaments 10 sessions

422,23 €

109

B

ALTRES ACTIVITATS ESPORTIVES

7,34 €

ARMARIETS
Armariet preu trimestral

28,65 €

Armariet preu anual

83,74 €

ALTRES SERVEIS
Servei de suport al vestidor preu/hora (Programa l'esport inclou) /

17,80 €

Nota: El servei marcat amb una (a) indica que per a persones en situació d'atur, residents a Barcelona, aquesta
tarifa tindrà una reducció del 50% .
Nota: El servei marcat amb un (*) indica que per les escoles de Barcelona que puguin acollir-se al programa,
aquesta tarifa serà assumida en 2/3 parts per l'IBE i en 1/3 part pel gestor .
Nota: El servei marcat amb un (/) serà gratuït per als usuaris/es que puguin acollir-se al programa, en funció de la
disponibilitat de places determinades per l’IBE, que n’assumirà l’import.
Nota: El servei marcat amb un (b) indica que per les escoles d'Educació Especial de Barcelona que puguin acollir-se
al programa, aquesta tarifa serà assumida per l'IBE.

CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL CAN RICART
A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui
ABONAMENTS

Obertura expedient Adults/es

64,49 €

Obertura expedients + 65 anys

49,80 €

Quota Tot el dia (general)

43,97 €

Quota matins (a)

32,73 €

Quota Infantil / Juvenil (6 a 13 anys)

20,18 €

Quota Juvenil (14-17 anys)

20,18 €

Quota Abonament familiar

99,63 €

Quota Abonament monoparental

52,43 €

Gent gran/ Carnet Rosa Reduïda (matins)

23,68 €

Tarja Rosa (tot el dia)

23,68 €

Persones amb discapacitat amb targeta Rosa < 60 anys

23,68 €

Quota duo per accedir als dos centres se suma a la quota

3,00 €

Carnets GUB formació física

10,00 €

https://bop.diba.cat

24,00 €

Llum artificial (fins a 18 anys)

Pàg. 110-251

Lloguer Frontó / Sala (fins a 18 anys)

CVE 2020038099

17,81 €

Data 28-12-2020

49,70 €

Llum artificial

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Lloguer Frontó / Sala

A

LLOGUERS 1 hora

Entrada Ocasional

16,46 €

Entrada Ocasional 5 usos

49,74 €

Entrada ocasional nens fins a 13 anys

8,32 €

Quota plus spa tot el dia

9,48 €
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ENTRADES OCASIONALS

Quota plus spa altres quotes

7,90 €

Abonament 1 mes

77,52 €

Abonament 2 mesos

121,24 €

Abonament 3 mesos

165,20 €

117,51 €

Infantil i adult abonat/a/ trimestre

102,22 €

Infantil i adult no abonat/a/trimestre

123,18 €

Natació escolar /mensual/alumne

13,48 €

NATACIÓ ESCOLAR MENSUAL

Programa Ja Nedo- 5è i 6è EP (Preu Trim./Mòdul 12 alumnes) *

680,00 €

Programa Ja Nedo- 1r EP (Preu curs/Mòdul 10 alumnes) *

2.040,00 €

Programa A l'aigua (preu monitor/a/sessió) (b)

22,36 €

ALTRES ACTIVITATS ESPORTIVES
Entrenador/a personal 1 sessió

48,25 €

Entrenador/a personal Abonaments 5 sessions

219,56 €

Entrenador/a personal Abonaments 10 sessions

422,23 €

LLOGUER D'ESPAIS
Un carril piscina/hora entitats i clubs

26,27 €

Un carril piscina/hora empreses

41,13 €

Lloguer sala

44,70 €

Pavelló
Entrenaments Pista Sencera (*)

60,69 €

Entrenements 1/3 pista (*)

21,37 €

Competició Pista Sencera (*)

72,78 €

Competició 1/3 pista (*)
Lloguer puntual pista sencera
Lloguer puntual 1/3 pista
Llum artificial (pista sencera)
Llum artificial (1/3 pista)
(*) s'aplicarà un 25% de descompte a entitats del programa
social/esportiu
ABONAMENTS

24,27 €
74,20 €
28,01 €
17,58 €
6,48 €

Armariet preu trimestral

28,65 €

Armariet preu anual

83,74 €

ALTRES SERVEIS
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https://bop.diba.cat

Petits (2 a 5 anys)

Pàg. 111-251

100,60 €

CVE 2020038099

78,56 €

Nadons no abonats/es

Data 28-12-2020

Nadons abonats/es

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

18,65 €

Cursos de natació trimestrals

B

Inscripció cursos de natació

A

CURSOS DE NATACIÓ

Servei de suport al vestidor preu/hora (Programa l'esport inclou) /

17,80 €

Nota: El servei marcat amb una (a) indica que per a persones en situació d'atur, residents a Barcelona, aquesta
tarifa tindrà una reducció del 50% .

50,47 €

Obertura expedient +65 anys

39,95 €

Obertura expedient infantil i juvenil

0,00 €

Quota tot el dia (general) (a)

42,00 €

Quota infantil fins 6 a 13 anys

15,29 €

Quota juvenil (de 14 a 17 anys)

17,32 €

Quota gent gran / carnet rosa reduïda

26,26 €

Tarja Rosa

23,11 €

Quota Abonament familiar

80,74 €

Quota Abonament monoparental

43,33 €

Baixa Temporal

10,09 €

Persones amb discapacitat amb targeta Rosa < 60 anys

23,11 €

GUB formació física

10,00 €

ENTRADES OCASIONALS
Entrada Ocasional

13,05 €

Entrada infants fins a 13 anys

6,09 €

Entrada juvenil fins a 17 anys

6,09 €

Entrada ocasional targeta rosa

7,84 €

Entrada ocasional gent gran

9,57 €

LLOGUERS HORA
Lloguer pavelló juvenils i inferiors

31,26 €

Lloguer pavelló escoles i instituts

31,26 €

Lloguer pavelló sèniors i veterans

46,89 €

Lloguer pavelló altres entitats

51,19 €

Lloguer pavelló us no esportiu

71,99 €

Llum artificial

10,29 €
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https://bop.diba.cat
Pàg. 112-251

Obertura expedient Adults/es

CVE 2020038099

ABONAMENTS

Data 28-12-2020

CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL PARC DE LA CIUTADELLA
A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Nota: El servei marcat amb un (b) indica que per les escoles d'Educació Especial de Barcelona que puguin acollir-se
al programa, aquesta tarifa serà assumida per l'IBE.

B

Nota: El servei marcat amb un (/) serà gratuït per als usuaris/es que puguin acollir-se al programa, en funció de la
disponibilitat de places determinades per l’IBE, que n’assumirà l’import.

A

Nota: El servei marcat amb un (*) indica que per les escoles de Barcelona que puguin acollir-se al programa,
aquesta tarifa serà assumida en 2/3 parts per l'IBE i en 1/3 part pel gestor .

CURSOS DE NATACIÓ (*)
Inscripció cursos de natació

18,65 €

40,07 €

2 sessions setmanals preu mensual
Natació gent gran/ tarja rosa/ discapacitats/es

43,37 €

Natació adults/es 15 a 64 anys

55,17 €

Natació infantil 3 a 14 anys

43,37 €

Natació escolar preu anual
Alumne Educació Infantil

152,45 €

Alumne Educació Primària

121,97 €

NATACIÓ ESCOLAR MENSUAL
Programa Ja Nedo- 5è i 6è EP (Preu Trim./Mòdul 12 alumnes)*

680,00 €

Programa Ja Nedo- 1r EP (Preu curs/Mòdul 10 alumnes)*

2.040,00 €

Programa A l'aigua (preu monitor/a/sessió) (b)

22,36 €

CURSOS / ENTRENADOR/A PERSONAL
Entrenaments personals sessió 60'

36,79 €

Entrenaments personals sessió 30'

22,07 €

Pro-ef 1 sessió

12,61 €

Pilates sessió individual

28,38 €

Cursos trimestrals

38,53 €

Natació embarassades
Karate (2 sessions setmanals)

18,01 €
26,00 €

Edat d'or (sessió)

1,98 €

ALTRES
Lloguer Armariet mensual

9,90 €

ALTRES SERVEIS
Servei de suport al vestidor preu/hora (Programa l'esport inclou) /

17,80 €

(*)En els cursos de natació els abonats/es tindran un 10% de descompte
Nota: El servei marcat amb una (a) indica que per a persones en situació d'atur, residents a Barcelona, aquesta
tarifa tindrà una reducció del 50% .
Nota: El servei marcat amb un (*) indica que per les escoles de Barcelona que puguin acollir-se al programa,
aquesta tarifa serà assumida en 2/3 parts per l'IBE i en 1/3 part pel gestor .

https://bop.diba.cat

24,99 €

Natació fins a 2 anys

Pàg. 113-251

Natació infantil 3 a 14 anys

CVE 2020038099

34,12 €

Data 28-12-2020

24,99 €

Natació adults/es 15 a 64 anys

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Natació gent gran/ tarja rosa/ discapacitats/es

A

1 sessió setmanals preu mensual

Nota: El servei marcat amb un (b) indica que per les escoles d'Educació Especial de Barcelona que puguin acollir-se
al programa, aquesta tarifa serà assumida per l'IBE.
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B

Nota: El servei marcat amb un (/) serà gratuït per als usuaris/es que puguin acollir-se al programa, en funció de la
disponibilitat de places determinades per l’IBE, que n’assumirà l’import.

INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL ESPAI DE MAR
A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui
CURSOS I ACTIVITATS DIRIGIDES

13,95 €

Club running & Club swimming 1h/ setmanal

19,53 €

Club volei 2 h. setmana

42,12 €

Tennis platja 2 hores setmanals

37,90 €

Tennis platja tecnificació 2 hores setmanals

63,17 €

Curs infantil de pàdel o surf/ 1,5 h setmanal

40,24 €

Escola de surf

147,40 €

Altres cursos
Entrada ocasional activitats

12,63 €

Curs tennis platja 1 persona / sessió 1,5 h.

26,32 €

Curs tennis platja 2 persones / sessió 1,5 h.

21,06 €

Curs tennis platja 3 persones / sessió 1,5 h.

15,79 €

Curs tennis platja 4 persones / sessió 1,5 h.

12,63 €

Sessió prova Escola de surf sessió 1,5 h.

20,56 €

Curs infantil de pàdel o surf /sessió 1,5 h.

12,07 €

Suplement de monitor/a especialitzat/preu hora

26,32 €

Formacions i clínics/ sessió

8,42 €

CLUB DE PLATJA ESPAI DE MAR

Entrada ocasional del club de platja

4,50 €

Entrada ocasional armariet

2,25 €

Club de platja T10

19,74 €

Abonament mensual

19,51 €

Abonament mensual esports nàutics

30,00 €

Club de platja lavabos

0,45 €

Armariet preu mensual

6,00 €

Lloguer tovallola

4,57 €

ACTIVITATS ESPORTIVES LUDIQUES

Activitats d'esquí de fons menors 16

7,49 €

Activitats d'esquí de fons Adults/es

12,82 €

Activitats d'esquí de fons per escoles preu alumne

6,62 €

https://bop.diba.cat

9,48 €

Activitats dirigides d'1,5 hora/setmanal/ tarja rosa

Pàg. 114-251

27,90 €

Activitats dirigides d'1 hora/setmanal/ tarja rosa

CVE 2020038099

Activitats dirigides d'1,5 hora/setmanal

Data 28-12-2020

18,95 €

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Activitats dirigides d'1 hora/setmanal

A

Cursos mensuals

B

LLOGUER D'ESPAIS

Sala per activitat esportiva en horari del centre 1h
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19,00 €

26,72 €

Pistes de volei 1h

26,72 €

Box EdM / preu mensual / mitjà Ex. taula surf

17,88 €

Box EdM / preu mensual/ gran (ex: taula paddle surf)

21,59 €

Box EdM de materials petit format/ preu mensual

8,92 €

Box EdM / preu mensual / Bicicletes

8,23 €

Box EdM / preu esporàdic / Bicicletes

2,06 €

Sala entrenament personal

15,61 €

Abonament 10 hores sala entrenament personal

139,22 €

LLOGUER MATERIAL PREU 1 HORA

Taula Surf

13,06 €

Taula paddle surf

13,06 €

Taules de surf o paddle surf abonament 10 usos

102,81 €

Neoprè

6,10 €

ALTRES SERVEIS

Entrenador/a personal sessió 1,5 h.

47,38 €

Entrenador/a personal sessió 1,5 h. amb complements

55,80 €

Servei de suport al vestidor preu/hora (Programa l'esport inclou) /

17,80 €

TARIFES ESCOLARS HORARI LECTIU

Activitat escolar 1 hora /infant

6,04 €

Activitat escolar 2 hores /infant

12,07 €

Activitat escolar 3 hores /infant

16,10 €

Activitat escolar 4 hores /infant

20,12 €

El servei marcat amb un (/) serà gratuït per als usuaris/es que puguin acollir-se al programa, en funció de la
disponibilitat de places determinades per l’IBE, que n’assumirà l’import.

CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL PARC DE LA CATALANA
A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui
LLOGUERS CAMP DE FUTBOL 11

A

18,92 €

Pistes tennis platja 1h

https://bop.diba.cat

69,37 €

Neteja Sala 1h

Pàg. 115-251

46,98 €

Sala per activitat no esportiva fora horari del centre 1h

CVE 2020038099

Sala per activitat fora horari del centre 1h

Data 28-12-2020

51,94 €

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Sala per activitat no esportiva en horari del centre 1h

Entrenament futbol base (fins juvenil inclòs)

15,27 €

Entrenament altres categories

53,03 €

Entrenament futbol base tecnificació (fins juvenil inclòs)

25,15 €
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Entrenaments clubs (1/2 camp, 1 hora)

Competició clubs futbol base
Competició pre-benjamí i benjamí (1/2 camp, 1 hora)

13,46 €

Competició aleví (1/2 camp, 1,30 hores)

20,20 €

Competició infantil i cadets (camp sencer, 1,30 hores)

40,35 €

Competició juvenil (camp sencer, 2 hores)

53,78 €

Competició altres categories
132,24 €

A

Amateurs, veterans, grups (camp sencer, 2 hores)

6,93 €

Lloguer lligues comercials (futbol 7)

78,32 €

Lloguer esporàdic (futbol 11)

143,58 €

Llum artificial (100%)

10,69 €

Llum artificial (50%)

5,34 €

Lloguers usos no esportius

213,73 €

1.1. Despeses d'inscripció
Obertura d'expedient
(no aplicable a aturats ni famílies
monoparentals)
Obertura d'expedient Quota familiar +3 membres fills/es fins 17 anys
tot el dia

82,67 €
130,53 €

1.2. Abonaments mensuals
Quota JUNIOR (de 3 a 17 anys)

22,63 €

Quota TOT DIA (+17 anys)

40,03 €

Quota FAMILIAR +3 membres fills/es fins 17 anys tot el dia

81,80 €

Quota PARCIAL hora vall (a)

30,45 €

Quota TARGETA ROSA

22,63 €

Quota MONOPARENTAL

47,67 €

Quota ENTRENADOR/A PERSONAL

163,86 €

Quota persones amb discapacitat usuaris/es de targ. Rosa <60 anys

22,62 €

2. ENTRADES OCASIONALS
Individual 3 - 5 anys

5,25 €

Individual 6-15 anys

11,04 €

Individual + 16 anys

14,62 €

Individual Targeta Rosa

11,04 €

3. CURSOS D'ACTIVITATS (trimestrals)
Inscripció cursets natació

Data 28-12-2020

CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL AIGUAJOC-BORRELL
A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

DISTRICTE: EIXAMPLE

CVE 2020038099

Pàg. 116-251

Lloguer escolar horari lectiu

https://bop.diba.cat

Altres Lloguers (camp sencer, 1 hora)

18,65 €

Nadons 2 dies abonat/a

71,67 €

Nadons 2 dies no abonat/a

113,18 €

Nen (peix) 1 dia abonat/a

54,05 €
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3.1.Cursos de natació

87,42 €

Nen (peix) 2 dies no abonat/a

159,51 €

Nen (cav) 1 dia abonat/a

38,70 €

Nen (cav) 1 dia no abonat/a

64,76 €

Nen (cav) 2 dies abonat/a

59,04 €

Nen (cav) 2 dies no abonat/a

96,70 €

Adults/es 1 dies abonat/a

41,34 €

Adults/es 1 dies no abonat/a

67,63 €

Adult 2 dies abonat/a

74,30 €

Adult 2 dies no abonat/a

112,78 €

Adult 3 dies abonat/a

102,60 €

Adult 3 dies no abonat/a

154,22 €

Gent gran 2 dies abonat/a

66,10 €

Gent gran 2 dies no abonat/a

106,98 €

4. NATACIÓ ESCOLAR
Programa Ja Nedo- 5è i 6è EP (Preu Trim./Mòdul 12 alumnes) *
Programa Ja Nedo- 1r EP (Preu curs/Mòdul 10 alumnes) *

2.040,00 €

1 hora pavelló/entrenament

50,03 €

1 hora pavelló/entrenament/juvenils i inferiors

36,32 €

1 hora pavelló/competició

55,26 €

1 hora pavelló/competició/juvenils i inferiors

41,59 €

1 hora pavelló (escoles)

23,18 €

1 hora sala

38,34 €

5.2. Esquaix
10 usos 1/2 hora abonat/a

0,00 €

10 usos 1/2 hora no abonat/a

57,91 €

1/2 hora abonat/a

3,29 €

1/2 hora no abonat/a

8,78 €

1 hora no abonat/a

16,31 €

5.3 Si el lloguer és per a més de 10 (pre/pax)
Fins 15 anys i majors de 65 anys (2 hores)

5,23 €

De 16 a 64 anys (2 hores)

6,62 €

6. ENTRENAMENT PERSONALS
Sessió entrenament personal

58,14 €

7. ALTRES SERVEIS
Servei de suport al vestidor preu/hora (Programa l'esport inclou) /

17,80 €

Nota: El servei marcat amb una (a) indica que per a persones en situació d'atur, residents a Barcelona, aquesta
tarifa tindrà una reducció del 50% . L´hora vall aplicable és de dilluns a divendres de 8 a 14 h i tot l´horari de cap de
setmana sencer.
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Data 28-12-2020

5.1. Pavelló

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

5. LLOGUER INSTAL·LACIÓ (Preus per hora)

CVE 2020038099

22,36 €

B

Programa A l'aigua (preu monitor/a/sessió) (b)

680,00 €

https://bop.diba.cat

Nen (peix) 2 dies abonat/a

A

69,82 €

Pàg. 117-251

Nen (peix) 1 dia no abonat/a

Nota: El servei marcat amb un (*) indica que per les escoles de Barcelona que puguin acollir-se al programa,
aquesta tarifa serà assumida en 2/3 parts per l'IBE i en 1/3 part pel gestor .
Nota: El servei marcat amb un (/) serà gratuït per als usuaris/es que puguin acollir-se al programa, en funció de la
disponibilitat de places determinades per l’IBE, que n’assumirà l’import.

Infantil (menys de 16 anys)

73,91 €

Targeta Rosa

70,91 €

Familiar i monoparental

26,21 €

3r. Familiar (a partir de 18 anys)

92,01 €

Quart familiar (a partir de 18 anys)

64,55 €

1.2. Abonaments mensuals
Adult/a

46,16 €

Adult/a Premium

48,51 €

Infantil (menys de 16 anys)

35,06 €

Tarifa jove (7-23 anys)

35,06 €

Gent gran (més de 60 anys) (a extinguir)

34,74 €

Targeta Rosa

33,69 €

3r. Familiar (a partir de 18 anys)

35,06 €

Quota familiar (fills/es menors de 18 anys)

100,01 €

Quota abonament monoparental

68,43 €

Quota persones amb discapacitat usuaris/es de targ. Rosa <60 anys

26,50 €

GUB formació física conveniada

10,00 €

Pàg. 118-251

92,33 €

CVE 2020038099

Adult/a

Data 28-12-2020

CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL ESTACIO DEL NORD
A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui
1.1. Despeses d'inscripció

https://bop.diba.cat

A

Nota: El servei marcat amb un (b) indica que per les escoles d'Educació Especial de Barcelona que puguin acollir-se
al programa, aquesta tarifa serà assumida per l'IBE.

Adult/a (a)

31,38 €

Infantil (menys de 16 anys)

28,43 €

Gent gran (més de 60 anys) (a extingir)

28,16 €

Targeta Rosa

27,21 €

Quota persones amb discapacitat usuaris/es de targ. Rosa <60 anys

26,50 €

3r. familiar

28,43 €

1.2.2. Abonaments mensuals matinada (7 a 9)
Adult/a

26,27 €

Infantil (menys de 16 anys)

20,42 €

Targeta Rosa

19,58 €

Quota persones amb discapacitat usuaris/es de targ. Rosa <60 anys

19,58 €

3r. familiar

20,42 €

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

1.2.1. Abonaments mensuals matins (7 a 13)

Adult/a

36,58 €

Infantil (menys de 16 anys)

33,69 €

Targeta Rosa

32,21 €

Quota persones amb discapacitat usuaris/es de targ. Rosa <60 anys

26,50 €
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1.2.3. Abonaments mensuals migdies (13 a 16)

3r. familiar

33,69 €

3r. familiar

33,69 €

1.2.5. Abonaments mensuals cap de setmana
Adult/a

26,27 €

Infantil (menys de 16 anys)

20,42 €

Targeta Rosa

19,58 €

Quota persones amb discapacitat usuaris/es de targ. Rosa <60 anys

19,58 €

3r. familiar

20,42 €

1.2.6. Varis
Baixa temporal

16,21 €

Pèrdua clau guixeta

10,52 €

Duplicat carnet/polsera

5,13 €

2. ENTRADES OCASIONALS
Adult/a

10,33 €

Infantil

7,20 €

Targeta Rosa

7,09 €

Quota persones amb discapacitat usuaris/es de targ. Rosa <60 anys

7,09 €

Fill/a soci/a menor 5 anys
Fill/a soci/a menor 16 anys

2,78 €

Parella soci/a o fill/a major 16 anys

5,71 €

Pares soci/a majors 60 anys i Targeta Rosa

2,78 €

Assegurança

2,45 €

3. CURSOS ACTIVITATS AQUÀTIQUES
Inscripció cursets natació

18,65 €

3.1. Preus trimestrals
Petits abonats/es (2-3 anys) 1 dia

49,06 €

Petits no abonats/es (2-3 anys) 1 dia

85,60 €

Petits abonats/es (2-3 anys) 2 dies

93,75 €

Petits no abonats/es (2-3 anys) 2 dies

166,31 €

Petits abonats/es (4-5 anys) 1 dia

39,53 €

Petits no abonats/es (4-5 anys) 1 dia

79,85 €

Petits abonats/es (4-5 anys) 2 dies

71,76 €

Petits no abonats/es (4-5 anys) 2 dies

149,49 €

Infantil abonat/a (6-13 anys) 1 dia

36,58 €

Infantil no abonat/a (6-13 anys) 1 dia

75,43 €

Infantil abonat/a (6-13 anys) 2 dies

68,85 €

Infantil no abonat/a (6-13 anys) 2 dies

142,93 €

Natació júnior abonat/a (14 fins 18 anys) 1 dia

36,58 €

Natació júnior no abonat/a(14 fins 18 anys) 1 dia

75,43 €

Natació júnior abonat/a (14 fins 18 anys) 2 dies

68,85 €

Natació júnior no abonat/a (14 fins 18 anys) 2 dies

142,92 €

Adults/es abonat/a (a partir 19 anys) 1 dia

40,95 €
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26,50 €

Pàg. 119-251

32,21 €

Quota persones amb discapacitat usuaris/es de targ. Rosa <60 anys

CVE 2020038099

33,69 €

Targeta Rosa

Data 28-12-2020

Infantil (menys de 16 anys)

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

39,53 €

B

Adult/a

A

1.2.4. Abonaments vespres

Adults/es no abonat/a (a partir 19 anys) 1 dia

82,70 €

Adults/es abonat/a (a partir 19 anys) 2 dies

74,81 €

Adults/es no abonat/a (a partir 19 anys) 2 dies

153,25 €
58,54 €

Targeta Rosa no abonat/a 2 dies

107,66 €

Natació Especial abonats/es

57,75 €

Natació Especial no abonats/es

120,75 €

36,02 €

Abonada 2 dies

36,02 €

No abonada 2 dies

72,04 €

Natació terapèutica
Abonat/da 2 dies

36,16 €

No abonat/da 2 dies

72,33 €

Natació per nadons
Fill/a d´abonats/es/des 1 dia

14,41 €

Fill/a No abonats/es/des 1 dia

28,79 €

Natació especial
Natació Especial abonats/es

19,19 €

Natació Especial no abonats/es

40,11 €

3.2. Natació escolar
3.2.1. Classes
Educació infantil horari escolar

14,68 €

Educació primària horari escolar

11,58 €

Educació infantil horari extraescolar

18,05 €

Educació primària horari extraescolar

14,90 €

3.3 Cursets intensius
3.3.1 Juliol
Inscripció
Assegurança

6,00 €

Petits abonats/es (2-3 anys)

85,66 €

Petits no abonats/es (2-3 anys)

143,56 €

Petits abonats/es (4-5 anys)

71,76 €

Petits no abonats/es (4-5 anys)

118,71 €

Infantil abonat/a (6-13 anys)

64,48 €

Infantil no abonat/a (6-13 anys)

113,50 €

Júnior abonat/a (14-18 anys)

64,48 €

Júnior no abonat/a (14-18 anys)

113,49 €

Adults/es abonat/a (a partir 19 anys)

73,91 €

Adults/es no abonat/a (a partir 19 anys)

124,51 €
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Pàg. 120-251

No abonada 1 dia

CVE 2020038099

18,03 €

Data 28-12-2020

Abonada 1 dia

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Natació per embarassades i post part

B

3.1.2 Preus mensuals

https://bop.diba.cat

A

Targeta Rosa abonat/a 2 dies

Targeta Rosa abonat/a

52,69 €

Targeta Rosa no abonat/a

87,81 €

4. NATACIÓ ESCOLAR
Programa Ja Nedo- 5è i 6è EP (Preu Trim./Mòdul 12 alumnes) *
Programa Ja Nedo- 1r EP (Preu curs/Mòdul 10 alumnes) *

2.040,00 €
22,36 €

Dia de muntatge i desmuntatge

368,09 €

4.1.2. 1/4 de la nau central
Dia acte

1.717,84 €

Dia de muntatge i desmuntatge

368,09 €

4.1.3. Tota la nau central
Dia acte

10.466,47 €

Dia de muntatge i desmuntatge

2.521,52 €

4.2 Activitats esportives
Preus per hora pista de ciment
1/2 pista escoles(pista BQ)

10,48 €

Pista sencera escoles(pista FS)

21,85 €

1/2 pista juvenils (pista BQ)

16,42 €

Pista sencera juvenils(pista FS)

32,69 €

1/2 pista adults/es(pista BQ)

22,58 €

Pista sencera adults/es(pista FS)

43,80 €

1/2 pista lloguer ocasional(pista BQ)

33,69 €

Pista sencera lloguer ocasional(pista FS)

65,85 €

1/2 pista canon llum(pista BQ)

5,32 €

Pista sencera canon llum(pista FS)

10,73 €

Tennis individual

11,63 €

Tennis doble

17,48 €

Bàdminton individual

6,47 €

Bàdminton doble

8,68 €

Tennis taula

6,47 €

Preus per hora pista de teraflex
1/2 pista escoles(Pista Bq)

11,21 €

Pista sencera escoles(Pista FS)

22,58 €

1/2 pista juvenils(Pista Bq)

16,94 €

Pista sencera juvenils(Pista FS)

33,85 €

1/2 pista adults/es(Pista Bq)

22,90 €

Pista sencera adults/es(Pista FS)

45,27 €

1/2 pista lloguer puntual(Pista Bq)

35,58 €

Pista sencera lloguer puntual(Pista FS)

69,60 €
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Pàg. 121-251

1.717,84 €

CVE 2020038099

Dia acte

Data 28-12-2020

4.1.1. Vestíbul

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

4.1. Activitats no esportives

B

5. LLOGUERS INSTAL·LACIONS

https://bop.diba.cat

A

Programa A l'aigua (preu monitor/a/sessió) (b)

680,00 €

1/2 pista canon llum(Pista Bq)

5,32 €

Pista sencera canon llum(Pista FS)

10,73 €

Tennis individual

13,05 €

Tennis doble

20,42 €
7,90 €

Bàdminton doble

11,63 €

Marcador

5,00 €

Puntual entitats

47,90 €

Temporada entitats

33,90 €

Suplement monitor/a

16,52 €

4.4. Lloguer sala d'activitats
Sala (preus per hora)

25,77 €

6. SERVEIS COMPLEMENTARIS
5.1. Servei mèdic
Revisió abonats/es

47,73 €

Revisió no abonats/es

74,84 €

5.2. Servei de fisioteràpia
Sessió de 30 min. Abonats/es

30,13 €

Sessió d'1 hora Abonats/es

43,11 €

Abonaments de 3 sessions de 30 min. Abonats/es

71,85 €

Abonaments de 3 sessions d'1 hora. Abonats/es

107,87 €

Sessió de 30 min. No abonats/es

37,31 €

Sessió d'1 hora. No abonats/es

53,85 €

Abonaments de 3 sessions de 30 min. No abonats/es

89,93 €

Abonaments de 3 sessions d'1 hora. No abonats/es

136,71 €

5.3. Servei de dietètica
Primera visita. Abonats/es

46,77 €

Primera visita. No abonats/es

58,43 €

Visita seguiment. Abonats/es

24,42 €

Visita seguiment. No abonats/es

24,42 €

5.4 Servei de nutrició
Primera visita Abonats/es

41,04 €

Primera visita No Abonats/es

58,43 €

Visita seguiment abonat/a/no abonat/a

30,78 €

5.5. Armariets
Armariet vestidor

17,88 €

Armariet passadís

15,03 €

Pàg. 122-251

34,54 €

CVE 2020038099

24,16 €

Extra-escolar escoles

Data 28-12-2020

Educació física escoles

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

4.3. Lloguer carrer piscina (preu per hora)

https://bop.diba.cat

A

Bàdminton individual

7. CURSOS

Inscripció de no abonats/es

16,05 €

Quota 1 dia abonats/es

13,00 €

Quota 1 dia no abonats/es

28,95 €
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B

Tai-txi

Quota 2 dies abonats/es

19,69 €

Quota 2 dies no abonats/es

41,64 €

Ioga
Inscripció de no abonats/es

16,05 €

Quota 2 dies abonats/es

16,05 €

Quota 2 dies no abonats/es

41,63 €

13,11 €

Infantil /adult/a no abonat/a 1 dia

28,84 €

Adult/a abonat/a 1 dia(1h 30m)

19,26 €

Adult/a no abonat/a 1 dia (1h 30m)

42,41 €

Entrenador/as Personals
1 entrenament abonat/a

37,44 €

1 entrenament no abonat/a

53,48 €

1 entrenament abonats/es 2 persones

46,79 €

1 entrenament no abonat/a 2 persones

66,85 €

abonaments 5 entrenaments abonats/es

181,84 €

abonaments 5 entrenaments abonats/es 2 persones

227,30 €

abonaments 5 entrenaments no abonats/es 2 persones

320,90 €

abonaments 10 entrenaments abonat/a

352,99 €

abonaments 10 entrenaments no abonat/a

492,05 €

abonaments 10 entrenaments abonats/es 2 persones

441,24 €

abonaments 10 entrenaments no abonats/es 2 persones

615,06 €

ENTRENA'T
Travesses 1 dia abonat/a

13,42 €

Travesses 1 dia no abonat/a

31,14 €

Travesses 2 dies abonat/a

26,85 €

Travesses 2 dies no abonat/a

85,92 €

Triatló abonat/a

23,51 €

Triatló no abonat/a

69,81 €

Triatló Júnior

23,51 €

Triatló Júnior No abonat/a

52,10 €

A córrer 1 dia abonat/a

8,05 €

A córrer 1 dia no abonat/a

26,85 €

A córrer 2 dies abonat/a

18,26 €

A córrer 2 dies no abonat/a

80,55 €

8. ALTRES SERVEIS
Servei de suport al vestidor preu/hora (Programa l'esport inclou) /

17,80 €

Nota: El servei marcat amb una (a) indica que per a persones en situació d'atur, residents a Barcelona, aquesta
tarifa tindrà una reducció del 50% . L´hora vall aplicable és de dilluns a divendres de 8 a 14 h i tot l´horari de cap de
setmana sencer.
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Infantil /adult/a abonat/a 1 dia

Pàg. 123-251

32,26 €

Dansa Clàssica

CVE 2020038099

37,37 €

Mensualitat 2n familiar 2 dies INICIACIO

Data 28-12-2020

Mensualitat 2 dies INICIACIO

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

16,05 €

B

Inscripció 2 dies

A

Artística

Nota: El servei marcat amb un (*) indica que per les escoles de Barcelona que puguin acollir-se al programa,
aquesta tarifa serà assumida en 2/3 parts per l'IBE i en 1/3 part pel gestor .
Nota: El servei marcat amb un (/) serà gratuït per als usuaris/es que puguin acollir-se al programa, en funció de la
disponibilitat de places determinades per l’IBE, que n’assumirà l’import

1.1. Despeses d'inscripció
77,40 €

Infantil

57,84 €

Familiar (2 adults/es)

129,03 €

Familiar (3 adults/es)

186,87 €

Quota abonament monoparental (fins 2 fills/es, afegeix 2 € per fill/a a
partir del tercer)
Gent Gran Tarja Rosa Reduïda

47,94 €

Tarja Rosa Gratuïta

30,61 €

Polsera control accés

6,42 €
Gratuït

Infantil (de 7 a 13 anys)

24,39 €

Junior (de 14 a 17 anys)

30,51 €

Alta mensual junior

37,89 €

Adult/a (a) (z)

46,00 €

Alta mensual adult/a

62,80 €

Quota familiar amb 2 adults/es

84,50 €

Quota familiar amb 3 adults/es

126,50 €

Gent Gran

46,00 €

Gent Gran Tarja Rosa Reduïda

33,12 €

Tarja Rosa Reduïda Discapacitats/es menors 60 anys

19,65 €

Tarja Rosa Gratuïta

19,65 €

2. CURSOS ACTIVITATS
Inscripcions cursets de natació

18,65 €

2.1.Cursos de natació
Nadons abonat/a 1 dia

21,37 €

Nadons no abonat/a 1 dia

36,85 €

Petits abonat/a 1 dia

19,24 €

Petits no abonat/a 1 dia

29,48 €

Infantil 1 dia setmana abonat/a

16,00 €

Infantil 1 dia setmana no abonat/a

23,82 €

Infantil 2 dies setmana abonat/a

24,39 €

Infantil 2 dies setmana no abonat/a

35,44 €

Adults/es 1 dia setmana abonat/a

17,91 €
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Data 28-12-2020

Infantil (de 0 a 6 anys)

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

1.2. Abonaments mensuals

CVE 2020038099

58,76 €

B

Adults/es

Pàg. 124-251

CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL JOAN MIRO
A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui

https://bop.diba.cat

A

Nota: El servei marcat amb un (b) indica que per les escoles d'Educació Especial de Barcelona que puguin acollir-se
al programa, aquesta tarifa serà assumida per l'IBE.

25,65 €

Adults/es 2 dies setmana abonat/a

28,18 €

Adults/es 2 dies setmana no abonat/a

38,98 €

Gent gran 2 dies setmana abonat/a

21,73 €

Gent gran 2 dies setmana no abonat/a

27,30 €

Natació escolar 1 hora

14,45 €

Intensiu juliol abonat/a

39,33 €

Intensiu juliol no abonat/a

73,90 €

Ioga abonats/es

19,24 €

Ioga no abonats/es

32,69 €

Ioga abonats/es 2 dies

30,00 €

Ioga no abonats/es 2 dies

40,00 €

Pilates abonats/es 1 hora

48,96 €

Pilates no abonats/es 1 hora

64,32 €

Curset adult/a pàdel abonat/a

50,00 €

Curset adult/a pàdel no abonat/a

60,00 €

Curset infantil pàdel abonat/a

50,00 €

Curset infantil pàdel no abonat/a

60,00 €

Pàg. 125-251

https://bop.diba.cat

A

Adults/es 1 dia setmana no abonat/a

Programa A l'aigua (preu monitor/a/sessió) (b)

2.040,00 €
22,36 €

4. ENTRADES OCASIONALS

Adult/a

11,70 €

Pàdel (acompanyant no abonat/a)

4,19 €

Infantil

4,81 €

Junior

9,61 €

5. LLOGUER INSTAL·LACIÓ (preu/hora)

Pista escoles

44,78 €

Pista entitats i clubs

54,30 €

Pista altres

70,21 €

Pista pàdel abonats/es

21,81 €

Pista pàdel no abonats/es

38,15 €

Sala gimnàs

160,31 €

Carril Piscina

106,61 €

Piscina Petita

213,74 €

Data 28-12-2020

Programa Ja Nedo- 1r EP (Preu curs/Mòdul 12 alumnes) *

680,00 €

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Programa Ja Nedo- 5è i 6è EP (Preu Trim./Mòdul 12 alumnes) *

CVE 2020038099

3. NATACIÓ ESCOLAR MENSUAL

B

6. LLOGUER TAQUILLES MENSUAL
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Lloguer taquilla us individual

6,48 €

Noves taquilles interior us individual

7,04 €

15,09 €

Entrenament 1 pax pàdel (inclou pista) hora vall

35,98 €

Entrenament 1 pax pàdel (inclou pista) hora punta

47,29 €

Entrenament 2 pax pàdel (inclou pista) hora vall

49,35 €

Entrenament 2 pax pàdel (inclou pista) hora punta

57,58 €

Entrenament 3 pax pàdel (inclou pista) hora vall

55,52 €

Entrenament 3 pax pàdel (inclou pista) hora punta

67,86 €

Entrenament 4 pax pàdel (inclou pista) hora vall

61,69 €

Entrenament 4 pax pàdel (inclou pista) hora punta

74,03 €

Rutines entrenament

26,22 €

Assessorament personal

31,46 €

8. ALTRES SERVEIS
Servei de suport al vestidor preu/hora (Programa l'esport inclou) /

17,80 €

Nota: El servei marcat amb una (a) indica que per a persones en situació d'atur, residents a Barcelona, aquesta
tarifa tindrà una reducció del 50% . L´hora vall aplicable és de dilluns a divendres de 8 a 14 h i tot l´horari de cap de
setmana sencer.
Nota: El servei marcat amb un (*) indica que per les escoles de Barcelona que puguin acollir-se al programa,
aquesta tarifa serà assumida en 2/3 parts per l'IBE i en 1/3 part pel gestor .
Nota: El servei marcat amb un (/) serà gratuït per als usuaris/es que puguin acollir-se al programa, en funció de la
disponibilitat de places determinades per l’IBE, que n’assumirà l’import
Nota: El servei marcat amb un (b) indica que per les escoles d'Educació Especial de Barcelona que puguin acollir-se
al programa, aquesta tarifa serà assumida per l'IBE.
Nota: El servei marcat amb un (z) indica prova pilot amb GDR reconegut 30 % de descompte.

CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL SAGRADA FAMILIA
A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui
1.1. Despeses d'inscripció
Infantil

34,74 €

Adult/a tot el dia

70,65 €

Matinal

42,27 €

Migdia

42,27 €

Nocturn

42,27 €

Cap de setmana

42,27 €

Gent gran (majors de 65 anys)

34,74 €

Familiar

70,64 €
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35,21 €

Estudi antropomètric

Pàg. 126-251

45,27 €

Sessió Nutricionista

CVE 2020038099

Small Group mensual 1 sessió setmana

Data 28-12-2020

65,75 €

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

45,27 €

Entrenador/a Personal Duo

B

Entrenador/a Personal 1 sessió puntual

A

7. SESSIONS PERSONALS

Abonament monoparental

42,27 €

Jove (16 a 25 anys)

42,27 €

37,17 €

Cap de setmana

31,55 €

Gent gran (majors de 65 anys)

42,78 €

Familiar

84,49 €

Quota Abonament monoparental

57,91 €

Quota Jove (16 a 25 anys)

40,96 €

Tarja rosa

27,01 €

Tarja rosa temps parcial

22,58 €

Quota persones amb discapacitat usuaris/es targeta rosa menors 60
anys
2. ENTRADES OCASIONALS

26,10 €

Adult/a

13,10 €

Infantil

5,47 €

3. CURSOS D'ACTIVITATS
Inscripció cursets de natació

18,65 €

3.1. Cursets de natació
Nadons 1 dia setmana abonat/a

15,72 €

Nadons 1 dia setmana no abonat/a

24,12 €

Infantil 1 - 1 dia setmana abonat/a

17,13 €

Infantil 1 - 1 dia setmana no abonat/a

27,64 €

Infantil 2 - 2 dies setmana abonat/a

23,71 €

Infantil 2 - 2 dies setmana no abonat/a

36,03 €

Infantil 2 - 1 dia setmana abonat/a

13,68 €

Infantil 2 - 1 dia setmana no abonat/a

21,34 €

Jove 1 dia setmana abonat/a

12,52 €

Jove 1 dia setmana no abonat/a

18,55 €

Jove 2 dies setmana abonat/a

24,51 €

Jove 2 dies setmana no abonat/a

37,17 €

Adults/es 1 dia setmana abonat/a

11,92 €

Adults/es 1 dia setmana no abonat/a

18,28 €

Adults/es 2 dies setmana abonat/a

24,51 €

Adults/es 2 dies setmana no abonat/a

37,17 €

Gent gran 2 dies setmana abonat/a

17,02 €

Gent gran 2 dies setmana no abonat/a

27,47 €

Especial Infantil Abonat/a 1dia/set (preu sessió individual -30')

11,17 €

Especial Infantil No Abonats/es 1dia/set (preu sessió individual - 30')

15,40 €

Programa Maternal abonats/es

47,50 €

Programa Maternal no abonats/es

68,77 €

Programa Fibromiàlgia 2 dies setmana abonats/es

52,43 €

Programa Fibromiàlgia 2 dies setmana no abonats/es

72,29 €

127

https://bop.diba.cat

31,44 €

Nocturn

Pàg. 127-251

Migdia

CVE 2020038099

34,73 €

Data 28-12-2020

45,45 €

Matinal (a)

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

20,34 €

Adult/a tot el dia

B

Infantil

A

1.2. Abonaments mensuals

Programa Fibromiàlgia 1 dia setmana abonats/es

26,27 €

Programa Fibromiàlgia 1 dia setmana no abonats/es

36,22 €

3.2. Natació escolar
Natació Escoles Bressol / Educació Infantil
1 Mòdul fins a 8 alumnes

116,70 €

Natació Educació Primària
183,14 €

A

1 Mòdul fins a 12 alumnes

19,58 €

Psicomotricitat 2 hores/set no abonat/a

27,01 €

Iniciació 2 dies/set abonat/a

19,58 €

Iniciació 2 dies/set no abonat/a

27,01 €

Futbol sala 2 dies/set abonat/a

19,77 €

Futbol sala 2 dies/set no abonat/a

27,27 €

Bàsquet 1 dia/set abonat/a

10,20 €

Bàsquet 1 dia/set no abonat/a

13,41 €

Bàsquet 2 dies/set abonat/a

19,77 €

Bàsquet 2 dies/set no abonat/a

27,27 €

Judo 2 dies/set abonat/a

19,77 €

Judo 2 dies/set no abonat/a

27,27 €

Rítmica 2 dies/set abonat/a

19,77 €

Rítmica 2 dies/set no abonat/a

27,27 €

Patinatge 2 dies/set abonat/a

19,77 €

Patinatge 2 dies/set no abonat/a

27,27 €

Bàdminton 2 dies/set abonat/a

27,57 €

Bàdminton 2 dies/set no abonat/a

35,92 €

3.4. Cursets d'activitats per adults/es
Bàdminton 1 dia setmana abonat/a

20,49 €

Bàdminton 1 dia setmana no abonat/a

31,95 €

Ioga 1,30 hores/set abonat/a

21,50 €

Ioga 1,30 hores/set no abonat/a

30,98 €

Ioga 2 hores/set abonat/a

28,48 €

Ioga 2 hores/set no abonat/a

41,08 €

Escola esquena 2 hores/set abonat/a

39,27 €

Escola esquena 2 hores/set no abonat/a

55,05 €

Tai-chi 2 dies setmana abonat/a

28,43 €

Tai-chi 2 dies setmana no abonat/a

41,08 €

Tai-chi 1 dia setmana abonat/a

13,68 €

Tai-chi 1 dia setmana no abonat/a

20,20 €

Abdominals hipopressius 1 dia setmana (30 min)

18,87 €

Abdominals hipopressius 1 dia setmana (30 min) No abonats/es

28,32 €

Grup Mama 1 dia setmana (45 min)

23,17 €

Grup Mama 1 dia setmana (45 min) No abonats/es

36,85 €

Pàg. 128-251

13,27 €

Psicomotricitat 2 hores/set abonat/a

CVE 2020038099

Psicomotricitat 1 hora/set no abonat/a

Data 28-12-2020

10,10 €

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Psicomotricitat 1 hora/set abonat/a

https://bop.diba.cat

3.3. Cursets d'iniciació esportiva

Programa Ja Nedo- 5è i 6è EP (Preu Trim./Mòdul 12 alumnes) *
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680,00 €

B

4. NATACIÓ ESCOLAR

Programa Ja Nedo- 1r EP (Preu curs/Mòdul 12 alumnes) *
Programa A l'aigua (preu monitor/a/sessió) (b)

2.040,00 €
22,36 €

22,01 €

Pavelló clubs i entitats

53,85 €

Pista clubs i entitats

21,62 €

Cada persona per sobre de 12 abonat/a

1,93 €

Cada persona per sobre de 12 no abonat/a

2,11 €

6. REVISIONS MÈDIQUES
Consulta mèdica de prescripció de l'exercici (obligatòria)
Consulta mèdica de prescripció de l'exercici (abonats/es)

34,05 €

Consulta mèdica de prescripció de l'exercici (no abonats/es)

45,39 €

Consulta mèdica de prescripció de l'exercici ( TR abonats/es)

22,81 €

Consulta mèdica de prescripció de l'exercici ( TR no abonats/es)

30,41 €

Segones Consultes

19,10 €

Segones consultes no abonats/es

25,49 €

7. SERVEIS COMPLEMENTARIS
Lloguer armariets: matrícula armari 60 cm alçada.

10,48 €

Lloguer armariets: matrícula armari 90 cm alçada.

15,73 €

Lloguer armariets: mensualitat armari 60 cm alçada

4,48 €

Lloguer armariets: mensualitat armari 90 cm alçada

6,41 €

Duplicat carnet perdut abonat/a

5,24 €

Duplicat carnet perdut no abonat/a.

5,24 €

Polsera proximitat

5,24 €

Còpia clau perduda abonat/a

10,15 €

Còpia clau perduda no abonat/a

10,15 €

Lloguer de tovallola abonat/a

1,76 €

Lloguer de tovallola no abonat/a

1,96 €

8. ENTRENADOR/A PERSONAL (exclusiu abonats/es)
Entrenador/a Personal 1 h

44,00 €

Entrenador/a Personal 1 h domiciliat

39,60 €

9. ALTRES SERVEIS
Servei de suport al vestidor preu/hora (Programa l'esport inclou) /

17,80 €

https://bop.diba.cat

10,44 €

Pista (fins 12 persones) no abonat/a

Pàg. 129-251

Pista (fins 12 persones) abonat/a

CVE 2020038099

54,82 €

Data 28-12-2020

26,10 €

Pavelló (fins 12 persones) no abonat/a

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Pavelló (fins 12 persones) abonat/a

A

5. LLOGUER INSTAL·LACIONS(preus/hora)

Nota: El servei marcat amb un (*) indica que per les escoles de Barcelona que puguin acollir-se al programa,
aquesta tarifa serà assumida en 2/3 parts per l'IBE i en 1/3 part pel gestor .

129

B

Nota: El servei marcat amb una (a) indica que per a persones en situació d'atur, residents a Barcelona, aquesta
tarifa tindrà una reducció del 50% . L´hora vall aplicable és de dilluns a divendres de 8 a 14 h i tot l´horari de cap de
setmana sencer.

Nota: El servei marcat amb un (/) serà gratuït per als usuaris/es que puguin acollir-se al programa, en funció de la
disponibilitat de places determinades per l’IBE, que n’assumirà l’import

46,71 €

Drets d'inscripció abonat/a piscina olímpica

35,62 €

Drets d´inscripció abonament aturat, familiar i monoparental
Abonament mensual (a)

56,04 €

Abonament mensual reduït (2)

31,85 €

Abonament mensual Jove (de 16 a 25 anys)

41,84 €

Abonament mensual Franja (de dilluns a divendres de 8.20 a 16.15 h)

37,38 €

Abonament mensual piscina olímpica més espai termal

37,78 €

Quota abonament familiar

119,74 €

Quota abonament monoparental

57,29 €

Quota persones amb discapacitat usuaris/es de targ. Rosa <60 anys

31,85 €

Quota baixa temporal

11,51 €

Passis acompanyants

8,59 €

2.- ACTIVITATS DIRIGIDES
Inscripcions cursets natació

18,65 €

2.1.- activitats aquàtiques
ADULTS/ES A PARTIR DE 14 ANYS
Curs de natació A-5

84,74 €

Curs de natació A-3

61,77 €

Curs de natació A-2

49,42 €

Curs de natació A-1

22,34 €

INFANTILS DE 4 A 13 ANYS
Curs de natació N-5

63,05 €

Curs de natació N-3

47,93 €

Curs de natació N-2

38,95 €

Curs de natació N-1

20,41 €

REDUÏT: majors 65 anys, Tarja rosa, Pensionista
Curs de natació G-5

39,83 €

Curs de natació G-3

31,52 €

Curs de natació G-2

22,56 €

Curs de natació G-1

11,33 €

ABONATS/ES A PARTIR DE 16 ANYS
42,37 €

Curs de natació D-3

30,89 €

Curs de natació D-2

24,72 €

Curs de natació D-1

11,17 €

Entrenaments aigües obertes

27,79 €

B

Curs de natació D-5

https://bop.diba.cat

54,97 €

Drets d'inscripció franges i Jove (a fons perdut)

Pàg. 130-251

Drets d'inscripció reduït (a fons perdut) (2)

CVE 2020038099

90,63 €

Data 28-12-2020

Drets d'inscripció (a fons perdut)

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

CENTRE ESPORTIU PISCINA SANT JORDI
A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui
1. ABONAMENTS

A

Nota: El servei marcat amb un (b) indica que per les escoles d'Educació Especial de Barcelona que puguin acollir-se
al programa, aquesta tarifa serà assumida per l'IBE.

2.2.-iniciació esportiva
NATACIÓ (12 a 18 anys) I SINCRONITZADA (7 a 18 anys) SALTS

130

(5 a 11 anys)
5 dies per setmana

84,96 €

3 dies per setmana

60,22 €

2 dies o dues hores per setmana

47,88 €

Divendres

26,93 €

Divendres (1,5 h.)

35,75 €

2.3.- activitats físiques
ABONATS/ES
2 dies per setmana

31,68 €

1 dia per setmana

17,78 €

3. JA NEDO

Programa Ja Nedo- 1r EP (Preu curs/Mòdul 10 alumnes) *
Programa A l'aigua (preu monitor/a/sessió) (b)

680,00 €
2.040,00 €
22,36 €

4.- ASSEGURANÇA MENSUAL
Obligatòria als abonats/es i cursillistes

1,72 €

Pàg. 131-251

Programa Ja Nedo- 5è i 6è EP (Preu Trim./Mòdul 12 alumnes) *

https://bop.diba.cat

A

Activitats dirigides Premium

5.1.-Natació escolar
Horari lectiu:
Alumnes educació infantil i primària per curs escolar

107,03 €

Alumnes escoles bressol per curs escolar

155,51 €

Alumnes ESO, 1 crèdit variable (36 classes)

103,36 €

CVE 2020038099

5.- PISCINA OLÍMPICA

157,98 €

Alumnes ESO, 1 crèdit variable (36 classes)

105,20 €

5.2.-Lloguers
ESPORT COMPETICIÓ
Entrenament de natació, 1 carrer 1,30 h.

19,06 €

Entrenament espai 30x20 m. 1,30 h.

123,81 €

Entrenament espai 25x16 m. 1,30 h.

63,89 €

Entrenament espai 20x15 m. 1,30 h.

38,34 €

Competició de natació, mínim 4 h.

638,21 €

Competició de natació.Per cada hora de més

171,08 €

Partit de waterpolo dies laborables

233,99 €

Partit de waterpolo dissabtes i festius

255,40 €

Partit de waterpolo ofert per TV

389,97 €

ALTRES ACTIVITATS
Carrer piscina olímpica dies feiners/h.

40,23 €

Piscina olímpica dies feiners/h.

311,44 €

Piscina olímpica dissabtes i festius/h.

471,04 €

Piscina olímpica horari nocturn/h. mínim 3 h.
5.3.-Accés públic

517,65 €

Entrada ocasional piscina olímpica més espai termal

7,20 €

Entrada ocasional piscina olímpica més espai termal reduïda

3,22 €

Entrada ocasional piscina olímpica infantil (3 a 15 anys)

3,22 €
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Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

108,86 €

Alumnes escoles bressol per curs escolar

B

Alumnes educació infantil i primària per curs escolar

Data 28-12-2020

Horari no lectiu :

84,84 €
2,05 €
25,41 €
5,20 €

Còpia clau taquilla
Despeses administratives (canvi modalitat, certificats)

11,01 €
6,51 €

7. ALTRES SERVEIS
Servei de suport al vestidor preu/hora (Programa l'esport inclou) /

17,80 €

Nota: El servei marcat amb un (b) indica que per les escoles d'Educació Especial de Barcelona que puguin acollir-se
al programa, aquesta tarifa serà assumida per l'IBE.

INSTAL·LACIONS ESPORTIVES ESCOLA INDUSTRIAL
A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui
1. CAMP DE FUTBOL
1.1 Entrenaments Clubs (1/2 camp, 1 hora)
Entrenaments futbol base

10,93 €

Entrenaments altres categories

10,93 €

1.2 Competició clubs futbol base
Competició pre-benjamí i benjamí (1/2 camp, 1 hora)

13,46 €

Competició aleví (1/2 camp; 1,30 hores)

20,19 €

Competició infantil i cadets (camp sencer; 1,30 hores)

40,36 €

Competició juvenil (camp sencer; 2 hores)

53,78 €

1.3 Competició altres categories
Amateurs, veterans, grups (camp sencer, 2 hores)

53,79 €

1.4 Altres lloguers
Entrenament camp sencer, 1 hora
Lloguer escolar horari lectiu (camp sencer, 1 hora)
Lloguer escolar horari lectiu (1/2 camp, 1 hora)

21,95 €
14,86 €
8,01 €

Lloguer horari extraescolar (camp sencer, 1 hora)
Lloguer horari extraescolar (1/2 camp, 1 hora)
Lloguer esporàdic (camp sencer, 1 hora)

26,47 €
14,86 €
38,80 €

Lloguer esporàdic (1/2 camp, 1 hora)

32,30 €

Llum artificial (100%)

10,19 €

Llum artificial (50%)

5,09 €

Lloguer usos no esportius i festivals escolars (camp sencer,

1.034,46 €

B

4 hores)

Pàg. 132-251

Nota: El servei marcat amb un (/) serà gratuït per als usuaris/es que puguin acollir-se al programa, en funció de la
disponibilitat de places determinades per l’IBE, que n’assumirà l’import.

CVE 2020038099

Nota: El servei marcat amb un (*) indica que per les escoles de Barcelona que puguin acollir-se al programa,
aquesta tarifa serà assumida en 2/3 parts per l'IBE i en 1/3 part pel gestor .

Data 28-12-2020

Nota: El servei marcat amb una (a) indica que per a persones en situació d'atur, residents a Barcelona, aquesta
tarifa tindrà una reducció del 50% .

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

(1) tarifa per aplicar a 3 franges horàries reduïdes. De 8:30 a 11:30 -de 12:00 a 15:00 -de 15:00 a 18:00
(2) Majors 65 anys, Tarja Rosa, Pensionista

https://bop.diba.cat

A

6.- ALTRES
Lloguer anual de taquilles (IVA inclòs)
Servei de tovalloles d'un sol ús
Lloguer trimestral de taquilles (IVA inclòs)
Cadenat taquilla

Tots els lloguers inclouen ús de vestidors

132

2. GIMNÀS
2.1 Escoles i centres d'ensenyament
Horari lectiu. 8 a 17 hores

19,38 €

Horari extraescolar ( DE DILL A DiV)

25,85 €

Festivals escolars. (DISS I DIU)
249,57 €

Per cada hora d'excés o fracció

31,33 €

Dies feiners

26,71 €

Dissabtes i dies festius

29,45 €

2.3 Grups privats i altres usuaris/es
Dies feiners

38,74 €

Dissabtes i dies festius

42,59 €

2.4 Festivals no esportius
Les 4 primeres hores

711,21 €

Per cada hora d'excés o fracció

89,18 €

3. PISTA POLIESPORTIVA

Pàg. 133-251

2.2 Clubs i entitats esportives

https://bop.diba.cat

A

Les 4 primeres hores

19,38 €

Mitja pista

11,48 €

Horari extraescolar ( DE DILL A DiV)
Pista sencera

24,80 €

Mitja pista

18,57 €

Festivals escolars
Les 4 primeres hores

249,57 €

Per cada hora d'excés o fracció

51,25 €

3.2 Clubs i entitats esportives
Dies feiners - pista sencera

23,49 €

Dies feiners - mitja pista

17,39 €

Dissabtes i dies festius - pista sencera

26,59 €

Dissabtes i dies festius - mitja pista

18,96 €

3.3 Grups privats i altres usuaris/es
Dies feiners - pista sencera

32,30 €

Dies feiners - mitja pista

24,14 €

Dissabtes i dies festius - pista sencera

37,48 €

Dissabtes i dies festius - mitja pista

27,13 €

3.4 Festivals no esportius
Les 4 primeres hores

609,01 €

Per cada hora d'excés o fracció

76,28 €

3.5 Preu suplementari
Llum artificial (100%) per cada hora o fracció

5,97 €

Data 28-12-2020

Pista sencera

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Horari lectiu. 8 a 17 hores

CVE 2020038099

3.1 Escoles i centres d'ensenyament

Dies feiners - pista sencera

14,16 €

Dies feiners - mitja pista
Dissabtes i dies festius - pista sencera

10,30 €
15,46 €

133
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4. PISTES BÀSQUET 3X3

Dissabtes i dies festius - mitja pista

11,62 €

Llum artificial (100%), per cada hora o fracció

6,21 €

5. ESPAI ENTRENAMENT GESPA ARTIFICIAL
Dies feiners (preu per hora o fracció)

10,30 €

Dissabtes i dies festius (preu per hora o fracció)

11,62 €

Servei de suport al vestidor preu/hora (Programa l'esport inclou) /

17,80 €

Nota: El servei marcat amb un (/) serà gratuït per als usuaris/es que puguin acollir-se al programa, en funció de la
disponibilitat de places determinades per l’IBE, que n’assumirà l’import.

PISTES POLIESPORTIVES PARC JOAN MIRÓ
A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui
USOS ESPORTIUS (preu hora)

2020

Centres Ensenyament públics

12,19 €

Centres Ensenyament privats

18,28 €

Promoció Esportiva infantil extraescolar

7,12 €

Lloguer pistes clubs

24,38 €

Lloguer pistes altres

29,22 €

USOS NO ESPORTIUS
Hora de pista poliesportiva

152,34 €

Hora extra de personal

36,56 €

COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL FORT PIENC
A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui
LLOGUERS CAMP DE FUTBOL 11
Entrenaments clubs (1/2 camp, 1 hora)
Entrenament futbol base (fins juvenil inclòs)

7,12 €

Entrenament altres categories

14,74 €

Entrenaments clubs (sota pont F5, 1 hora)
Entrenament futbol base (fins les 21:00h)

7,50 €

Entrenament altres categories

12,83 €

Pàg. 134-251

7. ALTRES SERVEIS

CVE 2020038099

7,91 €

(Horari nocturnitat: de 22.00 a 6.00 hores)

Data 28-12-2020

28,30 €

Nocturnitat. ( 25 % HORES ORDINÀRIES)

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Per un oficial de manteniment auxiliar

https://bop.diba.cat

A

5. CÀNONS SUPLEMENTARIS

Competició pre-benjamí i benjamí (1/2 camp, 1 hora)

13,45 €

Competició aleví (1/2 camp, 1,30 hores)

18,87 €

Competició infantil i cadets (camp sencer, 1,30 hores)

22,14 €

Competició juvenil (camp sencer, 2 hores)

22,14 €

134

B

Competició clubs futbol base

Competició altres categories
Amateurs, veterans, grups (camp sencer, 2 hores)
Competició amateurs i veterans (de 10 a 12)

63,13 €

Competició amateurs i veterans (de 12 a 14)

78,01 €

Competició amateurs i veterans (altres horaris)

47,36 €

LLOGUERS PISTA BASQUET
Entrenaments clubs (1 pista, 1 hora)
Entrenament equips base (fins junior inclòs)

7,12 €

Entrenament altres categories

14,27 €

Competició clubs futbol base (preu partit)
Competició escola, benjamí i aleví

13,59 €

Competició infantil

18,87 €

Competició cadet i junior

21,42 €

Competició altres categories (preu partit)
Competició sots21, sènior i amateurs

34,36 €

Altres Lloguers (1 pista, 1 hora) *
Lloguer esporàdic

34,74 €

ALTRES
Lloguer usos no esportius (camp o sota pont)

135,72 €

Lloguer usos no esportius (hora instal·lació sencera) les 3 1es. hores

222,71 €

Lloguer usos no esportius (hora instal·lació sencera) a part. 4º hora

167,04 €

Hora personal (personal extra o fora horari instal·lació)

33,31 €

Lloguer diades esportives final temporada dels clubs usuaris/es.
(Preu hora, camp sencer)

28,53 €

Lloguer anuncis publicitat (preu/hora)

242,16 €

Tots els lloguers inclouen ús de vestidors

https://bop.diba.cat

60,03 €

Pàg. 135-251

78,10 €

Lloguer esporàdic (sota pont f5)

CVE 2020038099

82,73 €

Lloguer esporàdic (futbol 7)

Data 28-12-2020

24,32 €

Lloguer esporàdic (camp sencer)

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Lloguer escolar horari lectiu

A

Altres Lloguers (1 hora) *

* Descompte del 30% per a lloguers de temporada

B

* Preu nou (mateix de l’entrenament de camp sencer d’una hora de futbol 11 amateur)

DISTRICTE: SANTS MONTJUÏC
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CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL LA BORDETA
A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui

gratuït
6,93 €
11,24 €
6,93 €
4,77 €

2. LLOGUER DE LA PISTA POLIESPORTIVA (Preu/hora)
2.1. Educació física escolar
(Pista sencera)
*Escoles públiques sense instal·lació
*Escoles privades o concertades

gratuït
30,24 €

(1/2 de pista)
*Escoles públiques sense instal·lació
*Escoles privades o concertades

gratuït
10,10 €

2.2. Escoles d'iniciació i entrenaments
(Pista sencera)
*Escoles d'iniciació i promoció
*Entrenament de 12 a 18 anys
*Entrenament més de 18 anys

39,17 €
40,51 €
51,40 €

(1/2 de pista)
*Escoles d'iniciació i promoció
*Entrenament de 12 a 18 anys
*Entrenament més de 18 anys

17,05 €
17,80 €
25,60 €

B

2.3. Competicions
(Pista sencera)
*Competició de 12 a 18 anys

https://bop.diba.cat

1.3. Entrades puntuals
*Menors de 6 anys
*De 6 a 17 anys
*Majors de 17 anys
*Majors de 65 anys / targeta rosa reduïda
*Posseïdors de targeta rosa

Pàg. 136-251

gratuït
16,90 €
42,75 €
86,80 €
43,35 €
25,00 €
12,50 €
12,50 €
25,15 €
61,55 €
10,00 €

CVE 2020038099

1.2. Quotes mensuals d'abonament
* Menors de 6 anys
*De 6 a 17 anys
*Més de 17 anys Premium (a)
* Quota abonament familiar (2 adults/es+ infants <18 anys)
* Quota abonament monoparental
*Majors de 65 anys / targeta rosa reduïda
*Posseïdors de targeta rosa
*Quota Targeta Rosa Menors de 60 anys amb discapacitat
*A partir del 3r membre de la mateixa família
*Quota Triatló Atles
* GUB formació física

Data 28-12-2020

60,00 €

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

1.1. Despeses d'inscripció
*Despeses d'inscripció

A

1. SERVEIS PER A ABONATS/ES

51,40 €

136

(1/2 de pista)
*Competició de 12 a 18 anys
*Competició més de 18 anys

25,59 €
33,01 €

2.4. Il·luminació artificial
*Pista Sencera
*1/2 de pista

5,83 €
2,92 €

3. ALTRES LLOGUERS
3.1. Altres Serveis (Preu/Any)
* Armariet gran
* Armariet petit
* Gàbia material esportiu (Gran)
* Gàbia material esportiu (petita)

4.2. Cursos d'activitats aquàtiques
Inscripció curset natació
(Preu mensual 2 sessions / setmanals)
*Nadons fins a 3 anys
*Infantil fins de 3-12 anys

18,65 €
38,46 €
38,46 €

*Joves de 13-17 anys
*Adults/es a partir de 18 anys
*Majors de 65 anys
*Programes específics (embarassades, rehabilitació...)

38,46 €
36,38 €
12,11 €
38,46 €

5. NATACIÓ ESCOLAR

Programa Ja Nedo- 5è i 6è EP (Preu Trim./Mòdul 12 alumnes) *
Programa Ja Nedo- 1r EP (Preu curs/Mòdul 10 alumnes) *
Programa A l'aigua (preu monitor/a/sessió) (b)

680,00 €
2.040,00 €
22,36 €

6. CURSOS D'ACTIVITATS FÍSIQUES
6.1. Gimnàstica i manteniment
(preu mensual 2 sessions/set)
*Infantil de 6 a 16 anys
*Joves i adults/es

18,87 €
18,87 €

137

Data 28-12-2020

3,31 €
3,53 €
3,79 €
3,31 €
3,85 €

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

4.1. Activitat aquàtica escolar i col·lectius
(preu/sessió i participant)
*Infantil de 3-12 anys
*Joves de 13-17 anys
*Més de 18 anys
*Gent gran més de 65 anys
*Altres

B

4. ACTIVITATS AQUÀTIQUES DIRIGIDES

CVE 2020038099

Pàg. 137-251

83,12 €
41,39 €
105,27 €
85,71 €

A

57,66 €

https://bop.diba.cat

*Competició més de 18 anys

26,42 €
31,47 €

6.3. Programa Salut
(preu mensual 2 sessions/ set)
*Gimnàstica correctiva
*Aigua-salut / correctiva aquàtica
*Cos i ment

35,37 €
38,32 €
38,32 €

Abonats/es: descompte fins al
programades

30% en totes les activitats

6.4. Entrenador/a personal
* Entrenador/a personal Express 30'
* Entrenador/a personal complet 60'
* Entrenador/a personal duo

17,19 €
32,75 €
46,71 €

https://bop.diba.cat

6.2. Activitats específiques (aeròbic, step...)
(preu mensual 2 sessions/ set)
*Joves fins a 24 anys
*Majors de 25 anys

A

11,93 €

Pàg. 138-251

*Majors de 65 anys

Nota: El servei marcat amb un (*) indica que per les escoles de Barcelona que puguin acollir-se al programa,
aquesta tarifa serà assumida en 2/3 parts per l'IBE i en 1/3 part pel gestor .
Nota: El servei marcat amb un (/) serà gratuït per als usuaris/es que puguin acollir-se al programa, en funció de la
disponibilitat de places determinades per l’IBE, que n’assumirà l’import.
Nota: El servei marcat amb un (b) indica que per les escoles d'Educació Especial de Barcelona que puguin acollir-se
al programa, aquesta tarifa serà assumida per l'IBE.

CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL L'ESPANYA INDUSTRIAL
A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui
1. SERVEIS PER A ABONATS/ES
1.1. Despeses d'inscripció
* Despeses d'inscripció
1.2. Quotes mensuals d'abonament

60,00 €

* Menors de 6 anys
* De 6 a 17 anys
* Més de 17 anys Premium
* Quota abonament familiar (2 adults/es+ infants <18 anys)
* Quota abonament monoparental
* Majors de 65 anys / targeta rosa reduïda
* Posseïdors de targeta rosa
*Quota Targeta Rosa menors de 60 anys amb discapacitat

138

gratuït
16,90 €
42,75 €
86,80 €
43,35 €
25,00 €
12,50 €
12,50 €

Data 28-12-2020

Nota: El servei marcat amb una (a) indica que per a persones en situació d'atur, residents a Barcelona, aquesta
tarifa tindrà una reducció del 50% .

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

17,80 €

B

Servei de suport al vestidor preu/hora (Programa l'esport inclou) /

CVE 2020038099

7. ALTRES SERVEIS

6,93 €

* Posseïdors de targeta rosa gratuïta
* Entrada Pàdel

4,77 €
6,93 €

2. LLOGUER DE LA PISTA POLIESPORTIVA (PREU/HORA)
2.1. Educació física escolar
(Pista sencera)
* Escoles públiques sense instal·lació
* Escoles privades o concertades

gratuït
30,24 €

(1/3 de pista)
* Escoles públiques sense instal·lació
* Escoles privades o concertades

gratuït
10,10 €

2.2. Escoles d'iniciació i entrenaments
(Pista sencera)
* Escoles d'iniciació i promoció
* Entrenament de 12 a 18 anys
* Entrenament de majors de 18 anys

39,17 €
40,51 €
51,40 €

(1/3 de pista)
* Escoles d'iniciació i promoció
* Entrenament de 12 a 18 anys
* Entrenament de majors de 18 anys

17,05 €
17,80 €
25,60 €

51,40 €
57,66 €

(1/3 de pista)
* Competició de 12 a 18 anys
* Competició de majors de 18 anys

25,59 €
33,01 €

https://bop.diba.cat

B

2.3. Competicions
(Pista sencera)
* Competició de 12 a 18 anys
* Competició de majors de 18 anys

Pàg. 139-251

* Majors de 65 anys / targeta rosa reduïda

CVE 2020038099

gratuït
6,93 €
11,24 €

Data 28-12-2020

gratuït
10,36 €
15,49 €
9,75 €
6,95 €

A

25,15 €
27,15 €
25,50 €
36,60 €
61,55 €
65,00 €
10,00 €

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

* A partir 3r membre mateixa família
* Matins (de dl a dss. fins les 14 h.) (a)
* Migdia (de dl a dss de 12 a 17 h.)
* Quota PLUS (de dll a dss a partir de les 16.00h)
*Quota Triatló Atles
* Quota MAMIATLES
* GUB formació física
1.3. Piscina recreativa (caps de setmana)
* Menors de 6 anys
* De 6 a 17 anys
* Més de 17 anys
* Majors de 65 anys / targeta rosa reduïda
* Posseïdors de la targeta rosa
1.4. Entrades puntuals
* Menors de 6 anys
* de 6 a 17 anys
* Majors de 17 anys

2.4. Il·luminació artificial

139

*Pista Sencera

8,28 €

*1/3 de pista

3,46 €

3. ALTRES LLOGUERS

113,04 €

A

3.1 Piscina recreativa (preu/hora)
* Ús de 3 carrers (a determinar per la direcció segons
disponibilitat)

3.3 Altres Serveis
Individual persones no abonades
* Armariet gran

83,12 €

* Armariet petit
* Gàbia material esportiu (Gran)

41,39 €
105,27 €

* Gàbia material esportiu (petita)

85,71 €

4. ACTIVITATS AQUÀTIQUES
4.1. Activitat aquàtica escolar i col·lectius
(preu/sessió i participant)
*Infantil de 3-12 anys
*Joves de 13-17 anys
*Més de 18 anys
*Gent gran més de 65 anys
*Altres

3,31 €
3,53 €
3,79 €
3,31 €
3,85 €

4.2. Cursos d'activitats aquàtiques
* Inscripció curset natació
(Preu mensual 2 sessions / setmanals)
*Nadons fins a 3 anys
*Infantil fins de 3-12 anys
*Joves de 13-17 anys
*Adults/es a partir de 18 anys
*Majors de 65 anys

18,65 €
38,46 €
38,46 €
38,46 €
36,38 €
12,11 €

*Programes específics (embarassades, rehabilitació...)

38,46 €

5. NATACIÓ ESCOLAR
Programa Ja Nedo- 5è i 6è EP (Preu Trim./Mòdul 12 alumnes) *
Programa Ja Nedo- 1r EP (Preu curs/Mòdul 10 alumnes) *
Programa A l'aigua (preu monitor/a/sessió)

680,00 €
2.040,00 €
22,36 €

6.CURSOS ACTIVITATS FÍSIQUES
6.1. Gimnàstica i manteniment (preu mensual 2 sessions/ set)
* Infantil de 6 a 16 anys

18,87 €
18,87 €
11,93 €

B

* Joves i adults/es
* Majors de 65 anys

Pàg. 140-251

3,40 €

CVE 2020038099

* cànon llum

Data 28-12-2020

17,10 €

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

* lloguer de pista

https://bop.diba.cat

3.2. Pistes de Pàdel (preu/hora)

6.2. Esports específics

140

6.5. Escola Pàdel (1 sessió/set)

26,74 €

7. ALTRES SERVEIS
Servei de suport al vestidor preu/hora (Programa l'esport inclou) /

17,80 €

Abonats/es: descompte fins al 30% en totes les activitats programades
Nota: El servei marcat amb una (a) indica que per a persones en situació d'atur, residents a Barcelona, aquesta
tarifa tindrà una reducció del 50% .
Nota: El servei marcat amb un (*) indica que per les escoles de Barcelona que puguin acollir-se al programa,
aquesta tarifa serà assumida en 2/3 parts per l'IBE i en 1/3 part pel gestor .
Nota: El servei marcat amb un (/) serà gratuït per als usuaris/es que puguin acollir-se al programa, en funció de la
disponibilitat de places determinades per l’IBE, que n’assumirà l’import.
Nota: El servei marcat amb un (b) indica que per les escoles d'Educació Especial de Barcelona que puguin acollir-se
al programa, aquesta tarifa serà assumida per l'IBE.

PISTES MUNICIPALS D'AEROMODELISME DE MONTJUÏC
A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui
QUOTA ENTRADA

Inscripció > 17 anys
abonament 11 a 16 anys
abonament > 17 anys
entrada dia
assegurança inclosa en la quota

210,00 €
80,50 €
161,00 €
16,00 €

COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL PAU NEGRE PARC DEL MIGDIA
A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui

https://bop.diba.cat

17,19 €
32,75 €
46,71 €

Pàg. 141-251

6.4. Entrenador/a personal
* Entrenador/a personal Express 30'
* Entrenador/a personal complet 60'
* Entrenador/a personal duo

CVE 2020038099

35,37 €
38,32 €
38,32 €

Data 28-12-2020

6.3. Programa Salut
* Gimnàstica correctiva
* Aigua-Salut / correctiva aquàtica
* Cos i ment

A

26,42 €
31,47 €

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

* Joves fins 24 anys
* Majors de 25 anys

1.1.Abonaments i entrades individuals
Passis individuals anuals fins 17 anys
Passis individuals anuals entre 18 i 64 anys

105,15 €
198,71 €

141

B

1. PISTA D'ATLETISME

2.1. Escoles i entitats
Escoles i entitats màxim 30 alumnes

30,84 €

2.2. Competicions
Benjamí, aleví, infantil,cadet
Juvenil, junior, senior, master

72,24 €
165,67 €

2.3. Entrenaments
Benjamí, aleví, infantil,cadet
Juvenil, junior, senior, master

36,64 €
72,59 €

2.4. Lloguer futbol 7 (preu camp)
Lloguer camp per futbol 7

103,82 €

2.5. Il·luminació
Il·luminació 100% - preu /hora
Il·luminació 50% - preu /hora
3. ESCOLES ESPORTIVES

13,61 €
27,22 €

3.1. Escola Municipal d'hoquei (2 sess/set)
(preus per temporada d'octubre a juny)
4. ALTRES SERVEIS

172,28 €

Servei de suport al vestidor preu/hora (Programa l'esport inclou) /

17,80 €

Pàg. 142-251
CVE 2020038099

27,06 €
295,15 €
444,91 €
283,61 €
82,03 €
61,39 €
51,97 €
23,19 €
12,45 €
24,90 €

https://bop.diba.cat

A

5,14 €
39,78 €
22,12 €

Data 28-12-2020

1.2. Escoles / Clubs / Col·lectius / Grups
Escoles/ Clubs/ col·lectius/ grups
(màx. 30 alumnes - preu/h)
Competició i actes clubs/ entitats federades (3h)
Competició i actes clubs/ entitats no federades (3h)
Festival i actes escolars (3h)
Material de competició per club i col·lectius
Material escoles
megafonia
personal (persona/h)
il·luminació 50% per competicions i actes - preu /hora
il·luminació 100% per competicions i actes - preu /hora
2. CAMP DE GESPA

84,63 €
26,29 €
149,03 €

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Passis individuals anuals més 65 anys
Passis anuals atletes de clubs de la ciutat fins a 17 anys
Passis anuals atletes de clubs de la ciutat de 18 a 64 anys
Increment abonament per usuari no federat 10%
Entrada puntual
Entrada 10 usos entre 6 i 64 anys
Entrada 10 usos més 65 anys

TENNIS MUNICIPAL MONTJUÏC
A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui

142

B

Nota: El servei marcat amb un (/) serà gratuït per als usuaris/es que puguin acollir-se al programa, en funció de la
disponibilitat de places determinades per l’IBE, que n’assumirà l’import.

1. QUOTES D'ABONAMENT
1.1. Adults/es
mensual

57,85 €

1.2. Infantil
mensual

30,60 €

3. LLOGUERS
3.1. TENNIS:
3.1.1. ús de pista-abonats/es

1,60 €

3.1.2. pista tennis 2 persones / 1 hora

17,60 €

3.1.3. pista tennis 4 persones / 1 hora

24,30 €

3.2. PÀDEL:
3.2.1. ús de pista pàdel-Abonats/es

1,60 €

3.2.2. pista pàdel de 8h. A 13h

20,00 €

3.2.3. pista pàdel de 13h. A 18h

30,00 €

3.2.4. pista pàdel de 18 a 22h.

36,00 €

3.3. llum 1h

6,00 €

4. CASAL INFANTIL*1)
4.1. matins (preus/ setmana)
9.00-13.00 h- abonats/es

75,45 €

9.00-15.00 h (amb dinar) abonats/es

121,00 €

9.00-13.00 h- no abonats/es

116,00 €

9.00-15.00 h (amb dinar) no abonats/es

162,00 €

4.2. tot el dia amb dinar (preus/ setmana)
9.00-17.00 h abonats/es

157,00 €

9.00-17.00 h no abonats/es

201,00 €

abonats/es 2on germà : 10% descompte
5. ALTRES SERVEIS
6.1 Servei de suport al vestidor preu/hora (Programa l'esport inclou)
(/)
6.2 Convidat abonats/es

17,80 €
10,66 €

Nota: El servei marcat amb un (/) serà gratuït per als usuaris/es que puguin acollir-se al programa, en funció de la
disponibilitat de places determinades per l’IBE, que n’assumirà l’import.
*1) Observació: Aquests preus es veuran incrementats per l'assegurança d'accidents en la quantitat resultant del
prorrateig preu/mitjana nombre alumnes

https://bop.diba.cat

47,30 €

abonats/es 2on germà : 10% descompte

Pàg. 143-251

33,70 €

3 dies / setmana

CVE 2020038099

2 dies /setmana

Data 28-12-2020

20,30 €

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

1 dia /setmana

A

2. ESCOLA DE TENNIS (mensual)

ESTADI MUNICIPAL D'ATLETISME JOAN SERRAHIMA
A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui

B

PISTA D'ATLETISME

143

ALTRES

Sessió fotogràfica

73,11 €

Sessió filmació preu/hora

421,14 €

A partir de la 6ª hora de filmació - preu/hora

263,20 €

CAMP DE GESPA NATURAL
Clubs i col·lectius entrenaments
Absolut i Veterà (25 esportistes) preu/hora

56,22 €

Clubs i col·lectius entrenaments
Categories inferiors (30 esportistes) preu/hora

27,27 €

Clubs i col·lectius Competicions
Absolut Sènior i Veterans (1 partit) - 2 hores

162,04 €

Categories inferiors (1 partit) - 2 hores

81,80 €

il·luminació per competicions i actes - preu /hora

26,90 €

A
B

CAMP AGILITY

CVE 2020038099

27,06 €
295,15 €
444,92 €
283,64 €
82,03 €
61,39 €
51,98 €
24,35 €
26,90 €

Data 28-12-2020

Escoles / Clubs / Col·lectius / Grups
(màx. 25 alumnes - preu/hora)
Competició i actes clubs/ entitats federades (3h)
Competició i actes clubs/ entitats no federades (3h)
Festival i actes escolars (3h)
Material de competició per club i col·lectius
Material escoles
megafonia
personal (persona/h)
il·luminació per competicions i actes - preu /hora

Pàg. 144-251

Preu especial d'aplicació global a clubs de Barcelona amb
llicència federativa
PISTA D'ATLETISME

https://bop.diba.cat

115,66 €
218,58 €
93,09 €
105,15 €
198,71 €
84,63 €
26,29 €
149,03 €
5,25 €
40,58 €
22,55 €
17,63 €
26,67 €
15,77 €

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Abonaments i entrades individuals
Passis individuals anuals fins 17 anys
Passis individuals anuals entre 18 i 64 anys
Passis individuals anuals més 65 anys/ tarja rosa
Passis individuals anuals federat fins 17 anys
Passis individuals anuals federat entre 18 i 64 anys
Passis individuals anuals federat més 65 anys/ tarja rosa
Passis anuals atletes de clubs de la ciutat fins a 17 anys
Passis anuals atletes de clubs de la ciutat de 18 a 64 anys
Entrada puntual
Entrada 10 usos entre 6 i 64 anys
Entrada 10 usos més 65 anys/ tarja rosa
Passis individuals mensuals fins 17 anys
Passis individuals mensuals entre 18 i 64 anys
Passis individuals mensuals més 65 anys/ tarja rosa

Lloguer camp agility saulo / hora / entrenaments

7,37 €

144

Lloguer camp agility gespa / hora / entrenaments

10,53 €

Lloguer camp agility gespa / 4 hores / competició

105,29 €

Entrada ocasional (amb llicència federativa) - preu/hora

5,15 €

Entrada 10 hores (amb llicencia federativa)

39,79 €

Lloguer aula formació / hora

21,90 €

CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL PISCINES BERNAT PICORNELL
A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui
1. INSCRIPCIÓ
56,20 €

- l'abonament per a mestres
- a partir del 3r membre de la quota familiar i menor de 25 anys
1.2 Sistemes d´accés
Polsera abonat/a

8,73 €

Carnet abonat/a

2,62 €

Clauer abonat/a

4,41 €

1.3 Tramitació baixa temporal

2,89 €

1.4 Lloguer armariets
Gran

39,18 €

Petita

34,84 €

2. QUOTES D'ABONAMENT
2.1. Abonament general (quota mensual)
Adult/a (a) (z)

38,02 €

1

Familiar

71,08 €
2

Quota abonament 3r familiar

20,66 €

3

35,54 €

Monoparental

4

Gent gran i pensionistes

18,29 €

Abonats/es tarja rosa

16,38 €

Infantil (de 6 a 17 anys)

12,07 €

Quota persones amb discapacitat usuaris/es de targ. Rosa <60 anys

16,38 €

GUB formació física

10,00 €

145

Data 28-12-2020

CVE 2020038099

Pagament obligatori per tots els tipus d'abonaments, a excepció de:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

1.1 Despeses d'inscripció

https://bop.diba.cat

Nota: El servei marcat amb un (/) serà gratuït per als usuaris/es que puguin acollir-se al programa, en funció de la
disponibilitat de places determinades per l’IBE, que n’assumirà l’import.

Pàg. 145-251

17,80 €

B

Servei de suport al vestidor preu/hora (Programa l'esport inclou) /

A

ALTRES SERVEIS

2.2. Abonament clubs amb seu a PBP

12,39 €

2.3. Abonament mestres (quota íntegra) 5
De setembre a juny

73,14 €

De gener a juny

58,51 €

A

1 Tarifa per a 4 membres, 2 adults/es i dos infants menors de 17
anys
2.Tarifa per a tercer familiar menor de 25 anys i major de 17 anys
3. Tarifa per a famílies d'un adult/a i dos infants menors de 17 anys

10,52 €

Infantil

6,44 €

Joves

7,04 €

Gent gran

6,44 €

4. ACTIVITATS AQUÀTIQUES
Inscripció cursets natació

18,65 €

4.1. Cursos d'act. Aquàtiques
Preus trimestrals de 3 a 5 anys
1 dia/ setmana

38,35 €

2 dies/ setmana

71,00 €

Preus trimestrals de 6 anys o més
1dia/setmana

42,70 €

2 dies/ setmana

74,71 €

CVE 2020038099

Adult/a

Data 28-12-2020

3. ENTRADES OCASIONALS

Pàg. 146-251

https://bop.diba.cat

4 Categoria pensionistes: prejubilats, mestresses de casa amb el
cònjuge jubilat (encara que tinguin < 65 anys), discapacitats/es
5 Aquest abonament dóna dret a utilitzar la instal·lació de dilluns a
divendres, de 12,00 h a 17,00 h. No abonen despeses d'inscripció

4.2. Cursos gent gran
Preu trimestral 2 dies/setmana

30,97 €

(Abonats/es 30% de descompte aprox.)
4.3. Iniciació esportiva
Preu trimestral 2 dies/setmana

57,84 €

(Abonats/es 30% de descompte aprox.)
1

4.4. Escola Municipal de Natació sincronitzada
Preu trimestral 3 dies/setmana

65,95 €

(Abonats/es 30% de descompte aprox.)
4.5. Activitats aquàtiques escolars
Preu per alumne/curs
85,89 €

Primària i secundaria

80,35 €

Educació especial

80,35 €

B

Escola bressol

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

(Abonats/es 30% de descompte aprox.)

2

4.6.Escola Municipal de Tecnificació de Natació
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Preu trimestral 3 dies/setmana

99,30 €

(Abonats/es 30% de descompte aprox.)
4.7 Educació especial
sessió de 1/2 hora setmanal – Preu 9 mesos
51,80 €

de 15 a 24 anys

55,11 €

més de 25 anys

68,88 €

A

de 13 a 14 anys

(Abonats/es 30% de descompte aprox.)

Programa Ja Nedo- 5è i 6è EP (Preu Trim./Mòdul 12 alumnes) *
Programa Ja Nedo- 1r EP (Preu curs/Mòdul 10 alumnes) *
Programa A l'aigua (preu monitor/a/sessió) (b)

680,00 €
2.040,00 €
22,36 €

https://bop.diba.cat

5. NATACIÓ ESCOLAR

6.1. Tai txi (perfecc)
Preu trimestral 1 dia/setmana

46,26 €

(Abonats/es 30% de descompte aprox.)

Pàg. 147-251

6. ACTIVITATS FÍSIQUES

7.1 Gimnàstica correctiva (només abonats/es)
fins a 64 anys (2 dies/setmana)

54,55 €

Gent gran (2 dies/setmana)

23,26 €

7.2 Entrenaments personals

45,40 €

CVE 2020038099

7. PROGRAMES DE SALUT

Infantil (6 a 14 anys)
Adult/a (> 15 anys)

4,07 €
5,81 €

Gent gran > (65 anys)

4,16 €

9. PÀDEL
Lloguer pista/hora

12,00 €

Lloguer raquetes

3,18 €

Lloguer llum/hora

2,12 €

10. ALTRES SERVEIS
Servei de suport al vestidor preu/hora (Programa l'esport inclou) /

17,80 €

lloguer carrer piscina

23,75 €

Pàrquing 1a Fracció de 15 min - PREU NO ABONAT/A

0,86 €

Preu Minut (Després 1a Fracció) - PREU NO ABONAT/A

0,06 €

Nota: El servei marcat amb una (a) indica que per a persones en situació d'atur, residents a Barcelona, aquesta
tarifa tindrà una reducció del 50% .

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

8. HORARI NUDISTA

Data 28-12-2020

(Abonats/es 30% de descompte aprox.)

Nota: El servei marcat amb un (/) serà gratuït per als usuaris/es que puguin acollir-se al programa, en funció de la
disponibilitat de places determinades per l’IBE, que n’assumirà l’import
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Nota: El servei marcat amb un (*) indica que per les escoles de Barcelona que puguin acollir-se al programa,
aquesta tarifa serà assumida en 2/3 parts per l'IBE i en 1/3 part pel gestor .

Nota: El servei marcat amb un (b) indica que per les escoles d'Educació Especial de Barcelona que puguin acollir-se
al programa, aquesta tarifa serà assumida per l'IBE.
Nota: El servei marcat amb un (z) indica prova pilot amb GDR reconegut 30 % de descompte.

PISCINES MUNICIPALS DE MONTJUÏC
A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui

5,65 €
3,91 €

Abonaments 10 entrades Adult/a
Abonaments 10 entrades Infantil
Abonaments 10 entrades Familiar

43,36 €
30,33 €
34,67 €

1.2. Entrada puntual col·lectius
preu nen (responsable grup gratuït)

3,40 €

Pàg. 148-251

1.1. Estiu (piscina d'estiu)
Adult/a
Infantil > 15 anys i gent gran

https://bop.diba.cat

A

1. ENTRADES OCASIONALS

3. ALTRES SERVEIS
Servei de suport al vestidor preu/hora (Programa l'esport inclou) /

17,80 €

Nota: El servei marcat amb un (/) serà gratuït per als usuaris/es que puguin acollir-se al programa, en funció de la
disponibilitat de places determinades per l’IBE, que n’assumirà l’import

CAMP MUNICIPAL BEISBOL i SOFTBOL CARLOS PEREZ DE ROZAS
A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui
Centres Educatius i Escoles Esportives
Lloguers preu hora/ grup
Escola Esportiva promoció del beisbol/sofbol

28,75 €

Actes esportius puntuals promoció beisbol/softbol

34,47 €

Entrenaments (1 hora/1 equip)
Entrenaments equips softbol i
categories inferiors (fins a juvenil inclòs)

13,47 €

Entrenaments equips sèniors

22,76 €

Data 28-12-2020

0,84 €

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

2.1 Lloguer d´hamaques
preu hamaca / dia

CVE 2020038099

2. ALTRES SERVEIS

Competicions (preu partit)

B

Competicions equips softbol i
categories inferiors (fins a juvenil inclòs)
42,16 €

148

Competicions equips sèniors

71,01 €

Túnel de Batuda ( 1 hora)
Entrenaments equips softbol i
categories inferiors (fins a juvenil inclòs)

6,36 €

Entrenaments equips sèniors

8,02 €

6,04 €

Il·luminació preu/hora
Encesa 50%

7,00 €

Encesa 100%

14,05 €

ALTRES SERVEIS
Servei de suport al vestidor preu/hora (Programa l'esport inclou) /

17,80 €

Nota: El servei marcat amb un (/) serà gratuït per als usuaris/es que puguin acollir-se al programa, en funció de la
disponibilitat de places determinades per l’IBE, que n’assumirà l’import.
* Les entitats/ clubs de beisbol de la ciutat de Barcelona que entrenin o competeixin tota la temporada tindran un
50% descompte.
* Les entitats/ clubs de criquet de la ciutat de Barcelona que entrenin o competeixin tota la temporada tindran un
25% descompte.

CENTRE MUNICIPAL ESCALADA LA FOIXARDA
A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui
ABONAMENTS

https://bop.diba.cat

Pack material esportiu (1 bat, 10 guants, 6 pilotes i un joc de bases)

Pàg. 149-251

LLOGUER MATERIAL ESPORTIU

CVE 2020038099

93,90 €

Data 28-12-2020

Lloguer espais activitat no esportiva (preu/hora)

A

LLOGUER ESPAIS

Inscripció

48,21 €

Anual (1 any de permanència)

24,10 €

Mensual

32,11 €

Abonament estudiants (amb carnet)

24,10 €

Abonaments Tot el dia Blau
Inscripció

66,05 €

Anual (1 any de permanència)

33,03 €

Mensual (mesos alterns o 2 mesos permanència)

42,55 €

ABONAMENTSS
Matí
Abonaments 10 sessions

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Abonaments Matí Verd

42,85 €

Abonaments 30 dies

52,04 €

Abonaments 10 sessions

78,22 €

Abonaments 5 sessions

42,86 €

Abonaments 10 sessions infantil

42,64 €
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Tot el dia

Entrades ocasionals
Entrada de matí

7,13 €

Entrada de tot el dia

10,71 €

Entrada infantil

8,52 €

Activitats de grups 10 infants (1,5 h.)

6,96 €

Activitats de grups 30 infants (1,5 h.)

5,09 €

Complement 3 hores d'activitat GRUPS

3,04 €

Campus Olimpia Escalada

135,94 €

LLOGUER MATERIAL
Lloguer equip escalada

4,35 €

Lloguer peus de gat

2,61 €

Lloguer assegurador

2,18 €

Lloguer corda

2,18 €

Lloguer casc

2,18 €

Lloguer Crash pad

8,30 €

CURSOS ESCALADA i TALLERS
Aniversari Blau (caps de setmana)

11,53 €

Aniversari Verd (caps de setmana)

8,92 €

Aniversari Blau (de dilluns a dijous)

8,61 €

Activitats empreses (hora/ persona)

8,71 €

Curs iniciació escalada

82,25 €

Classe personal pack 1

30,46 €

Classe personal pack 3

73,97 €

Classe personal pack 5

120,96 €

https://bop.diba.cat

8,70 €

Pàg. 150-251

130,15 €

Activitats de grups 6 infants (1,5 h.)

CVE 2020038099

109,14 €

Escola escalada trimestral (2 dies)

Data 28-12-2020

Escola escalada trimestral (1 dia)

A

ESCOLA INFANTIL D'ESCALADA

Projecte climb abonats/es/socis/es

20,79 €

Projecte climb no abonats/es/socis/es

37,47 €

Projecte climb no abonats/es/socis/es dissabte

29,10 €

ALTRES SERVEIS
Servei de suport al vestidor preu/hora (Programa l'esport inclou) /

17,80 €

Fisioteràpia

41,35 €

Nota: El servei marcat amb un (/) serà gratuït per als usuaris/es que puguin acollir-se al programa, en funció de la
disponibilitat de places determinades per l’IBE, que n’assumirà l’import.

ESCOLA MUNICIPAL D'HÍPICA LA FOIXARDA
A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

CURSOS ESCALADA MENSUALS

Passeig amb ponis (20 minuts)

5,04 €
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1. ACTIVITAT PUNTUAL

Despeses d'inscripció
Targeta rosa: s'aplicarà un 40% de descompte sobre la quota
mensual
3. ESCOLES I ESCOLES D'INICIACIÓ ESPORTIVA

36,39 €

Grup escolars i col·lectius (hora nen) preu temporada: setembrejuny
Grup escolars i col·lectius (hora nen) activitat continua inferior a la
temporada
Activitat puntual grup escolar de 7 a 14 anys (hora/infant)
Activitat puntual grup escolar de 7 a 14 anys (hora/infant)+servei
menjador
Activitat puntual grup escolar >14 anys (hora/infant) nou
Activitat puntual grup escolar >14 anys (hora/infant)+servei menjador
Visita escolar/col·lectiu/associacions (mínim 20 alumnes) mitja
jornada
4. LLOGUERS

255,80 €

4.1. Lloguer de box (mensual)
lloguer de box + 1 classe setmanal
cavalls cedits + 1 classe setmanal
4.2. Armariets (mensual)
Armariets (anual)
4.3. Bagul (mensual)
Bagul (anual)
5.Curs Salt

12,54 €
12,79 €
25,70 €
19,62 €
29,12 €
415,70 €

368,61 €
150,00 €
5,00 €
50,00 €
9,00 €
90,00 €

Curs de salt 7 a 14 anys

87,60 €

Curs de salt mes de 14 anys

100,39 €

6. FORMACIO
Curs pre-galops (4 sessions) NOU

90,00 €

Examen galops (1 a 4) NOU

30,00 €

Curs tecnificació NOU

42,00 €

Tallers/Clínics NOU

60,00 €

Despeses administratives per formació NOU

15,00 €

CAFEMN (grups d'1 a 20 alumnes)

14,83 €

CAFEMN (grups de més de 20 alumnes)

12,79 €

A

58,58 €
67,11 €

https://bop.diba.cat

Escola Municipal d'Hípica 1 dia set. 7 a 14 anys
Abonaments mensuals 1 dia set.adults/es > 14 anys

Pàg. 151-251

115,92 €
130,64 €

CVE 2020038099

2. QUOTA MENSUAL
2.1. Escola d'equitació: setembre-juny (1h/set)
Escola Municipal d'Hípica 2 dies set. 7 a 14 anys
Abonaments mensuals 2 dies set.adults/es > 14 anys

Data 28-12-2020

171,23 €
182,01 €

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

1.2. Classes puntuals (1h/set)
10 sessions de 7 a 14 anys
10 sessions adults/es > de 14 anys

7.Poni Club (1 sessió setmanal)
58,57 €

8. HIPOTERAPIA
Preu particulars (sessió 1/2hora)

25,44 €
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1 sessió setmanal de 4 a 6 anys

Preu entitats (sessió 1/2) amb fisioteràpia

21,20 €

Preu entitats (sessió 1/2) sense fisioteràpia

20,78 €

Equitació adaptada

14,83 €

Ajut lateral para hipoteràpia (sessió 1/2h) NOU

8,89 €
415,70 €

Preu pista tot el dia

748,26 €

10. ALTRES SERVEIS
Servei de suport al vestidor preu/hora (Programa l'esport inclou) /

17,80 €

Nota: El servei marcat amb un (/) serà gratuït per als usuaris/es que puguin acollir-se al programa, en funció de la
disponibilitat de places determinades per l’IBE, que n’assumirà l’import.

CAMP MUNICIPAL RUGBI LA FOIXARDA
A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui

https://bop.diba.cat

Preu pista matí

A

9. LLOGUER ESPAIS

-

secundària

-

25,27 €

1.2. Escola Esportiva promoció del rugbi (preu/hora/grup)

31,59 €

1.3. Actes esportius puntuals promoció rugby

36,85 €

1.4. Grup classe centre educatiu (universitari) preu/hora/grup

65,28 €

2 - Entrenaments i Competicions
2.1. Entrenaments equips femenins (totes les categories) i categories
inferiors (fins a juvenil inclòs) - preu/hora/grup

31,59 €

2.2. Entrenaments equips sèniors - preu/hora/grup

64,23 €

2.3.Competicions equips femenins (totes les categories) i categories
inferiors (fins a juvenil inclòs) - preu/hora

63,17 €

2.4. Competicions categories inferiors (infantil, aleví i benjamí preu/hora)

31,59 €

2.5. Competicions equips sèniors - preu/hora
3 - Altres

124,24 €

3.1. Actes esportius - No rugbi - preu/hora
3.2. Actes no esportius - preu /hora
3.3. personal, pers/h
4- Il·luminació

194,78 €
389,57 €
27,38 €

4.1. Encesa 50% - preu/hora
4.2. Encesa 100% - preu /hora
5- Altres serveis

7,37 €
14,74 €

Servei de suport al vestidor preu/hora (Programa l'esport inclou) /

17,80 €

CVE 2020038099

(primària

Data 28-12-2020

centre educatiu

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

1.1. Grup classe
preu/hora/grup

Pàg. 152-251

1 - Centres Educatius i Escoles Esportives

B

Nota: El servei marcat amb un (/) serà gratuït per als usuaris/es que puguin acollir-se al programa, en funció de la
disponibilitat de places determinades per l’IBE, que n’assumirà l’import

CAMPS DE FUTBOL MUNICIPALS DEL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC

152

i PISTA POLIESPORTIVA LA BÀSCULA
A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui
1.LLOGUERS CAMP DE FUTBOL

Entrenament en mig camp 1h

9,31 €

Entrenament en mig camp 1,5h

13,97 €

Competició (només camp de sorra)

24,61 €

A

Camp de sorra

93,45 €

Camp de gespa - Altres Lloguers (1/2 camp, 1 hora)
Lloguer esporàdic activitats esportives
lloguer esporàdic activitats no esportives

46,73 €
68,07 €

2. LLOGUER PISTA POLIESPORTIVA LA BÀSCULA
Entrenaments i competició
Entrenaments (pista sencera) 1h fins a juvenil
Entrenaments (pista sencera) 1h altres categories
Competició pista sencera 1,5h (cadets i juvenils)
Competició pista sencera 1,5h (altres categories)
Entrenament 1/2 1h esport base i juvenil
Entrenament 1/2 1h (altres categories)
Entrenament 1/3 1h (altres categories)
Entrenament (1/3 pista) esport base i juvenil 1h
Competició (1/3 pista) esport base i juvenil 1,5h
Competició (1/3 pista) altres categories l 1,5h
Competició (1/2 pista) esport base i juvenil 1,5h
Competició (1/2 pista) altres categories 1,5h

6,65 €
16,25 €
10,81 €
17,24 €
3,33 €
8,15 €
5,52 €
2,49 €
3,74 €
5,96 €
5,43 €
8,62 €

Altres lloguers (preu per hora)
Lloguer sala d'activitats dirigides
Lloguer sales petites
vestidor extra
Activitats esportives ocasionals/puntuals*
activitats de caire social, cultural i integració ocasionals*
ús de l'aula
ús de la pista per actes no esportius o entitats que no tinguin la seu
al Districte

9,25 €
5,96 €
5,14 €
28,22 €
11,77 €
6,27 €
68,06 €

suplement de llum de pista

4,53 €
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Pàg. 153-251

Camp de gespa - Competició altres categories
Amateurs, veterans, grups (camp sencer, 2 hores)

CVE 2020038099

12,84 €
19,28 €
38,51 €
51,35 €

Data 28-12-2020

Camp de gespa - Competició clubs futbol base
Competició pre-benjamí i benjamí (1/2 camp, 1 hora)
Competició aleví (1/2 camp, 1,30 hores)
Competició infantil i cadets (camp sencer, 1,30 hores)
Competició juvenil (camp sencer, 2 hores)

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

9,31 €
41,54 €

B

Entrenament futbol base (pre benjamí fins juvenil)
Entrenament altres categories

https://bop.diba.cat

Camp de gespa - Entrenaments clubs (1/2 camp, 1 hora)

* Entrenaments (pista sencera) altres categories 1h
* Competició (pista sencera) altres categories 1,5h
* Entrenaments (1/3 pista) altres categories 1h
* Competició (1/3 pista) altres categories 1,5h
* Entrenaments (1/2 pista) altres categories 1h
* Competició (1/2 pista) altres categories 1,5h
2. ALTRES LLOGUERS (Preu per hora)
* Vestidors
* Activitats esportives diverses
* Activitats de caire social i d'integració ocasionals
* Ús de l'aula
* Ús de la pista per a actes no esportiu
* Suplement de llum a la pista

18,04 €
28,70 €
6,00 €
9,55 €
9,05 €
14,34 €
5,11 €
28,05 €
11,70 €
6,23 €
81,76 €
4,50 €

PISTA POLIESPORTIVA MUNICIPAL MARINA
A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui
1. LLOGUER DE LA PISTA POLIESPORTIVA
1.1. Club i entitats esportives
* Entrenaments (pista sencera) esport base i juvenils 1h
* Competició (pista sencera) esport base i juvenils 1,5h
* Entrenaments (1/3pista) esport base i juvenils 1h
* Competició (1/3 pista) esport base i juvenils 1,5hc
* Entrenaments (1/2 pista) esport base i juvenils 1h
* Competició (1/2 pista) esport base i juvenils 1,5h
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6,65 €
10,81 €
2,49 €
3,74 €
3,33 €
5,43 €

https://bop.diba.cat
Pàg. 154-251

14,55 €
24,08 €
4,85 €
8,05 €
7,30 €
12,05 €

CVE 2020038099

Club i entitats esportives
* Entrenaments (pista sencera) esport base i juvenils 1h
* Competició (pista sencera) esport base i juvenils 1,5h
* Entrenaments (1/3 pista) esport base i juvenils 1h
* Competició (1/3 pista) esport base i juvenils 1,5h
* Entrenaments (1/2 pista) esport base i juvenils 1h
* Competició (1/2 pista) esport base i juvenils 1,5h

Data 28-12-2020

1. LLOGUER DE LA PISTA POLIESPORTIVA

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

PISTA POLIESPORTIVA MUNICIPAL DE LES TRES XEMENEIES
A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui

B

Nota: s'aplicarà el preu públic per temporada aprovat de desembre de l'any anterior, excepte el lloguer d'espais per
actes no esportius que s'aplicarà a partir de l'1 de gener.

A

Els 4 camps de futbol municipals del Districte de Sants-Montjuïc es gestionen conjuntament com a una unitat de
gestió.
* Camp de Futbol Municipal de la Satàlia (gespa)
* Camp de Futbol Municipal Julià de Campmany
* Camp de Futbol Municipal Ibèria
* Complex Esportiu Municipal de la Bàscula (gespa)

6,27 €

* ús de la pista per a actes no esportius

68,06 €

* Suplement de llum a la pista

3,74 €

DISTRICTE: LES CORTS
CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL LES CORTS
A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui
1. ABONATS/ES
1.1. Inscripcions
Infantil - Tarja rosa

43,51 €

Familiar - Campus

75,17 €

Adult/a - Hores Vall

96,26 €

Duplicat Carnet

5,22 €

1.2. Abonaments mensuals
Tarja Rosa

25,69 €

Infantil (6-15 anys)

29,78 €

Jove (16-17 anys)

32,42 €

Familiar (3r membre)

36,07 €

Quota família (2 pares + nens < 16 anys)

82,32 €

Quota abonament monoparental

57,37 €

Quota persones amb discapacitat usuaris/es de targ. Rosa <60 anys

25,68 €

Campus

32,85 €

Tot el dia

49,87 €

Hores vall (de 07 a 13 h i de 15 a 17 h) (a)

43,26 €

Empresa tot el dia

49,75 €

Manteniment

16,62 €

GUB formació física

10,00 €

Estil de vida 12 mesos tot el dia

45,71 €

Estil de vida 12 mesos hora vall

37,01 €

Estil de vida 12 mesos família (2 pares + nens <16 anys)

74,82 €

Estil de vida 24 mesos tot el dia

38,75 €

Estil de vida 12 mesos familia plus

83,13 €

Despeses de devolució de rebuts

3,91 €

Transferència quota

gratuït
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9,73 €

* ús de l'aula

Pàg. 155-251

* Activitats de caire social i d'integració ocasionals

CVE 2020038099

23,33 €

Data 28-12-2020

5,14 €

* Activitats esportives diverses

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

2. ALTRES LLOGUERS (Preu per hora)
* vestidor extra

16,25 €
17,24 €
5,52 €
5,96 €
8,15 €
8,62 €

B

* Entrenaments (pista sencera) altres categories 1h
* Competició (pista sencera) altres categories 1,5h
* Entrenaments (1/3 pista) altres categories 1h
* Competició (1/3 pista) altres categories 1,5h
* Entrenaments (1/2 pista) altres categories 1h
* Competició (1/2 pista) altres categories 1,5h

2. ACTIVITATS AQUÀTIQUES ESCOLARS
Preu per alumne/curs
Escola Bressol / Parvulari 1er. (10 nens)

129,08 €

Primària i Secundària (12 nens)

112,33 €

3. CURSOS D'ACTIVITATS AQUÀTIQUES

104,85 €

3.2. Preus Trimestrals (1 sess./set)
Infantil (3-5 anys) abonat/a

53,00 €

Infantil (3-5 anys)

64,91 €

Infantil (6-14 anys) abonat/a

41,38 €

Infantil (6-14 anys)

56,57 €

Nadons Soci/a

56,57 €

Nadons

74,70 €

4. NATACIÓ ESCOLAR

Programa Ja Nedo- 5è i 6è EP (Preu Trim./Mòdul 12 alumnes) *
Programa Ja Nedo- 1r EP (Preu curs/Mòdul 10 alumnes) *
Programa A l'aigua (preu monitor/a/sessió) (b)

680,00 €
2.040,00 €
22,36 €

https://bop.diba.cat

Adults/es (+ 14 anys)

Pàg. 156-251

76,59 €

CVE 2020038099

Adults/es (+ 14 anys) abonat/a

A

3.1. Preus Trimestrals (2 sess./set.)

Tai Txi 74 Moviments abonat/a

47,12 €

Tai Txi 74 Moviments No abonat/a

69,13 €

Pilates 1 dia/setmana abonat/a

121,00 €

Pilates 1 dia/setmana No abonat/a

134,39 €

Pilates Reformer 1 dia/setmana abonat/a

248,11 €

Pilates Reformer 1 dia/setmana No abonat/a

327,59 €

Curs Osteoporosi abonat/a

84,92 €

Curs Osteoporosi No abonat/a

108,68 €

Gimnàstica Abdominal Hipopresiva abonat/a

113,10 €

Gimnàstica Abdominal Hipopresiva No abonat/a

131,96 €

Yoga Prepart 12 sessions abonat/a

139,12 €

Yoga Prepart 12 sessions No abonat/a

160,53 €

Yoga Pospart 12 sessions abonat/a

139,12 €

Yoga Postpart 12 sessions No abonat/a

160,53 €

6. ENTRADES OCASIONALS
Entrada ocasional

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

4.2. Preus Trimestrals Activitats Complementàries

Data 28-12-2020

5. CURSOS D'ACTIVITATS INTERNES

11,57 €

Entrenament personal 1h abonat/a (EP, fisioteràpia, pilates)

49,50 €

Entrenament personal 1h No abonat/a (EP, fisioteràpia, pilates)

59,40 €
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7. ALTRES

Lloguer armariet taquiparc

5,38 €

Lloguer armariet vestidor petita
Lloguer armariet vestidor gran

7,19 €
8,92 €

Tovallola ús puntual
Festes d'aniversari per nens (preu per unitat) mínim 10

1,33 €
15,70 €

8. ALTRES SERVEIS
17,80 €

Competició equips juvenils inferiors 2 vestuaris

20,51 €

Competició altres equips reserva de 2 vestuaris

24,91 €

Lloguer ocasional pista 1 vestuari

33,61 €

Lloguer instal·lació per actes no esportius

16,41 €

Nota: El servei marcat amb una (a) indica que per a persones en situació d'atur, residents a Barcelona, aquesta
tarifa tindrà una reducció del 50% .
Nota: El servei marcat amb un (*) indica que per les escoles de Barcelona que puguin acollir-se al programa,
aquesta tarifa serà assumida en 2/3 parts per l'IBE i en 1/3 part pel gestor .
Nota: El servei marcat amb un (/) serà gratuït per als usuaris/es que puguin acollir-se al programa, en funció de la
disponibilitat de places determinades per l’IBE, que n’assumirà l’import.
Nota: El servei marcat amb un (b) indica que per les escoles d'Educació Especial de Barcelona que puguin acollir-se
al programa, aquesta tarifa serà assumida per l'IBE.

CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL ARÍSTIDES MAILLOL
A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui
LLOGUERS CAMP DE FUTBOL 11
Entrenaments clubs (1/2 camp, 1 hora)
Entrenament futbol base (fins juvenil inclòs)
Entrenament altres categories
Competició clubs futbol base
Competició pre-benjamí i benjamí (1/2 camp, 1 hora)
Competició aleví (1/2 camp, 1,30 hores)
Competició infantil i cadets (camp sencer, 1,30 hores)
Competició juvenil (camp sencer, 2 hores)
Competició altres categories
Amateurs, veterans, grups (camp sencer, 2 hores)
Altres Lloguers (camp sencer, 1 hora)
Lloguer escolar horari lectiu (1/2 camp)
Lloguer lligues comercials (futbol 7)
Lloguer tecnificació (1/2 camp, 1 hora, fins juvenil)
Lloguer esporàdic
Llum artificial (100 %)
Llum artificial (50 %)

157

10,89 €
10,89 €
12,74 €
19,13 €
38,21 €
49,00 €
96,74 €
10,89 €
75,24 €
21,78 €
98,00 €
16,34 €
8,17 €

Pàg. 157-251

22,47 €

CVE 2020038099

18,17 €

Entrenaments altres equips amb 1 vestuari

Data 28-12-2020

14,66 €

Entrenaments equips juvenils i inferiors amb 1 vestuari

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Curs escolar/Entrenament d´iniciació amb 1 vestuari

B

9. LLOGUER PISTA POLIESPORTIVA (Preu/hora)

https://bop.diba.cat

A

Servei de suport al vestidor preu/hora (Programa l'esport inclou) /

105,07 €

Els organitzadors hauran d'assumir les despeses extraordinàries de neteja i vigilància, en cas
d'haver-n'hi.

PAVELLÓ MUNICIPAL L'ILLA
A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui
LLOGUERS.

Preu/hora

Curs escolar / Iniciació esportiva sense vestidor

7,51 €

Curs escolar / Iniciació esportiva amb vestidor

15,12 €

Entren. Juvenil i inferiors amb 1/3 de pista i vestidor

16,42 €

Entren. Juvenil i inferiors amb pista sencera i vestidor

32,90 €

Entren. Altres equips amb 1/3 de pista i vestidor

26,04 €

Entren. Altres equips amb pista sencera i vestidor

54,56 €

Entren. Altres equips amb pista sencera i 2 vestidors

63,37 €

Competició pista sencera i 2 vestidors

65,85 €

Competició en 1/3 de pista i 2 vestidors

26,34 €

Reserva vestidor

13,28 €

Lloguer ocasional pista sencera i vestidor

84,81 €

Lloguer ocasional 1/3 de pista i vestidor

20,08 €

Lloguer Instal.per actes no esportius (Festes i Revetlles no incloses)
1
Lloguer sala d'activitats per ús habitual

189,99 €

Lloguer sala d'activitats per a reserva puntual

17,10 €
1.418,10 €

Hora de llum artificial.

7,27 €
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https://bop.diba.cat
Pàg. 158-251

14,08 €

SERVEIS ADDICIONALS
Lloguer bateco 2

CVE 2020038099

12,98 €
26,56 €
21,53 €
37,02 €
33,00 €
41,75 €
16,92 €

Data 28-12-2020

28,97 €
23,04 €
39,03 €
37,02 €
43,76 €
18,43 €
43,76 €
39,03 €
26,46 €
8,71 €

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Entren. Juvenil i inferiors amb pista sencera
Entren. Altres equips amb 1/3 de pista
Entren. Altres equips amb pista sencera
Competició pista sencera (fins juvenil)
Competició pista sencera
Competició en 1/3 de pista
Lloguer ocasional pista sencera
Lloguer temporada - col·lectius
Lloguer ocasional 1/3 de pista
Hora de llum artificial
Entrenament i competició
Entren. Juvenil i inferiors amb 1/3 de pista
Entren. Juvenil i inferiors amb pista sencera
Entren. Altres equips amb 1/3 de pista
Entren. Altres equips amb pista sencera
Competició pista sencera (fins juvenil)
Competició pista sencera
Competició en 1/3 de pista
Tots els lloguers inclouen ús de vestidors
ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES
Activitat o muntatge (1 hora)

7,24 €
14,49 €

B

Tots els lloguers inclouen ús de vestidors
PISTA ESPORTIVA
Promoció esportiva i escoles en horari lectiu (1 hora)
Entren. Juvenil i inferiors amb 1/3 de pista

(1) Els organitzadors hauran d'assumir les despeses extraordinàries de neteja i vigilància, en cas
d'haver-n'hi.
(2) Els organitzadors hauran d'assumir les despeses de col·locació.

CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL CAN CARALLEU
A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui

A

DISTRICTE: SARRIÀ - SANT GERVASI

92,04 €

Adult/a

92,04 €

Matinal de 7 a 12h de dll a dv

61,45 €

Nocturn de 21 a 24h de dll a dv

61,45 €

Cap de setmana

61,45 €

Targeta Rosa

gratuïta

Quota persones amb discapacitat usuaris/es de targ. Rosa <60 anys

gratuïta

Familiar ( 2 adults/es amb 1 fill/a o més fins a 18 anys )

92,04 €

Quota Monoparental

61,20 €

Pàg. 159-251

Infantil fins a 17 anys

https://bop.diba.cat

MATRÍCULA

Adult/a

53,20 €

Matinal de 7 a 12h de dll a dv (a)

35,70 €

Nocturn de 21 a 24h de dll a dv

35,70 €

Cap de setmana

35,70 €

Targeta Rosa

24,50 €

Quota persones amb discapacitat usuaris/es de targ. Rosa <60 anys

24,50 €

Quota familiar
2 adults/es amb 1 fill/a fins a 18 anys

98,28 €

Amb 2 fills/es

114,26 €

Amb 3 ó més fills/es

131,95 €

Quota abonament monoparental

66,36 €

GUB formació física

10,00 €

ENTRADES OCASIONALS
Infantil fins a 15 anys

5,99 €

Adult/a

14,13 €

ACTIVITATS DIRIGIDES AQUÀTIQUES mensuals
Inscripció cursets natació

18,65 €

Abonats/es
Nadons 1 d/set 30'

23,20 €

Petits de 2 a 5 anys 1 d/set 45'

23,20 €

Infants de 6 a 12 anys i adults/es -1 d/set 45'

19,27 €

Joves de 12 a 16 anys - 1 d/set

19,27 €

Adults/es 1d/set 45'

19,27 €

Adults/es - 2 d/set 1h entrenament

50,52 €

Terapèutica infants 3/4h/set personalitzada

78,36 €

Terapèutica adults/es 3/4h/set personalitzada

84,52 €
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Data 28-12-2020

30,08 €

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

30,08 €

Tarifa Jove 14-17 anys

B

Infantil fins a 13 anys

CVE 2020038099

QUOTES MENSUALS

No Abonats/es
Nadons 1 d/set 30'

31,84 €

Petits de 2 a 5 anys 1 d/set 45'

31,84 €

Infantil de 6 a 12 anys 1 d/set 45'

26,34 €

Joves de 12 a 16 anys - 1 d/set

26,34 €

Terapèutica infants 3/4h/set personalitzada

84,91 €

Terapèutica adults/es 3/4h/set personalitzada

91,06 €

P3 a P5 ràtio 1/8

150,54 €

Primària ràtio 1/12

184,33 €

Escoles d'educació especial mòdul/mes
De 6 a 18 anys ràtio 1/5

133,90 €

De 12 a 18 anys ràtio 1/7

184,33 €

Majors de 18 anys ràtio 1/6

167,24 €

NATACIÓ ESCOLAR
Programa Ja Nedo- 5è i 6è EP (Preu Trim./Mòdul 12 alumnes) *
Programa Ja Nedo- 1r EP (Preu curs/Mòdul 10 alumnes) *

2.040,00 €

Poliesportiu/ Jazz /Funky/Iniciació Bàsquet i Futbol Sala

39,97 €

Futbol/Bàsquet/Volei i Judo - 2 dies setmana + competició

46,52 €

Iniciació al Triatló 2d/setmana 1h / volei joves / Judo joves 2d/1h+
competició
Iniciació al running i running joves

47,04 €
23,97 €

No Abonats/es
Poliesportiu/ Jazz /Funky/Iniciació Bàsquet i Futbol Sala

54,45 €

Futbol/Bàsquet/Volei i Judo - 2 dies setmana + competició

62,50 €

Iniciació al Triatló 2d/setmana 1h / volei joves / Judo joves 2d/1h+
competició
Iniciació al running i running joves

62,84 €
32,67 €

ACTIVITATS DIRIGIDES ADULTS/ES
Dona +45

34,75 €

FIT90

34,75 €

Programa maternal
Abonats/es
Preparació física pre-part i post part 2d/set 1h

36,81 €

Servei mainadera, 5 tiquets

25,81 €

No Abonats/es
Preparació física pre-part i post-part 2d/set 1h

39,34 €

Servei mainadera, 5 tiquets

32,75 €

Data 28-12-2020

ACTIVITATS DIRIGIDES INFANTILS / ESCOLES ESPORTIVES
mensual
Abonats/es i escoles

CVE 2020038099

22,36 €

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Programa A l'aigua (preu monitor/a/sessió) (b)

680,00 €

https://bop.diba.cat

133,90 €

Pàg. 160-251

P2 ràtio 1/6

A

Escoles mòdul/mes

Infantil 1 d/set 1 h

34,01 €

Infantil 2 d/set 1 h

57,39 €

Infantil 1 d/set 1.30h

43,76 €

Tennis en família

34,01 €

160

B

Tennis - Abonats/es / mensual

Adults/es 1 d/set 4 pers/pista 1h

41,99 €

Adults/es 1 d/set 3 pers/pista 1h

60,72 €

Adults/es 1 d/set 2 pers/pista 1h

79,47 €

Adults/es 1 d/set 1 pers/pista 1h

158,74 €

57,54 €

Adults/es 1 d/set 3 pers/pista 1h

83,18 €

Adults/es 1 d/set 2 pers/pista 1h

108,87 €

Adults/es 1 d/set 1 pers/pista 1h

217,47 €

Pàdel - Abonats/es / mensual
Adult/a 1 d/set 1pers/pista 1h

128,08 €

Adult/a 1 d/set 2pers/pista 1h

84,91 €

Adult/a 1 d/set 3pers/pista 1h

64,14 €

Joves 1d/set 1h

50,51 €

Pàdel - no Abonats/es / mensual
Adult/a 1 d/set 1pers/pista 1h

166,50 €

Adult/a 1 d/set 2pers/pista 1h

110,38 €

Adult/a 1 d/set 3pers/pista 1h

86,59 €

Joves 1d/set 1h

65,66 €

ENTRENADOR/A PERSONAL mensual
45 mins/setmana (natació)

143,88 €

Entrenador/a 1h/set
Entrenador/a 1,5h/set

191,83 €
281,06 €

Entrenador/a 2 h/set

365,70 €

Entrenador/a 2.30 h/set

450,75 €

Entrenador/a 3 h /set

522,82 €

LLOGUER ESPAIS
Pavelló
Pavelló 1h

70,06 €

Pavelló escoles/entitats 1h

69,57 €

Pista Futbol Sala
Fútbol Sala gespa 1h

54,26 €

1h llum futbol sala gespa

16,20 €

Camp de Futbol
Entrenament futbol base 1/2 camp 1h juvenil inclòs

15,27 €

Competició pre-benjamí i benjamí 1/2 camp 1h

13,46 €

Competició aleví 1/2 camp, 1.30h

20,19 €

Competició infantil i cadets 1.30h

40,36 €

Competició juvenil 2h

53,78 €

Competició altres categories 2h

333,69 €

Lloguer escoles/entitats 1h

107,02 €

Lloguer 1h esporàdic i usos no esportius

107,90 €

Futbol 7 escoles/entitats 1h
Futbol 7 lligues comercials 1h

75,43 €
75,97 €

1h llum futbol 7

17,51 €

1h llum futbol gran

21,57 €

161
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47,61 €

Adults/es 1 d/set 4 pers/pista 1h

Pàg. 161-251

60,01 €

Tennis en família

CVE 2020038099

Infantil 1 d/set 1.30h

Data 28-12-2020

78,63 €

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

46,59 €

Infantil 2 d/set 1 h

B

Infantil 1 d/set 1 h

A

Tennis no Abonats/es / mensual

30% descompte escoles i 20% entitats de temporada
Pista de tennis
Pista de Tennis abonats/es 1h

6,17 €

Pista pàdel
Pista de Pàdel abonats/es 1h

12,35 €

1h llum pàdel/tennis

2,09 €

Piscina
33,90 €

SERVEIS DE SALUT
Revisió mèdica, inicial

gratuïta

Revisió mèdica de prescripció de l'exercici físic

37,03 €

Revisió mèdica de prescripció de l'exercici físic, no abonat/a

49,38 €

Revisió mèdica targeta rosa

24,81 €

Revisió mèdica, no abonat/a amb targeta rosa

33,08 €

ALTRES SERVEIS

Nota: El servei marcat amb un (b) indica que per les escoles d'Educació Especial de Barcelona que puguin acollir-se
al programa, aquesta tarifa serà assumida per l'IBE.

CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL PUTXET
A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui
MATRÍCULA
Infantil de 5 a 15 anys

42,93 €

Adult/a / Matí / Cap de setmana

85,93 €

Gent gran a partir de 65 anys

60,15 €

3r Familiar

40,15 €

Targeta Rosa i discapacitats/es

42,93 €

Empresa i col·lectiu (50%)

42,93 €

QUOTES MENSUALS
Menors de 5 anys

gratuïta

Infantil de 5 a 12 anys. Sense activitat dirigida (abonats/es anteriors
31/12/19)
Infantil de 5 a 15 anys

10,51 €

Adult/a
Adult/a col·lectius I empreses de 7 a 9h i de 13 a 17 i de 21 a 23 de dll
a dv (mínim 5 persones)

52,17 €
38,69 €

Gent gran a partir de 65 anys

36,08 €

3r Familiar i posteriors

36,08 €

Matinal de 7 a 13h de dll a dv laborables (a)

38,69 €

162

18,27 €

CVE 2020038099

Nota: El servei marcat amb un (/) serà gratuït per als usuaris/es que puguin acollir-se al programa, en funció de la
disponibilitat de places determinades per l’IBE, que n’assumirà l’import.

Data 28-12-2020

Nota: El servei marcat amb un (*) indica que per les escoles de Barcelona que puguin acollir-se al programa,
aquesta tarifa serà assumida en 2/3 parts per l'IBE i en 1/3 part pel gestor .

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Nota: El servei marcat amb una (a) indica que per a persones en situació d'atur, residents a Barcelona, aquesta
tarifa tindrà una reducció del 50% .

Pàg. 162-251

17,80 €

B

Servei de suport al vestidor preu/hora (Programa l'esport inclou) /

https://bop.diba.cat

A

Lloguer 1 carril piscina/hora

47,59 €

Escola d'esquena gent gran matins

36,67 €

Escola d'esquena gent gran tot el dia

42,14 €

TARIFA FAMILIAR: 2 adults/es+nens/es (fins 15 anys inclosos)

110,34 €

QUOTA MONOPARENTAL: adult/a+nens/es (fins 15 anys inclosos)

60,08 €

ENTRADA OCASIONAL
Infantil de 5 a 15 anys

6,81 €

Adult/a

10,26 €

Gent gran a partir de 65 anys

6,81 €

CURSETS DE NATACIÓ
Inscripció cursets de natació
ABONATS/ES

18,65 €

Nadons de 6 mesos a 2 anys 1d/set

22,88 €

Petits de 3 i 4 anys 1d/set

26,45 €

Infantil de 5 a 14, 1 d/set

24,29 €

Adult/a de 15 a 64 anys 2d/set

40,85 €

Gent Gran/Targeta rosa i discapacitats/es 2d/set

37,54 €

NO ABONATS/ES
Nadons de 6 mesos a 2 anys 1d/set

42,00 €

Petits de 3 i 4 anys 1d/set

29,10 €

Infantil de 5 a 14, 1 d/set

27,29 €

Adult/a de 15 a 64 anys 2d/set

49,16 €

Gent Gran/Targeta rosa i discapacitats/es 2d/set

41,33 €

Escoles / Preu anual
Petits de P-2 a P-5 1d/set

149,37 €

Infantil de 1r a 6è 1d/set

118,07 €

Curset natació intensiu de 2 a 6 anys (preu mensual)
Abonats/es 2d/setmana

57,20 €

No Abonats/es 2d/setmana

70,20 €

Curset natació intensiu de 7 a 15 anys (preu mensual)
Abonats/es 2d/setmana

52,87 €

No Abonats/es 2d/setmana

65,87 €

NATACIÓ ESCOLAR
Programa Ja Nedo- 5è i 6è EP (Preu Trim./Mòdul 12 alumnes) *
Programa Ja Nedo- 1r EP (Preu curs/Mòdul 10 alumnes) *
Programa A l'aigua (preu monitor/a/sessió) (b)

680,00 €
2.040,00 €
22,36 €

ENTRENAMENT PERSONALITZAT
Entrenament Personal 1 sessió 60'

35,14 €

Entrenament Personal 1 sessió 30' & Power Plate

19,98 €

Entrenament Personal 1d/set quota mensual

135,90 €

Entrenament Personal 2d/set quota mensual

267,84 €

Entrenament Parella (entrenament 1 hora x persona)

26,97 €

Entrenament Trio (entrenament 1 hora x persona)

24,36 €

NO ABONATS/ES
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39,48 €

Escola d'esquena tot el dia

https://bop.diba.cat

Escola d'esquena matins

Pàg. 163-251

27,52 €

CVE 2020038099

27,52 €

Quota persones amb discapacitat usuaris/es de targ. Rosa <60 anys

Data 28-12-2020

Targeta Rosa

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

38,69 €

B

Cap de setmana i festius

Entrenament Personal 1sessió 60'

42,79 €

Entrenament Personal 1 sessió 30' & Power Plate

28,61 €

Entrenament Parella (entrenament 1 hora x persona)

33,94 €

Entrenament Trio (entrenament 1 hora x persona)

25,24 €

PÀDEL
20,88 €

100,07 €

Escola Adult/a (cursets mensual 1 dia setmana)

44,37 €

NO ABONATS/ES
Escola Infantil (cursets trimestral 1 dia setmana)

130,53 €

Escola Adult/a (cursets mensual 1 dia setmana)

65,26 €

TAEKWONDO
kids (dos dies a la setmana)

24,26 €

adult/a 3 dies a la setmana

35,53 €

HIP HOP
kids (dos dies a la setmana)

24,26 €

TRIATLO
no abonats/es (3 d/set)

49,28 €

A

3,48 €

Escola Infantil (cursets trimestral 1 dia setmana)

https://bop.diba.cat

pista

Pàg. 164-251

Hora
(als no abonats/es se sumarà la tarifa d'entrada puntual)
Hora llum

15,67 €

Escola de Salut Postural 2d/set

27,41 €

Escola de Salut Postural 3d/set

39,16 €

NO ABONATS/ES
Escola de Salut Postural 1d/set

20,32 €

Escola de Salut Postural 2d/set

31,52 €

Escola de Salut Postural 3d/set

50,78 €

ALTRES SERVEIS
Dipòsit armariet

10,52 €

Armariets / mensual

10,52 €

Baixa temporal

17,09 €

Tovallola / puntual

1,00 €

Tovallola mensual

10,31 €

ALTRES SERVEIS
Servei de suport al vestidor preu/hora (Programa l'esport inclou) /

17,80 €

Nota: El servei marcat amb una (a) indica que per a persones en situació d'atur, residents a Barcelona, aquesta
tarifa tindrà una reducció del 50% .
Nota: El servei marcat amb un (*) indica que per les escoles de Barcelona que puguin acollir-se al programa,
aquesta tarifa serà assumida en 2/3 parts per l'IBE i en 1/3 part pel gestor .
Nota: El servei marcat amb un (/) serà gratuït per als usuaris/es que puguin acollir-se al programa, en funció de la
disponibilitat de places determinades per l’IBE, que n’assumirà l’import

Data 28-12-2020

Escola de Salut Postural 1d/set

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

ABONATS/ES

CVE 2020038099

ACTIVITATS DIRIGIDES mensuals

CENTRE MUNICIPAL D'ESGRIMA REINA ELISENDA
A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui

164
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Nota: El servei marcat amb un (b) indica que per les escoles d'Educació Especial de Barcelona que puguin acollir-se
al programa, aquesta tarifa serà assumida per l'IBE.

7,37 €

61,98 €
76,95 €
90,31 €
99,92 €
12,07 €

CURSETS d'ESGRIMA (mensual)
Introducció a l'esgrima esportiva/històrica (8 sessions)

70,00 €

Introducció a l'esgrima esportiva intensiu (4 sessions)
Descobrim l'esgrima. 8 sessions (2h/setm).Infantil
ESCOLES (HORARI LECTIU)

56,55 €
35,98 €

1 classe 1h/1monitor/a (grups de 15)

34,75 €

Acostem l'esgrima a l'escola (2h. Nen i sessió)

10,28 €

PROGRAMES ESPECÍFICS PER COMPETICIÓ
Programa de tecnificació (preu anual)

102,81 €

Programa de competició (preu anual)

257,03 €

Programa Alt Nivell (preu anual)

300,00 €

PROGRAMA
(mensual)

ESPECÍFIC

TECNIFICACIÓ

ADULTS/ES

LLEURE

Programa tecnificació(1 ses/setm). Suplement quota individual/familiar

4,00 €

ACTIVITAT OCASIONALS
Bateig d'esgrima adult/a (1 hora, mínim 4 adults/es)
Bateig d'esgrima infantil (1 hora, mínim 4 nens)

31,46 €
26,22 €

Classe individual (20 -30 minuts)

20,97 €

Entrada puntual (1 sessió: 1,5-2h)

15,00 €

Esgrima en família dissabtes (sessió d'1 hora. Grup familiar 4-6 persones)

60,00 €

https://bop.diba.cat

Quota manteniment

26,45 €
26,45 €

Pàg. 165-251

34,72 €
52,90 €
26,45 €

CVE 2020038099

Infantil de 6 a 15 anys (2 sessions setmanals)
Adult/a (2 sessions setmanals)
Quota persones amb discapacitat usuaris/es targ. Rosa <60 anys (2 ses/
set)
Targeta rosa (NOU) 2 sessions setmanals
Esgrima adaptada (grau de discapacitat acreditat >65%) NOU
Quota familiar (2 sessions setmanals)
2 membres infantils
1 infant i 1 adult/a
2 membres adults/es
3 membres
Esgrima Històrica més Esportiva (4 sessions setmanals) (suplement
quota)
ALTRES QUOTES

Data 28-12-2020

82,13 €
41,06 €

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Matricula
Matricula de 6 a 15 anys
ACTIVITATS DIRIGIDES d'ESGRIMA (mensual)

A

MATRÍCULA

ASSEGURANCES PER NO FEDERATS (NOU)
1,00 €

Assegurança accidents (mensual)

2,00 €

Assegurança accidents (anual)

20,00 €
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Assegurança accidents (1 dia)

ARMARIETS
Lloguer armariet gran (anual)

62,92 €

LLOGUER ESPAIS
Lloguer instal·lació activitat esportiva

53,32 €

Lloguer instal·lació activitat no esportiva

301,80 €

Abonament a la instal·lació

31,46 €

Cursos Federat
Cursos No federat
Cursos Matí
ABONAMENT TRIMESTRAL (preu sessió 75')

28,64 €
41,84 €
26,22 €

Infantil fins a 17 anys
Targeta rosa
Quota persones amb discapacitat usuaris/es de targ. Rosa <60 anys
Adult/a
ABONAMENT TRIMESTRAL ANTERIORS 31/12/2018
gent gran majors de 60 anys

34,30 €
34,30 €
29,51 €
52,91 €
34,30 €

CURSOS (preu mensual-sessió 75')
Cursos 1 dia setmanal
Cursos 2 dies setmanals
Cursos 3 dies setmanals
Curs Tecnificació Adults/es
Curs Matí
ESCOLES (HORARI LECTIU)

18,88 €
35,17 €
47,19 €
27,27 €
23,07 €

Alumne-sessió 2h

10,06 €

ENTRENAMENT PERSONAL (preu hora)
Sparring
Monitor/a
Entrenador/a Nivell 1
Entrenador/a Nivell 2
LLOGUER OCASIONAL (preu hora)

18,88 €
20,97 €
26,22 €
31,46 €

Federat i menors de 16 o majors de 60 anys
No federat
LLOGUER ESPAIS

3,10 €
4,17 €
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MATRÍCULA

CVE 2020038099

CENTRE MUNICIPAL DE TENNIS TAULA REINA ELISENDA
A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui

Data 28-12-2020

Nota: El servei marcat amb un (/) serà gratuït per als usuaris/es que puguin acollir-se al programa, en funció de la
disponibilitat de places determinades per l’IBE, que n’assumirà l’import

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

17,80 €

B

Servei de suport al vestidor preu/hora (Programa l'esport inclou) /

A

ALTRES SERVEIS

Servei de suport al vestidor preu/hora (Programa l'esport inclou) /

17,80 €

Nota: El servei marcat amb un (/) serà gratuït per als usuaris/es que puguin acollir-se al programa, en funció de la
disponibilitat de places determinades per l’IBE, que n’assumirà l’import

Entrenaments clubs (1/2 camp, 1 hora)
Entrenament futbol base (fins juvenil inclòs)

9,62 €

Entrenament altres categories

15,37 €

Entrenaments clubs (Camp sencer, 1 hora)
Entrenament altres categories

27,06 €

Competició clubs futbol base
Competició pre-benjamí i benjamí (1/2 camp, 1 h)

9,88 €

Competició aleví (1/2 camp, 1,5 h)

15,50 €

Competició infantil i cadets (camp sencer, 1,5 h)

28,85 €

Competició juvenil (camp sencer, 2 h)

39,53 €

Competició altres categories
43,92 €

Altres Lloguers (1 hora)
Lloguer escolar horari lectiu

10,69 €

Lloguer lligues comercials (futbol 7) Camp sencer

43,92 €

Lloguer lligues comercials (futbol 7) 1/2 camp

29,46 €

Lloguer esporàdic Camp sencer

49,41 €

Lloguer esporàdic 1/2 camp

33,14 €

Lloguer usos no esportius Camp sencer

46,01 €

Lloguer usos no esportius 1/2 camp

30,86 €

Llum
Llum artificial (100 %)

12,82 €

Llum artificial (50 %)

8,55 €

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Amateurs, veterans, grups (camp sencer, 2 h)

Data 28-12-2020

LLOGUERS CAMP DE FUTBOL

CVE 2020038099

Pàg. 167-251

CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL VALLVIDRERA
A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui

A

50,30 €
100,60 €

https://bop.diba.cat

Preu sala per ús esportiu sense taules
Preu sala per ús no esportiu
ALTRES SERVEIS

Emmagatzematge
20,66 €

Escola Futbol Vallvidrera
Escola 1 dia setmana (1h 25min. Preu mensual)

22,00 €
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Armariets (trimestral)

52,00 €

Tecnificació 1 sessió (1h 30 min. Preu sessió)

20,00 €

Tecnificació abonaments 4 sessions (1h 30min. Preu 4 sessions)

60,00 €

Tecnificació abonaments 10 sessions (1h 30min. Preu 10 sessions)

120,00 €

Open camp 2h. (Preu mensual) (1)

25,00 €

Lligues F7 CF Vallvidrera
Inscripció jugador (mensual)

20,00 €

Tots els lloguers inclouen ús de vestidors
Cal especificar % de descompte per temporada sencera en el cas en que s'apliqui
"(1) Activitat lúdica relacionada amb el futbol orientada al jugador, en la que es realitzaran activitats com
circuits d'habilitat, punteria, partits reduïts, concursos d'habilitat, entre d'altres. "

DISTRICTE: GRÀCIA
CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL CLAROR
A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui

A

Escola 2 dies setmana (1h 25min més competició. Preu mensual)

https://bop.diba.cat

38,00 €

Pàg. 168-251

Escola 2 dies setmana (1h 25min. Preu mensual)

35,06 €

ADULT/A TOT EL DIA

71,10 €

MATINAL (de dll a dv de 7 a 15h i ds 15 a 21h)

42,67 €

MIGDIA (de dll a dv de 13 a 16h i ds de 15 a 21h)

42,67 €

NOCTURN (de dll a dv de 21 a 24h i ds de 15 a 21h)

42,67 €

CAP DE SETMANA (dv de 16 a 24, ds dg i festius)

42,67 €

FAMILIAR

71,10 €

MONOPARENTAL - JOVE

42,67 €

TARJA ROSA

Gratuïta

Abonaments
INFANTIL (de 0 a 15 anys)

24,37 €

QUOTA JOVE (16-25 anys)

40,96 €

ADULT/A TOT EL DIA (z)

45,45 €

MATINAL (de dll a dv de 7 a 15h i ds de 15 a 21h) (a)

34,81 €

MIGDIA (de dll a dv de 13 a 16h i ds de 15 a 21h)

31,94 €

NOCTURN (de dll a dv de 21 a 24h i ds de 15 a 21h)

35,38 €

CAP DE SETMANA (dv de 16 a 24, ds dg i festius)

30,06 €

Quota persones amb discapacitat usuaris/es de targ. Rosa <60 anys

25,93 €

FAMILIAR

84,49 €

Quota abonament monoparental

57,91 €

TARJA ROSA

27,39 €

TARJA ROSA AMB HORARI LIMITAT (dl, dc i dv, de 07.00 a 14.30h)

22,83 €

PROGRAMES DE SALUT

Data 28-12-2020

Gratuïta

INFANTIL (de 7 a 15 anys)

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Infantils de 0 a 6 anys

CVE 2020038099

Matricules

Revisió mèdica obligatòria

Gratuïta

Consulta mèdica de prescripció de l'exercici abonat/a

34,05 €
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Abonat/a

Consulta mèdica de prescripció de l'exercici (Abonat/a Tarja Rosa)

22,81 €

No Abonat/a
Consulta mèdica de prescripció de l'exercici abonat/a

45,39 €

Consulta mèdica de prescripció de l'exercici (Abonat/a Tarja Rosa)

30,42 €

1,93 €

No Abonat/a
Lloguer PAVELLO (Grups fins 12 persones)

54,61 €

Lloguer PISTA EXTERIOR I SALES ( Grups fins12 p.)

22,02 €

Lloguer PAVELLO (Clubs i entitats)

53,65 €

Llogues PISTA EXTERIOR I SALES (Clubs i entitats)

21,62 €

Cada persona per sobre 12

2,08 €

ENTRADES PUNTUALS

No Abonat/a
Adults/es (amb accés a activitats)
Tarja rosa amb accés a activitats
Infantil

12,95 €
5,54 €
5,54 €

CURSETS

Abonat/a

https://bop.diba.cat

10,49 €

Lloguer PAVELLO (Clubs i entitats)
Llogues PISTA EXTERIOR I SALES (Clubs i entitats)
Cada persona per sobre 12

Pàg. 169-251

26,22 €

Lloguer PISTA EXTERIOR I SALES ( Grups fins12 p.)

CVE 2020038099

Lloguer PAVELLO (Grups fins 12 persones)

Data 28-12-2020

Abonat/a

A

LLOGUERS

15,71 €

Natació Petits

17,87 €

Natació familiar

18,27 €

Natació INFANTIL 2 - 1 dia per setmana

14,41 €

Natació INFANTIL 2 - 2 dia per setmana

24,40 €

Natació GENT JOVE - 1 dia per setmana

13,22 €

Natació ADULTS/ES - 2 dies per setmana

25,20 €

Natació ADULTS/ES - 1 dies per setmana

12,31 €

Natació Terapèutica Adult/a - 2 dies per setmana

37,80 €

Matronatació - 1 dia per setmana

17,65 €

No Abonat/a
Natació
Natació NADONS - 1 dia per setmana

24,12 €

Natació Petits NOU

28,71 €

Natació familiar NOU

28,86 €

Natació INFANTIL 2 - 1 dia per setmana

22,42 €

Natació INFANTIL 2 - 2 dia per setmana

37,40 €

169
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Natació NADONS - 1 dia per setmana

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Natació

Natació GENT JOVE - 1 dia per setmana

19,52 €

Natació ADULTS/ES - 2 dies per setmana

38,59 €

Natació ADULTS/ES - 1 dies per setmana

19,23 €

Natació Terapèutica Adult/a - 2 dies per setmana

54,59 €

Matronatació - 1 dia per setmana

28,03 €

No Abonat/a
1 Mòdul fins a 8 alumnes

116,67 €

Natació Educació Primària

Pre-esport - 1 dia per setmana

10,14 €

Iniciació Esportiva - 2 dies per setmana

20,26 €

Equips bàsquet 2 dies

27,23 €

Equips bàsquet 3 dies

38,08 €

Quota competició bàsquet (anual)

35,98 €

Judo preinfantil 1 dia per setmana

13,73 €

Judo preinfantil 2 dies per setmana

28,77 €

Judo infantil 2 dies per setmana

28,77 €

Judo joves 2 dia per setmana

28,77 €

Judo adults/es 2 dies per setmana

28,77 €

Dansa moderna preinfantil - 2 dies

27,35 €

Dansa moderna infantil - 2 dies

27,35 €

Dansa moderna joves - 2 dies

27,35 €

Pàg. 170-251

Iniciació Esportiva

https://bop.diba.cat

183,16 €

Abonat/a

CVE 2020038099

1 Mòdul fins a 12 alumnes

A

Natació Escoles Bressol / Educació Infantil

29,22 €

Ioga - 1 dia per setmana

14,59 €

Tai-chi - 1 dia per setmana

14,59 €

Hap Ki Do - 3 dies per setmana

46,19 €

Sòl pelvià 1 dia

12,59 €

Fibromiàlgia 1 dia

12,59 €

Escola d'esquena - 2 dies per setmana
No Abonat/a
Iniciació Esportiva
Pre-esport - 1 dia per setmana
Iniciació Esportiva - 2 dies per setmana
Equips bàsquet 2 dies
Equips bàsquet 3 dies
Quota competició bàsquet (anual)
Judo preinfantil 1 dia per setmana
Judo preinfantil 2 dies per setmana
Judo infantil 2 dies per setmana
Judo joves 2 dia per setmana
Judo adults/es 2 dies per setmana
Dansa moderna preinfantil - 2 dies
Dansa moderna infantil - 2 dies
Dansa moderna joves - 2 dies

39,89 €

B

14,12 €
28,25 €
35,88 €
46,36 €
35,98 €
18,10 €
37,40 €
37,40 €
37,40 €
37,40 €
39,95 €
42,15 €
44,60 €

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Ioga - 2 dies per setmana

Data 28-12-2020

Activitats de sala

Activitas de sala

170

42,44 €
21,56 €
21,56 €
61,85 €
30,93 €
30,93 €
57,99 €

A

Ioga - 2 dies per setmana
Ioga - 1 dia per setmana
Tai-chi - 1 dia per setmana
Hap Ki Do - 3 dies per setmana
Sòl pelvià 1 dia
Fibromiàlgia 1 dia
Escola d'esquena - 2 dies per setmana
NATACIÓ ESCOLAR

Servei de suport al vestidor preu/hora (Programa l'esport inclou) /

17,80 €

Lloguer armariets
Petits - Matrícula

19,86 €

Petits - Mensualitat
Grans - Matrícula

4,56 €
39,55 €

Petits - Mensualitat

6,43 €

Altres
Duplicat de carnet

6,76 €

Duplicat de clau

10,16 €

Nota: El servei marcat amb una (a) indica que per a persones en situació d'atur, residents a Barcelona, aquesta
tarifa tindrà una reducció del 50% .
Nota: El servei marcat amb un (*) indica que per les escoles de Barcelona que puguin acollir-se al programa,
aquesta tarifa serà assumida en 2/3 parts per l'IBE i en 1/3 part pel gestor .
Nota: El servei marcat amb un (/) serà gratuït per als usuaris/es que puguin acollir-se al programa, en funció de la
disponibilitat de places determinades per l’IBE, que n’assumirà l’import.
Nota: El servei marcat amb un (b) indica que per les escoles d'Educació Especial de Barcelona que puguin acollir-se
al programa, aquesta tarifa serà assumida per l'IBE.
Nota: El servei marcat amb un (z) indica prova pilot amb GDR reconegut 30 % de descompte.

CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL CAN TODA
A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui
1. MATRICULES
Infantils (de 0 a 6 anys)

gratuït

Infantils (de 7 a 15 anys) i tarja rosa

54,13 €

Adults/es (a partir de 16 anys)

72,18 €

Gent gran (més de 65 anys)

72,18 €

https://bop.diba.cat

ALTRES SERVEIS

Pàg. 171-251

22,36 €

CVE 2020038099

Programa A l'aigua NOU (preu monitor/a/ sessió) (b)

680,00 €
2.040,00 €

Data 28-12-2020

Programa Ja Nedo- 1r EP (Preu curs/Mòdul 12 alumnes) *

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Programa Ja Nedo- 5è i 6è EP (Preu Trim./Mòdul 12 alumnes) *

B

2. ABONAMENTS
2. Quota abonat/a

171

52,43 €

Quota abonament monoparental

57,68 €

Mensualitat + de 65 anys - Tarja Rosa

26,07 €

Mensualitat + de 65 anys

33,08 €

Quota persones amb discapacitat usuaris/es de targ. Rosa <60 anys

24,06 €

Esportistes de competició
3. ENTRADA PUNTUAL

24,06 €

Entrada puntual infantil i gent gran

8,16 €

Entrada puntual adults/es

12,83 €

4. ACTIVITATS DIRIGIDES
Ioga 2h/setmana abonats/es

18,99 €

Ioga 2h/setmana no abonats/es
Taekwondo 2h/setmana abonats/es
Taekwondo 2h/setmana no abonats/es
Aigua Gim 1h/set/trimestre abonats/es
Aigua Gim 1h/set/trimestre no abonats/es
Aigua Gim 2h/set/trimestre abonats/es
Aigua Gim 2h/set/trimestre no abonats/es
Aigua Gim 3h/set/trimestre abonats/es

46,00 €
17,05 €
34,08 €
14,03 €
27,87 €
26,53 €
55,22 €
40,06 €

Aigua Gim 3h/set/trimestre no abonats/es
5. LLOGUER D'ESPAIS

79,58 €

Pista de pàdel

12,63 €

Llum pista de pàdel
6. ACTIVITATS AQUÀTIQUES

2,63 €
110,79 €
143,15 €
102,07 €
132,33 €
24,54 €
33,68 €
61,06 €
78,62 €
122,28 €
157,17 €
56,08 €
72,73 €
112,12 €
145,44 €
33,56 €
45,59 €
66,00 €
90,50 €
137,40 €

escolar anual (de 6 a 12)

117,31 €

B

petits 5d abonats/es (estiu)
petits 5d no abonats/es (estiu)
infants i joves i adults/es 5d abonats/es - estiu
infants / joves i adults/es 5d no abonats/es - estiu
gent gran mensual 2d abonats/es
gent gran mensual 2d no abonats/es
petits trimestral 1d abonats/es
petits trimestral 1d no abonats/es
petits trimestral 2d abonats/es
petits trimestral 2d no abonats/es
infants-jov-adults/es trim 1d abonats/es
infants-jov-adults/es trim 1d no abonats/es
infants-jov-adults/es trim 2d abonats/es
infants-jov-adults/es trim 2d no abonats/es
gent gran trimestral 1d abonats/es
gent gran trimestral 1d no abonats/es
gent gran trimestral 2d abonats/es
gent gran trimestral 2d no abonats/es
preescolar anual (fins a 6)

A

43,18 €

Quota abonament familiar cap de setmana

https://bop.diba.cat

51,13 €

Mensualitat Fidelització

Pàg. 172-251

35,49 €

Mensualitat a partir de 18 anys (a)

CVE 2020038099

Mensualitat de 7 a 17 anys

Data 28-12-2020

gratuït

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Mensualitat de 0 a 6 anys (familiar abonat/a)

7. NATACIÓ ESCOLAR

172

Programa Ja Nedo- 5è i 6è EP (Preu Trim./Mòdul 12 alumnes) *
Programa Ja Nedo- 1r EP (Preu curs/Mòdul 10 alumnes) *
Programa A l'aigua NOU (preu monitor/a / sessió) (b)

680,00 €
2.040,00 €
22,36 €

8. ABONAMENTS ANTICS SOCIS/ES
7. Quota abonat/a
44,10 €

Adult/a a partir del 2006
9. LLOGUER D'ARMARIETS

46,09 €

Armariets dins de vestidor superiors / anual
Armariets dins de vestidor inferiors / anual

105,01 €
89,84 €

Armariets fora vestidors / anual

81,68 €

Nota: El servei marcat amb un (*) indica que per les escoles de Barcelona que puguin acollir-se al programa,
aquesta tarifa serà assumida en 2/3 parts per l'IBE i en 1/3 part pel gestor .
Nota: El servei marcat amb un (/) serà gratuït per als usuaris/es que puguin acollir-se al programa, en funció de la
disponibilitat de places determinades per l’IBE, que n’assumirà l’import
Nota: El servei marcat amb un (b) indica que per les escoles d'Educació Especial de Barcelona que puguin acollir-se
al programa, aquesta tarifa serà assumida per l'IBE.

CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL PERILL
A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui
ABONAMENTS
Obertura d’expedient

60,75 €

Quota Tot el dia

45,34 €

3r familiar i posteriors

30,43 €

Quota abonament monoparental

55,69 €

Quota infantil (6-16)

20,59 €

Quota Tarja Rosa (Matins)

25,53 €

Quota matins (7.00-13.30h) (a)

34,48 €

Quota persones amb discapacitat usuaris/es de targ. Rosa <60 anys

25,53 €

Quota abonament familiar

91,24 €

ENTRADES D’UTILITZACIÓ PUNTUAL
(En funció de l’ocupació de les instal·lacions)
Entrada

11,59 €

Entrada puntual fora d'horari per l'ús

3,47 €

Abonaments 10 banys infantis

34,79 €

SERVEIS GIMNÀSTICA TERAPÉUTICA

Pàg. 173-251

Nota: El servei marcat amb una (a) indica que per a persones en situació d'atur, residents a Barcelona, aquesta
tarifa tindrà una reducció del 50% .

CVE 2020038099

17,80 €

Data 28-12-2020

Servei de suport al vestidor preu/hora (Programa l'esport inclou) /

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

10. ALTRES SERVEIS

https://bop.diba.cat

A

Adult/a anterior a 2005

2 cops per setmana

24,46 €

3 cops per setmana

36,67 €

no abonats/es (preu mensual)
2 cops per setmana

48,92 €

3 cops per setmana

73,38 €

173

B

abonats/es(preu mensual)

CURSETS DE NATACIÓ
abonats/es (preu trimestral)
2 cops per setmana

51,18 €

3 cops per setmana

77,89 €

5 cops per setmana

129,82 €

Programa A l'aigua (preu monitor/a/sessió) (b)

680,00 €
2.040,00 €
22,36 €

CICLES FORMATIUS
Preu hora / 30 setmanes
Pavelló

17,53 €

Pista poliesportiva exterior

10,02 €

Piscina (1 carril)

17,53 €

PISTA COBERTA
Entrenaments juvenils i inferiors
Entrenament altres

17,67 €
36,18 €

Entrenament altres col·lectius

42,26 €

Competició juvenil i inferiors

26,98 €

Competició altres

53,16 €

PISTA EXTERIOR
Entrenaments juvenils i inferiors
Entrenament altres

10,11 €
17,23 €

Entrenament altres col·lectius

23,17 €

Competició juvenil i inferiors

17,23 €

Competició altres

33,67 €

PISCINA
Escolar, cursos 1 cop/setmana
- grups de 1 a 12 alumnes

166,14 €

- grups de 13 a 24 alumnes

332,25 €

Lloguer carril entitat pública

24,11 €

lloguer carril entitat privada

36,89 €

SERVEI ENTRENADORS/ES PERSONALS
Servei d'APP de seguiment (mensual)

4,21 €

Entrenador/a personal sessió individual

42,87 €

Abonament 5 sessions individuals

201,61 €

Abonament 10 sessions individuals

382,36 €

Entrenador/a personal sessió per parella
Abonament 5 sessions per parella
Abonament 10 sessions per parella

67,20 €
317,49 €
601,35 €

ALTRES SERVEIS
Servei de suport al vestidor preu/hora (Programa l'esport inclou) /

17,80 €

174
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Programa Ja Nedo- 1r EP (Preu curs/Mòdul 10 alumnes) *

Pàg. 174-251

Programa Ja Nedo- 5è i 6è EP (Preu Trim./Mòdul 12 alumnes) *

CVE 2020038099

254,69 €

NATACIÓ ESCOLAR

Data 28-12-2020

5 cops per setmana

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

102,37 €
153,54 €

B

2 cops per setmana
3 cops per setmana

A

no abonats/es (preu trimestral)

Nota: El servei marcat amb una (a) indica que per a persones en situació d'atur, residents a Barcelona, aquesta
tarifa tindrà una reducció del 50% .

general

78,17 €

infantil - tarja rosa

42,99 €

carnet obligatori

5,20 €

Abonaments
Tarja rosa

24,44 €

De 0 a 6 anys
Infantil ( de 7 a 15 anys)

27,13 €

Joves (16 a 17 anys)

30,76 €

Familiar 1r grau (3r membre)

36,62 €

Campus (estudiants <23 anys)

34,84 €

Matí, Empresa hores vall (a)

39,86 €

Empresa tot el dia

44,19 €

Adult/a

49,38 €

Quota persones amb discapacitat usuaris/es de targ. Rosa <60 anys

24,98 €

Manteniment / Baixa Temporal

16,62 €

Despeses de devolució de rebuts

3,77 €

Estil de vida 12 mesos tot el dia

42,79 €

Estil de vida 12 mesos hores vall

34,66 €

Estil de vida 12 Gent Gran

34,64 €

(dte activitats pagament + possibilitat suspensió 1 mes estiu)
Estil de vida 24 mesos tot el dia

34,66 €

Estil de vida Familiar Plus 12 mesos

75,65 €

(2 pares+2 fills/es<16 anys+ totes les activitats junior +
20% dte 1er trimeste natació o EIE)
Familiar

67,33 €

CVE 2020038099

Inscripció

Data 28-12-2020

ABONAMENTS

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL SARDENYA
A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui

Pàg. 175-251

https://bop.diba.cat

Nota: El servei marcat amb un (/) serà gratuït per als usuaris/es que puguin acollir-se al programa, en funció de la
disponibilitat de places determinades per l’IBE, que n’assumirà l’import
Nota: El servei marcat amb un (b) indica que per les escoles d'Educació Especial de Barcelona que puguin acollir-se
al programa, aquesta tarifa serà assumida per l'IBE.

A

Nota: El servei marcat amb un (*) indica que per les escoles de Barcelona que puguin acollir-se al programa,
aquesta tarifa serà assumida en 2/3 parts per l'IBE i en 1/3 part pel gestor .

(2 pares + 1 fill/a<16 anys + 1 activitat junior inclosa +
20% dte trimestre natació o EIE)
57,37 €

Transferència quota
CURSOS D'ACTIVITATS AQUÀTIQUES I ESPORTIVES
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B

Quota abonament monoparental

29,17 €

Natació infants 2 dies/setmana soci/a

26,74 €

Natació infants 2 dies/setmana no soci/a

38,91 €

Natació Adults/es 1 dia/setmana soci/a

18,24 €

Natació Adults/es 1 dia/setmana no soci/a

30,38 €

Natació Adults/es 2 dies/setmana soci/a

25,52 €

Natació Adults/es 2 dies/setmana no soci/a

37,70 €

Natació Adults/es 3 dies/setmana soci/a

35,27 €

Embarassades

29,52 €

Preus Mensuals Activitats infantils
Activitats pista poliesportiva 2 dies/set soci/a

16,29 €

Activitats pista poliesportiva 2 dies/set no soci/a

24,44 €

Natació + EF 2 dies/setmana soci/a

20,36 €

Natació + EF 2 dies/setmana no soci/a

33,72 €

NATACIÓ ESCOLAR

CURSOS D'ACTIVITATS INTERNES
4.2. Preus MENSUAL Activitats Complementàries
Pilates 1 dia/setmana abonat/a

41,22 €

Pilates 1 dia/setmana No abonat/a

45,78 €

Pilates Reformer 1 dia/setmana abonat/a

65,06 €

Pilates Reformer 1 dia/setmana No abonat/a

74,60 €

Curs Osteoporosi abonat/a

28,31 €

Curs Osteoporosi No abonat/a

36,23 €

Gimnàstica Abdominal Hipopresiva 1 dia/setmana abonat/a

25,54 €

Gimnàstica Abdominal Hipopresiva 1 dia/setmana No abonat/a

38,31 €

Yoga Prepart 12 sessions abonat/a

47,39 €

Yoga Prepart 12 sessions No abonat/a

54,69 €

Yoga Pospart 12 sessions abonat/a

47,39 €

Yoga Postpart 12 sessions No abonat/a

54,69 €

Roll Dance 1 dia/setmana abonat/a

21,24 €

Roll Dance 1 dia/setmana No abonat/a

29,73 €

Taller 2h Yoga o Tai-txi abonat/a

21,24 €

Taller 2h Yoga o Tai-txi No abonat/a

29,73 €

Taller de Boxe abonat/a (2h)

18,33 €

Taller de Boxe No abonat/a (2h)

26,82 €

LLOGUER PISTA POLIESPORTIVA
1/3 de pista preu per hora

38,76 €

1/3 de pista preu per hora escoles/entitats

27,75 €

2/3 de pista preu per hora

65,27 €

2/3 de pista preu per hora escoles/entitats

46,42 €

pista complerta preu per hora

72,47 €

176

CVE 2020038099

22,36 €

Data 28-12-2020

Programa A l'aigua (preu monitor/a / sessió) (b)

680,00 €
2.040,00 €

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Programa Ja Nedo- 1r EP (Preu curs/Mòdul 10 alumnes) *

B

Programa Ja Nedo- 5è i 6è EP (Preu Trim./Mòdul 12 alumnes) *

https://bop.diba.cat

17,03 €

Natació infants 1 dia/setmana no soci/a

Pàg. 176-251

Natació infants 1 dia/setmana soci/a

A

Preus Mensuals

pista complerta preu per hora escoles/entitats

62,17 €

ENTRADES OCASIONALS
Entrada puntual

13,78 €

Entrada puntual infantil

6,94 €

SERVEI ENTRENADORS/ES PERSONALS
1 sessió individual

46,67 €

1 sessió individual Osteopatia

62,61 €

Lloguer taquilla gran vestidor (preu/mensual)

37,50 €

Servei tovallola puntual

1,57 €

Servei tovallola mensual (1 al dia)

4,35 €

Abonament de tovalloles (10+2)

15,71 €

ALTRES SERVEIS
Servei de suport al vestidor preu/hora (Programa l'esport inclou) /

17,80 €

Nota: El servei marcat amb una (a) indica que per a persones en situació d'atur, residents a Barcelona, aquesta
tarifa tindrà una reducció del 50% .
Nota: El servei marcat amb un (*) indica que per les escoles de Barcelona que puguin acollir-se al programa,
aquesta tarifa serà assumida en 2/3 parts per l'IBE i en 1/3 part pel gestor .
Nota: El servei marcat amb un (/) serà gratuït per als usuaris/es que puguin acollir-se al programa, en funció de la
disponibilitat de places determinades per l’IBE, que n’assumirà l’import
Nota: El servei marcat amb un (b) indica que per les escoles d'Educació Especial de Barcelona que puguin acollir-se
al programa, aquesta tarifa serà assumida per l'IBE.

CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL NOU SARDENYA
A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui
LLOGUERS CAMP DE FUTBOL 11
Entrenaments clubs
Entrenament futbol base (fins juvenil inclòs)

14,83 €

Entrenament altres categories (camp sencer, 1 hora)

43,70 €

Competició clubs futbol base
Competició pre-benjamí i benjamí (1/2 camp, 1 hora)

13,05 €

Competició aleví (1/2 camp, 1,30 hores)

19,61 €

Competició infantil i cadets (camp sencer, 1,30 hores)

39,16 €

Competició juvenil (camp sencer, 2 hores)

52,21 €

Competició altres categories
Amateurs, veterans, grups (camp sencer, 2 hores)

Pàg. 177-251

13,06 €

CVE 2020038099

7,83 €

Lloguer taquilla vestidor petita (preu/mensual)

Data 28-12-2020

Lloguer taquilla quadrada (preu/mensual)

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Taquilles

https://bop.diba.cat

A

ALTRES

90,89 €

Lloguer escolar horari lectiu

29,65 €

Lloguer lligues comercials (futbol 7)

43,70 €

177

B

Altres Lloguers (camp sencer, 1 hora)

Lloguer esporàdic

90,89 €

Llum artificial (100 %)

9,64 €

Lloguer usos no esportius

90,89 €

LLOGUERS CAMP DE FUTBOL 11
Entrenaments clubs
Entrenament futbol base (fins juvenil inclòs)

14.92

Entrenament altres categories (camp sencer, 1 hora)

43.96

https://bop.diba.cat

CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL ÀLIGA
A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui

A

(*) Tots els lloguers inclouen ús de vestidors

13:13

Competició aleví (1/2 camp, 1,30 hores)

19,73

Competició infantil i cadets (camp sencer, 1,30 hores)

39,4

Competició juvenil (camp sencer, 2 hores)

52,53

Competició altres categories
Amateurs, veterans, grups (camp sencer, 2 hores)

91,44

CVE 2020038099

Competició pre-benjamí i benjamí (1/2 camp, 1 hora)

Pàg. 178-251

Competició clubs futbol base

29,83

Lloguer lligues comercials (futbol 7)

43,96

Lloguer esporàdic

91,44

Llum artificial (100 %)

9,7

Lloguer usos no esportius

91,44

(*) Tots els lloguers inclouen ús de vestidors

PISTES POLIESPORTIVES MUNICIPALS CREUETA DEL COLL
A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui
PISTA POLIESPORTIVA
lloguers pista petita
Horari lectiu

12,05

Horari extraescolar (AMPAS)

15,92

Entrenaments menors de 18 anys

18,72

Entrenaments majors de 18 anys

32,01

Competicions menors de 18 anys

32,01

Competicions entitats esportives majors de 18 anys

40,02

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Lloguer escolar horari lectiu

Data 28-12-2020

Altres Lloguers (camp sencer, 1 hora)

Horari lectiu

23,99

Horari extraescolar (AMPAS)

28,03
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Lloguers pista gran sencera

A
https://bop.diba.cat

20,00
23,36
26,67
39,98
39,98
46,63
61,51

Pàg. 179-251

Lloguers pista gran 2/3
Horari lectiu
Horari extraescolar (AMPAS)
Entrenaments menors de 18 anys
Entrenaments majors de 18 anys
Competicions menors de 18 anys
Competicions entitats esportives majors de 18 anys
Lloguers puntuals i/o empreses

CVE 2020038099

11,98
14,01
16,01
24,00
24,00
27,98
36,91

* Les tarifes són preu/hora

LLAC DE LA CREUETA DEL COLLL
A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui
ABONAMENTS PISCINA D'ESTIU

2020

Entrada individual
Entrada família nombrosa o monoparental
Entrada per a grups (casals homologats)
Abonaments 10 sessions
Majors 65 anys i targ. Rosa
Menors 1 any
Gandula 1/2 dia
Gandula dia

2,20 €
1,00 €
1,80 €
16,50 €
Gratuït
Gratuït
1,50 €
2,60 €

PAVELLÓ POLIESPORTIU JOSEP COMELLAS
A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui
LLOGUER DE PISTA

Horari extraescolar (AMPAS)

27,62

Entrenaments menors de 18 anys

31,53

Entrenaments majors de 18 anys

47,27

Competicions menors de 18 anys

47,27

Competicions majors de 18 anys

55,12

179

Data 28-12-2020

Lloguers pista gran 1/3
Horari lectiu
Horari extraescolar (AMPAS)
Entrenaments menors de 18 anys
Entrenaments majors de 18 anys
Competicions menors de 18 anys
Competicions entitats esportives majors de 18 anys
Lloguers puntuals i/o empreses

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

32,01
47,99
47,99
55,95
73,81

B

Entrenaments menors de 18 anys
Entrenaments majors de 18 anys
Competicions menors de 18 anys
Competicions entitats esportives majors de 18 anys
Lloguers puntuals i/o empreses

Lloguers puntuals i/o empreses

72,72

* Les tarifes són preu/hora

DISTRICTE: HORTA GUINARDÓ

59,63 €

* Gent gran /Targeta rosa

59,63 €

* Quotes familiars

57,60 €

Quotes mensuals tots els horaris
* Adults/es (de 16 a 64 anys)

43,56 €

* Infantils (de 3 a 15 anys)

23,47 €

* Familiars (a partir del 3r membre)

27,90 €

* Quota abonament familiar

90,87 €

* Quota abonament monoparental

55,47 €

* Adults/es/Gent gran matins de 7 a 13.30 h. (a)

29,89 €

* Persones amb discapacitat amb targeta rosa <60 anys

24,85 €

* Adults/es Matins de 7 a 15 h.

34,89 €

Targeta rosa matins

24,85 €

Entrada puntual fins a 5 anys

3,06 €

Entrada puntual de 6 a 15 anys

6,63 €

Entrada puntual

11,82 €

LLOGUER DE LA PISTA POLIESPORTIVA
Pista sencera
Amb reserva d'un vestidor, per hora:
* Entrenament juvenils i categories inferiors

49,68 €

* Entrenament d'altres categories

58,74 €

Amb reserva de dos vestidors, per hora:
* Competicions juvenils i categories inferiors

54,09 €

* Competicions altres categories

63,27 €

* Llum artificial

16,18 €

1/3 Pista
Amb reserva d'un vestidor, per hora:
* Entrenament juvenils i categories inferiors

27,13 €

* Entrenament d'altres categories

31,66 €

Amb reserva de dos vestidors, per hora:
* Competicions juvenils i categories inferiors

31,60 €

* Competicions altres categories

36,20 €

Educació Física escolar (1h set/persona mes)

Pàg. 180-251

59,63 €

* Infantils (de 3 a 15 anys)

CVE 2020038099

* Adults/es (majors de 18 anys)

Data 28-12-2020

Inscripció

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

ABONAMENTS

https://bop.diba.cat

A

CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL DEL CARMEL
A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui

13,30 €

Inscripció cursets

18,65 €

Adults/es abonats/es
* Cursos de natació 1h/set.

78,52 €

180
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CURSETS NATACIÓ (preus trimestrals)

Adults/es no abonats/es
* Cursos de natació 1h/set.

128,72 €

Gent gran abonats/es
* Cursos de natació 1h/set.

62,78 €

Gent gran no abonats/es
* Cursos de natació 1h/set.

101,67 €

* Cursos de natació 1h/set.

56,23 €

* Cursos de natació 2h/set.

83,05 €

A

Infants menors 6 anys abonats/es

* Cursos de natació 1h/set.

36,67 €

* Cursos de natació 2h/set.

54,50 €

Infants majors 6 anys no abonats/es
* Cursos de natació 1h/set.

61,63 €

* Cursos de natació 2h/set.

89,34 €

NATACIÓ ESCOLAR
Programa Ja Nedo- 5è i 6è EP (Preu Trim./Mòdul 12 alumnes) *

680,00 €

Programa Ja Nedo- 1r EP (Preu curs/Mòdul 10 alumnes) *

2.040,00
€
22,36 €

Programa A l'aigua (preu monitor/a/sessió) (b)
ENTRENADOR/A PERSONAL
1 sessió individual

39,66 €

Abonaments 5 sessions individuals

186,50 €

Abonaments 10 sessions individuals

353,71 €

1 sessió per parella

62,16 €

Abonaments 5 sessions per parella

293,67 €

Abonaments 10 sessions per parella

556,28 €

Abonaments de 5 per 3-10 persones

400,86 €

Abonaments de 10 per 3-10 persones
CROSS BOX

759,92 €

Sessió
Abonament 10 sessions
ARMARIETS

11,32 €
86,66 €

Armariet alt mensual
Armariet baix mensual

4,03 €
5,31 €

ALTRES SERVEIS
Servei de suport al vestidor preu/hora (Programa l'esport inclou) /

17,80 €

Pàg. 181-251

Infants majors 6 anys abonats/es

CVE 2020038099

148,24 €

Data 28-12-2020

99,86 €

* Cursos de natació 2h/set.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

* Cursos de natació 1h/set.

https://bop.diba.cat

Infants menors 6 anys no abonats/es

Nota: El servei marcat amb un (*) indica que per les escoles de Barcelona que puguin acollir-se al programa,
aquesta tarifa serà assumida en 2/3 parts per l'IBE i en 1/3 part pel gestor .

181
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Nota: El servei marcat amb una (a) indica que per a persones en situació d'atur, residents a Barcelona, aquesta
tarifa tindrà una reducció del 50% .

Nota: El servei marcat amb un (/) serà gratuït per als usuaris/es que puguin acollir-se al programa, en funció de la
disponibilitat de places determinades per l’IBE, que n’assumirà l’import.
Nota: El servei marcat amb un (b) indica que per les escoles d'Educació Especial de Barcelona que puguin acollir-se
al programa, aquesta tarifa serà assumida per l'IBE.

CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL GUINARDÓ
A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui

A

ABONAMENTS

gratuït
5,39 €
5,39 €
7,81 €

LLOGUERS CAMP DE FUTBOL 11
Entrenaments clubs (1/2 camp, 1 hora)
Entrenament futbol base (fins juvenil inclòs)
Entrenament altres categories
Competició clubs futbol base
Competició pre-benjamí i benjamí (1/2 camp, 1 h.)
Competició aleví (1/2 camp, 1,30 hores)
Competició infantil i cadets (camp sencer, 1,30 h.)
Competició juvenil (camp sencer, 2 hores)
Competició altres categories
Amateurs, veterans, grups (camp sencer, 2 h.)
Altres Lloguers (camp sencer, 1 hora)
Lloguer escolar horari lectiu
Lloguer lligues comercials (futbol 7)
Lloguer esporàdic
Lloguer esporàdic (2 hores)
Llum artificial (100 %)
Llum artificial (50 %)
Lloguer usos no esportius
Educació física escolar amb vestidors
Per hora o fracció amb monitor/a del CEM
Competició escolar hora o fracció

15,27 €
42,17 €
13,45 €
20,20 €
40,36 €
53,78 €
168,60 €
53,70 €
80,60 €
107,40 €
188,03 €
25,53 €
12,76 €
220,36 €
69,82 €
84,56 €

PISCINA D'ESTIU DEL GUINARDÓ

182

Pàg. 182-251
CVE 2020038099

22,86 €

Data 28-12-2020

32,16 €

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

gratuït
26,45 €
39,84 €
31,28 €
24,87 €
86,67 €
52,00 €
32,16 €

https://bop.diba.cat

59,86 €

B

Despeses d'inscripció
Quotes mensuals tots els horaris
* Preinfantil (menors de 5 anys)
* Infantil (de 6 a 15 anys)
* Adult/a (26 a 64 anys)
* Jove (16 a 25 anys)
* Majors de 65 anys i amb targeta rosa
* Quota abonament familiar
* Quota abonament monoparental
* Adult/a matí / cap de setmana (a)
( Feiners de 7 a 14.15 h i div. tarda i cap de setmana)
* Adult/a vespre /cap de setmana
( Feiners de 20.15 a 23 h i cap de setmana)
* Persones amb discapacitat amb targeta rosa <60 anys
Entrades puntuals
*Preinfantil
* Infantil (de 6 a 15 anys)
* Majors de 65 anys i amb targeta rosa
* Adults/es

Feiners:
* Infantil i gent gran
* Adults/es
Dissabtes, diumenges i festius:
* Infantil i gent gran
* Adults/es

4,39 €
4,73 €
4,73 €
4,99 €

CURSETS DE NATACIÓ TRIMESTRALS
Inscripció cursets
Cursos 1h /setmana
* Petits (3 a 5 anys)
* Infantils i joves ( 6 a 15 anys)
* Adults/es (a partir de 16 anys)
Cursos 2 h /setmana
* Petits (3 a 5 anys)
* Infantils i joves ( 6 a 15 anys)
* Adults/es (a partir de 16 anys)
Cursos 3 h /setmana
* Adults/es (a partir de 16 anys)
Natació escolar 1 hora / setmana
* De 3 a 5 anys
* De 6 a 12 anys
Entrenador/a personal

41,22 €

Programa Ja Nedo- 5è i 6è EP (Preu Trim./Mòdul 12 alumnes) *
Programa Ja Nedo- 1r EP (Preu curs/Mòdul 10 alumnes) *

680,00 €
2.040,00
€
22,36 €

Programa A l'aigua (preu monitor/a/sessió) (b)
LLOGUER DE LA PISTA POLIESPORTIVA
Pista sencera lloguer 1 hora
* Escoles en horari lectiu
* Escoles d'iniciació i promoció esportiva
* Entrenament juvenils i categories inferiors
* Entrenament d'altres categories
* Competicions juvenils i categories inferiors
* Competicions altres categories
* Lloguer esporàdic
* Llum artificial pista sencera
1/3 de pista lloguer 1 hora
* Escoles en horari lectiu
* Escoles d'iniciació i promoció esportiva
* Entrenament juvenils i categories inferiors

43,06 €
43,54 €
43,54 €
47,96 €
47,96 €
52,42 €
62,75 €
10,73 €
21,37 €
21,73 €
21,73 €

* Entrenament d'altres categories

25,30 €

* Competicions juvenils i categories inferiors

25,30 €

* Competicions altres categories

30,65 €

* Llum artificial

5,34 €

* Lloguer esporàdic

33,78 €

Pàg. 183-251

34,27 €
31,13 €

CVE 2020038099

156,35 €

Data 28-12-2020

101,69 €
97,32 €
130,58 €

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

72,94 €
53,77 €
75,33 €

https://bop.diba.cat

A

18,65 €

PISTA POLIESPORTIVA (CAMPETS)
* Escoles en horari lectiu

21,37 €

* Escoles d'iniciació i promoció esportiva
* Entrenament juvenils i categories inferiors
* Entrenament d'altres categories

21,73 €
21,73 €
25,30 €
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Lloguer 1 hora

* Competicions juvenils i categories inferiors

25,30 €

* Competicions altres categories

30,65 €

* Lloguer esporàdic

33,78 €

* Llum artificial

5,34 €

Nota: El servei marcat amb un (b) indica que per les escoles d'Educació Especial de Barcelona que puguin acollir-se
al programa, aquesta tarifa serà assumida per l'IBE.

CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL OLÍMPICS VALL D'HEBRÓN
A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui
ABONAMENTS
Inscripció

54,40 €

Abonament tot el dia
* Pre-infantil (de 0 a 5 anys)

Gratuït

* Infantil (de 6 a 15 anys)

26,45 €

* Adult/a (de 26 a 64 anys)

37,23 €

* Jove (de 16 a 25 anys)

30,41 €

* Gent gran / tarja rosa

28,53 €

* Familiars (a partir del 3r membre)

29,67 €

* Quota abonament familiar

82,33 €

* Quota abonament monoparental

45,50 €

* Persones amb discapacitat amb targeta rosa <60 anys

21,36 €

* carnets de GUB formació física

10,00 €

Abonament franges horàries
* Adult/a matí (7 a 14.15 h.+ cap de setmana) (a)

30,42 €

* Adult/a vespre (20.15 a 23 h.+ cap de setmana)

30,42 €

* G. gran/tarja rosa (7 a 14.15 h.+ cap de setmana)

24,02 €

ENTRADA PUNTUAL
* Pre-infantil (de 0 a 5 anys)

Gratuït

* Infantil (de 6 a 15 anys)

6,03 €

* Adult/a (de 16 a 64 anys)

8,16 €

* Gent gran

6,03 €

PISCINA D'ESTIU DE LA CLOTA
Entrada puntual
* De 0 a 4 anys

https://bop.diba.cat
Pàg. 184-251

Nota: El servei marcat amb un (/) serà gratuït per als usuaris/es que puguin acollir-se al programa, en funció de la
disponibilitat de places determinades per l’IBE, que n’assumirà l’import.

CVE 2020038099

Nota: El servei marcat amb un (*) indica que per les escoles de Barcelona que puguin acollir-se al programa,
aquesta tarifa serà assumida en 2/3 parts per l'IBE i en 1/3 part pel gestor .

Data 28-12-2020

Nota: El servei marcat amb una (a) indica que per a persones en situació d'atur, residents a Barcelona, aquesta
tarifa tindrà una reducció del 50% .

A

17,80 €

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

ALTRES SERVEIS
Servei de suport al vestidor preu/hora (Programa l'esport inclou) /

Gratuït

* Dies feiners

3,36 €

* Dies festius

4,07 €

Majors de 14 anys
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De 5 a 14 anys i gent gran

* Dies feiners

4,73 €

* Dies festius

5,39 €

PALAU D'ESPORTS VALL D' HEBRON
LLOGUER PALAU ACTES EXTRAORDINARIS

Entrenaments amb reserva d'un vestidor/ hora
* Equips juvenils i inferiors

50,08 €

* Equips d'altres categories

57,50 €

Competicions reserva de 2 vestidors / hora
* Equips juvenils i inferiors

57,50 €

* Equips d'altres categories

62,44 €

Lloguers esporàdics hora

75,07 €

Preu per enllumenat artificial hora

12,15 €

1/3 LLOGUER CLUBS I ENTITATS
Escoles en horari lectiu. Per hora o fracció

19,83 €

Iniciació esportiva. Per hora o fracció

23,80 €

Entrenaments 1 hora o fracció
* Equips juvenils i inferiors

25,04 €

* Equips d'altres categories

29,98 €

Competicions Per hora o fracció:
* Equips juvenils i inferiors

29,98 €

* Equips d'altres categories

40,05 €

Lloguers esporàdics hora

43,81 €

Preu per enllumenat artificial hora

5,82 €

LLOGUER DE LA PISTA POLIESPORTIVA
Entrenament hora
* Equips juvenils i inferiors

9,44 €

* Equips d'altres categories

18,88 €

Competicions hora
* Equips juvenils i inferiors

18,88 €

* Equips d'altres categories

36,70 €

Preu per enllumenat artificial / hora
* Entrenament o competició

4,19 €

FRONTONS COBERTS
Lloguer dels espais hora
* Escoles d'iniciació esportiva

10,42 €

* Entrenaments juvenils i inferiors

12,15 €

* Entrenaments altres categories

16,43 €

* Competició juvenils i inferiors

16,43 €

* Competició altres categories

20,62 €

* Abonats/es (preu per persona)

2,16 €

* No abonats/es (preu per persona)

9,01 €

* Tiquet per 10 hores (abonats/es)

20,00 €

* Tiquet per 10 hores (no abonats/es)

73,97 €
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43,50 €

Pàg. 185-251

42,96 €

Iniciació esportiva. Per hora o fracció

CVE 2020038099

Escoles en horari lectiu. Per hora o fracció

Data 28-12-2020

PISTA SENCERA LLOGUER CLUBS / ENTITATS

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Actes no esportius preu dia

A

2.403,97
€
3.227,11
€

B

Actes esportius preu dia

Quotes llum artificial hora
* Llum TV

13,62 €
4,99 €

* Frontó llarg (fase 2)

13,60 €

* Frontó curt (fase 1)

4,02 €

* Frontó curt (fase 2)

8,17 €

* Trinquet (fase 1)

2,92 €

* Trinquet (fase 2)

6,27 €

A

* Frontó llarg (fase 1)

LLOGUERS SALES I PISCINA
* 1 carril de la piscina coberta.

40,06 €

* Piscina coberta sencera

188,56 €

* Sala 1,sala 2 o sala 4.

37,76 €

* Sala 6.

25,21 €

https://bop.diba.cat

Lloguer dels espais hora

18,65 €

Cursos 1 h / setmana
* Petits (3 a 5 anys)

67,79 €

* Infantils i joves ( 6 a 15 anys)

49,96 €

* Adults/es (a partir de 16 anys)

70,01 €

* Natació pare o mare i fill/a de 2 a 4 anys

121,23 €

Cursos 2 h /setmana
* Infantils i joves ( 6 a 15 anys)

90,45 €

* Adults/es (a partir de 16 anys)

121,24 €

CVE 2020038099

Inscripció cursets

Pàg. 186-251

CURSETS DE NATACIÓ trimestrals

34,27 €

* Nens de 6 a 12 anys 1h / set

31,14 €

Entrenador/a personal

41,22 €

Programa Ja Nedo- 5è i 6è EP (Preu Trim./Mòdul 12 alumnes) *

680,00 €

Programa Ja Nedo- 1r EP (Preu curs/Mòdul 10 alumnes) *

2.040,00
€
22,36 €

Programa A l'aigua (preu monitor/a/sessió) (b)
ALTRES SERVEIS
Servei de suport al vestidor preu/hora (Programa l'esport inclou) /

17,80 €

Nota: El servei marcat amb una (a) indica que per a persones en situació d'atur, residents a Barcelona, aquesta
tarifa tindrà una reducció del 50% .
Nota: El servei marcat amb un (*) indica que per les escoles de Barcelona que puguin acollir-se al programa,
aquesta tarifa serà assumida en 2/3 parts per l'IBE i en 1/3 part pel gestor .
Nota: El servei marcat amb un (/) serà gratuït per als usuaris/es que puguin acollir-se al programa, en funció de la
disponibilitat de places determinades per l’IBE, que n’assumirà l’import.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

* Nens de 3 a 5 anys 1h/set

Data 28-12-2020

Natació escolar trimestral

CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL MUNDET
A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui
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B

Nota: El servei marcat amb un (b) indica que per les escoles d'Educació Especial de Barcelona que puguin acollir-se
al programa, aquesta tarifa serà assumida per l'IBE.

ABONAMENTS

29,83 €

* Juvenils (de 14 a 17 anys)

20,12 €

* Infantils (fins a 6 anys)

0,00 €

* Familiars (a partir del 3r membre)

27,34 €

* Quota abonament familiar

99,63 €

* Quota abonament monoparental

57,68 €

* Targeta rosa / gent gran

28,72 €

* Persones amb discapacitat amb targeta rosa <60 anys

24,52 €

* CARNETS GUB formació física

10,00 €

Despeses d'inscripció

57,49 €

Entrades puntuals
* Adults/es (a partir de 16 anys)

7,82 €

* Infantils (de 3 a 15 anys)

7,01 €

CURSETS DE NATACIÓ mensual
Inscripció cursets

18,65 €

https://bop.diba.cat

42,71 €

* Infantils (de 6 a 13 anys)

Pàg. 187-251

* Adults/es (a partir de 18 anys) (a)

A

Quotes mensuals

* Cursos de natació 2h/set. Abonats/es

29,64 €

* Cursos de natació 1h/set. Abonats/es

15,45 €

* Cursos de natació 2h/set. No abonats/es

41,27 €

* Cursos de natació 1h/set. No abonats/es

22,14 €

NADONS ( De 5 a 24 mesos )

* Cursos de natació 2h/set.

42,09 €

* Cursos de natació 1h/set.

22,44 €

PETITS INFANTILS (De 3 a 5 anys)
* Cursos de natació 2h/ set. Abonats/es

28,40 €

* Cursos de natació 1h/set. Abonats/es

15,26 €

* Cursos de natació 2h/set. No abonats/es

44,50 €

* Cursos de natació 1h/set. No abonats/es

22,73 €

Infantils (6 a 12 anys) / Juvenils (13 a 15 anys)
* Cursos de natació 2h/set. Abonats/es

27,97 €

* Cursos de natació 1h/set. Abonats/es

15,19 €

* Cursos de natació 2h/set. No abonats/es

42,03 €

* Cursos de natació 1h/set. No abonats/es

22,73 €

NATACIÓ ESCOLAR Horari lectiu
* Bressol

19,09 €

* Infantil/ Secundaria/ Ed. Especial

16,01 €

* Primària

15,42 €

Data 28-12-2020

22,44 €

PETITS MENUTS (De 2 a 3 anys)

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

* Cursos de natació 1h/set.

CVE 2020038099

ADULTS/ES / GENT GRAN (A partir de 16 anys)

Programa Ja Nedo- 5è i 6è EP (Preu Trim./Mòdul 12 alumnes) *

680,00 €

Programa Ja Nedo- 1r EP (Preu curs/Mòdul 10 alumnes) *

2.040,00
€
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NATACIÓ ESCOLAR MENSUAL

Programa a l'aigua (preu monitor/a/sessió) (b)

22,36 €

15,57 €

* Aquafitness 1 dia/ setmana no abonats/es

22,14 €

* Aquafitness 2 dies/ setmana abonats/es

29,64 €

* Aquafitness 2 dies/ setmana no abonats/es

41,26 €

* Karate no abonats/es 1 dia

25,44 €

* Karate no abonats/es 2 dies

37,45 €

LLOGUER PISCINA GRUPS
* Entrenaments i altres (3 carrils/1 h.)

77,21 €

LLOGUER DEL PAVELLÓ

https://bop.diba.cat

* Aquafitness 1 dia/ setmana abonats/es

A

CURSOS ACTIVITATS mensual

81,11 €

* Competició amb drets d'entrada (festius)

93,55 €

* Competició amb drets d'entrada (Laborables)

86,37 €

* Festivals esportius amateurs 4 h.

273,37 €

* Festivals esportius amateurs a partir 5 h

64,41 €

* Festivals esportius professionals 4 h.

1.175,92
€
244,33 €

* Festivals esportius professionals a partir 5 h
Pista sencera sense llum
* Laborables

69,43 €

* Dissabtes i festius

75,62 €

* Competició amb drets d'entrada (festius)

88,41 €

* Competició amb drets d'entrada (Laborables)

80,94 €

* Festivals esportius 4 h.

262,08 €

* Festivals esportius a partir 5 h.

60,32 €

* Festivals grans esdeveniments 4 h.

1.156,96
€
237,97 €

* Festivals grans esdeveniments a partir 5 h
1/3 Pista amb llum
* Laborables

38,31 €

* Dissabtes i festius

41,51 €

1/3 Pista sense llum
* Laborables

34,74 €

* Dissabtes i festius

37,84 €

2/3 Pista
* Laborables amb llum

63,59 €

* Laborables sense llum

58,86 €

Sala activitats dirigides amb llum

38,25 €

Sala activitats sense llum

34,74 €

CVE 2020038099

* Dissabtes i festius

Data 28-12-2020

74,98 €

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

* Laborables

Pàg. 188-251

Pista sencera amb llum

Dipòsit

50,73 €

Armariets petits trimestre

14,07 €

188
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LLOGUER ARMARIETS

Armariets grans trimestre

24,00 €

ALTRES SERVEIS
Servei de suport al vestidor preu/hora (Programa l'esport inclou) /

17,80 €

Nota: El servei marcat amb un (/) serà gratuït per als usuaris/es que puguin acollir-se al programa, en funció de la
disponibilitat de places determinades per l’IBE, que n’assumirà l’import.
Nota: El servei marcat amb un (b) indica que per les escoles d'Educació Especial de Barcelona que puguin acollir-se
al programa, aquesta tarifa serà assumida per l'IBE.

10,19 €

* Infantil (de 6 a 13 anys)

23,45 €

* Juvenil (de 14 a 17 anys)

23,45 €

* Adult/a (de 18 a 64 anys) (a)

44,13 €

* Abonament familiar

86,67 €

* Abonament monoparental

52,00 €

* Gent gran (majors 65 anys)/ targeta reduïda

27,52 €

* Tarja Rosa

23,45 €

* Jove 18 a 24 anys

33,93 €

* Baixa temporal

6,61 €

* Persones amb discapacitat amb targeta rosa <60 anys

23,44 €

Quotes mensuals (franges horàries)
* Adult/a divendres des de les 15 hores fins diumenge

24,36 €

* Adult/a Matins (de 7 a 16 h.)

36,85 €

*Adult/a horari comercial (7 a 9 h /13 a 16 h)

33,06 €

Quotes d'inscripció
* Adult/a (de 18 a 64 anys)

41,99 €

* Tarja Rosa/ gent gran/ infantils i juvenils

23,40 €

Entrades Ocasionals
Adult/a

13,25 €

Juvenil (13 a 17 anys)

5,96 €

Infantil / gent gran / tarja rosa

4,49 €

CURSETS NATACIÓ trimestrals
Cursets escolars (1 h./infant)
* Educació Infantil

47,86 €

* Educació Primària

38,67 €

* Educació Especial

42,23 €

Programa Ja Nedo- 5è i 6è EP (Preu Trim./Mòdul 12 alumnes) *

680,00 €

Programa Ja Nedo- 1r EP (Preu curs/Mòdul 10 alumnes) *

2.040,00
€

189

Data 28-12-2020

* Preinfantil (de 0 a 5 anys) anual inclosa la inscripció

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Quotes mensuals (Abonament tot el dia)

B

ABONAMENTS

CVE 2020038099

Pàg. 189-251

CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL HORTA
A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui

https://bop.diba.cat

Nota: El servei marcat amb un (*) indica que per les escoles de Barcelona que puguin acollir-se al programa,
aquesta tarifa serà assumida en 2/3 parts per l'IBE i en 1/3 part pel gestor .

A

Nota: El servei marcat amb una (a) indica que per a persones en situació d'atur, residents a Barcelona, aquesta
tarifa tindrà una reducció del 50% .

Programa A l'aigua (preu monitor/a/sessió) (b)

22,36 €

Inscripció cursets

18,65 €

Cursets de natació nadons (6 mesos a 2 anys)
* 2 dies setmana

152,51 €

* 1 dia setmana

83,39 €

Cursets de natació de 2 a 15 anys

113,17 €

* 6 a 15 anys, 1 dia/set trimestral

71,75 €

Cursets de natació Adults/es
* Majors de 16 anys, 1 dia/set trimestral

101,00 €

* Majors de 16 anys, 2 dies/set mensual

52,74 €

* Majors de 16 anys, 3 dies/set mensual

60,85 €

LLOGUER D'ESPAIS
CAMP DE FUTBOL 11
Entrenaments clubs (1/2 camp, 1 hora)
Entrenament futbol base (fins juvenil inclòs)

15,27 €

Entrenament altres categories

38,89 €

https://bop.diba.cat

73,09 €

* 6 a 15 anys, 2 dies/set trimestral

A

133,67 €

* 2 a 5 anys, 1 dia /set trimestral

Pàg. 190-251

* 2 a 5 anys, 2 dies/set trimestral

Competició pre-benjamí i benjamí (1/2 camp, 1 h.)

13,45 €

Competició aleví (1/2 camp, 1,30 hores)

20,20 €

Competició infantil i cadets (camp sencer, 1,30 h.)

40,36 €

Competició juvenil (camp sencer, 2 hores)

53,78 €

Competició altres categories
108,03 €

Altres Lloguers (camp sencer, 1 hora)
Lloguer escolar horari lectiu

11,02 €

Lloguer lligues comercials (futbol 7)

55,09 €

Lloguer esporàdic

102,02 €

Llum artificial (100 %)

10,53 €
103,47 €

PAVELLO PETIT PAV1
* Equips juvenils i inferiors 1 hora o fracció

31,27 €

* Altres equips 1 hora o fracció

45,36 €

* Actes no esportius

85,11 €

* Llum

11,31 €

PAVELLO GRAN PAV 3
Per cada hora o fracció 1/3

27,43 €

Equips juvenils i inferiors hora o fracció 1/3

19,33 €

Per cada hora o fracció sencera

54,86 €

Equips juvenils i inferiors hora o fracció sencera

38,58 €

Llum artificial 1/3

3,99 €

Llum artificial 3/3

11,41 €

Lloguers esporàdics esportius per hora

160,42 €

Lloguers esporàdics no esportius per hora

240,64 €

PISCINA
Lloguer 1/2 piscina gran

54,87 €

190
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5,15 €

Lloguer usos no esportius

B

Llum artificial (50 %)

Data 28-12-2020

Amateurs, veterans, grups (camp sencer, 2 h.)

CVE 2020038099

Competició clubs futbol base

Lloguer piscina aprenentatge

98,59 €

1 carril 25 metres/ màxim 10 persones

20,00 €

Lloguer sala de dirigides
Sala petita

21,13 €

Sala gran

26,24 €

38,52 €

1 Sessió individual 30 minuts

23,88 €

Bonus 5 sessions

164,05 €

Bonus 10 sessions

310,70 €

ACTIVITATS ESCOLA INICIACIÓ ESPORTIVA
Trimestral 2 dies /setmana / 1 hora /dia
Aeròbic infantil

91,05 €

Jocs Motrius

91,05 €

Estils

91,05 €

ALTRES SERVEIS
Servei de suport al vestidor preu/hora (Programa l'esport inclou) /

17,80 €

Lloguer mensual armariets

9,75 €

Nota: El servei marcat amb una (a) indica que per a persones en situació d'atur, residents a Barcelona, aquesta
tarifa tindrà una reducció del 50% .
Nota: El servei marcat amb un (*) indica que per les escoles de Barcelona que puguin acollir-se al programa,
aquesta tarifa serà assumida en 2/3 parts per l'IBE i en 1/3 part pel gestor .
Nota: El servei marcat amb un (/) serà gratuït per als usuaris/es que puguin acollir-se al programa, en funció de la
disponibilitat de places determinades per l’IBE, que n’assumirà l’import.
Nota: El servei marcat amb un (b) indica que per les escoles d'Educació Especial de Barcelona que puguin acollir-se
al programa, aquesta tarifa serà assumida per l'IBE.

CENTRE MUNICIPAL DE TENNIS VALL D'HEBRÓN
A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui
ABONAMENTS TENNIS
Inscripció

93,56 €

ABONAMENTS ADULTS/ES
*Accés total

63,06 €

* Matí, laborables de 8 a 13 h.

48,04 €

* Migdia, laborables de 13 a 16,30 h.

48,04 €

* Caps de setmana

48,04 €

ABONAMENTS PARELLES
*Accés total

95,11 €

*Cap de setmana

64,99 €
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1 sessió individual 1 hora

Pàg. 191-251

ENTRENAMENT PERSONAL

CVE 2020038099

45,33 €

Data 28-12-2020

Activitats salut/ 1 sessió set./ mensual/ embarassades

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

135,15 €

B

Activitats dirigides específiques / 2 sessions/ setT trimestral.

A

ACTIVITATS COMPLEMENTARIES

ABONAMENTS FAMILIARS
*Accés total

107,29 €

* Caps de setmana

74,76 €

ABONAMENTS PER EDATS
25,54 €

*Tarja rosa discapacitats/es tot accés

31,92 €

*Gent gran, majors de 60 anys, lab.de 8 a 13 h.

31,92 €

*Jove 15 a 25 anys

36,92 €

*Adults/es gimnàs fitness

45,35 €

*Parella adults/es gimnàs fitness

74,76 €

ABONAMENTS PISCINA D'ESTIU
*Adults/es

57,91 €

*Infants fins a 14 anys

41,06 €

ENTRADES OCASIONALS PISCINA D'ESTIU
*Adults/es

7,79 €

*Infants fins a 14 anys

4,42 €

ABONATS/ES PISTES DE SORRA
*Adults/es

35,00 €

*Infants fins a 14 anys

30,00 €

Pàg. 192-251

ABONAMENTS FITNESS

https://bop.diba.cat

A

*Infantil fins a 14 anys

* Individuals

25,65 €

* Dobles

34,20 €

Green set hora o fracció
* Individuals

18,38 €

* Dobles

25,55 €

Pàdels hora o fracció
* Matí de 8 a 13h

14,49 €

* Migdia de 13 a 16h

18,51 €

* Tarda de 16 a 23 h

28,17 €

Data 28-12-2020

Terra batuda i pàdels hora o fracció

CVE 2020038099

LLOGUER TENNIS, PÀDEL I FRONTÓ

* Escola

12,00 €

* Promoció (infantils i juvenils)

17,00 €

* Competició (juniors i sèniors)

23,00 €

NO abonats/es
* Lloguer puntual (per pista i màxim 4 p) de 8 a 16 h

20,00 €

* Lloguer puntual (per pista i màxim 4 p) de 16,01 a 23 h

25,00 €

LLUM
Llum hora o fracció
Pistes i frontó

6,86 €

Pista central

8,66 €

Pàdels

5,36 €

Vòlei platja- pista transversal

6,86 €

Vòlei platja- pista central

8,66 €

Tennis platja- pista transversal

6,86 €

Tennis platja- pista central

8,66 €
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Pista senzilla i Pistes transversals de la Central

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

LLOGUER PISTES TENNIS / VOLEI PLATJA

ESCOLA TENNIS (setembre-juny 2020-2021)
MINITENNIS
* 1 DIA/set.: 1,5 hores setmanals

489,59 €

* 2 DIES/set.: 3 hores setmanals

734,92 €

* 3 DIES/set.:4,5 hores setmanals

1.028,67
€

JOVES/ PERFECCCIONAMENT 1
* 1 DIA/set.: 1,5 hores setmanals

706,49 €

* 2 DIES/set.: 3 hores setmanals

1.072,89
€
1.487,73
€

* 3 DIES/set.:4,5 hores setmanals
PERFECCIONAMENT 2
* 1 DIA/set.: 2 hores setmanals

808,62 €

* 2 DIES/set.: 4 hores setmanals

1.199,24
€
1.660,41
€

* 3 DIES/set.: 6 hores setmanals

ESCOLA TENNIS ADULTS/ES (MENSUAL)
CURSOS GRUPS MATI/ MIGDIA/ TARDA 9 a 17.30 h
1 dia abonat/a

63,18 €

2 dies abonat/a

108,44 €

1 dia no abonat/a

86,34 €

2 dies no abonat/a

133,72 €

CURSOS GRUPS VESPRE 17.30 a 21.30 h
1 dia abonat/a

76,86 €

2 dies abonat/a

126,35 €

1 dia no abonat/a

104,24 €

2 dies no abonat/a

154,77 €

CURS INDIVIDUAL
1 hora setmanal abonat/a

102,12 €

1hora setmanal no abonat/a

104,24 €

ESCOLA DE PÀDEL (MENSUAL)
CURSOS DE GRUP 4 PERSONES
MATI / MIGDIA 8 a 15 h
Abonat/a 1 hora / un dia setmana

62,12 €

No abonat/a 1 hora un dia setmana

83,18 €

TARDA/ VESPRE 15 a 23 h
Abonat/a 1 hora / un dia setmana

72,65 €

No abonat/a 1 hora un dia setmana

93,71 €

https://bop.diba.cat

1.304,53
€

Pàg. 193-251

931,81 €

* 3 DIES/set.:4,5 hores setmanals

CVE 2020038099

* 2 DIES/set.: 3 hores setmanals

Data 28-12-2020

621,20 €

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

* 1 DIA/set.: 1,5 hores setmanals

A

ESCOLA BASE

CURS INDIVIDUAL
ESCOLA PÀDEL (setembre-juny 2019-2020)
Fill/a abonat/a 1 dia/1 hora setmanal (Iniciació)

410,00 €

Fill/aa abonat/a 2 dia/2 hores setmanals (Iniciació)

738,00 €

193
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CLASSES DE GRUP INFANTIL

Fill/a abonat/a 1 dia/ 1/2 hora setmanal (Perfeccionament)

589,00 €

Fill/a abonat/a 2 dia/ 3 hores setmanals (Perfeccionament)

1.016,00
€

TENNIS PLATJA
PREU MENSUAL ESCOLA
Grupal 1 dia/setm. GJ (fins a 12 anys) abonat/a

46,00 €

Grupal 1 dia/setm. GJ (fins a 12 anys) no abonat/a

69,00 €

Grupal 2 dies/setm. GJ (fins a 12 anys) abonat/a

82,00 €

Grupal 2 dies/setm. GJ (fins a 12 anys) no abonat/a

123,00 €

Grupal 1 dia/setm. G1 /G2 abonat/a

60,00 €

Grupal 1 dia/setm. G1/G2 no abonat/a

90,00 €

Grupal 2 dies/setm. G1/G2 abonat/a

110,00 €

Grupal 2 dies/setm. G1/G2 no abonat/a

165,00 €

PREU PARTICULARS (PACK 4)
Particular 1 alumne abonat/a

120,00 €

Particular 1 alumne no abonat/a

180,00 €

Particular 2 alumnes abonat/a

90,00 €

Particular 2 alumnes no abonat/a

135,00 €

PREU OCASIONAL ESCOLA
Grupal abonat/a

20,00 €

Grupal no abonat/a

30,00 €

Classe prova abonat/a

10,00 €

Classe prova no abonat/a

15,00 €

Particular 1 alumne abonat/a

35,00 €

Particular 1 alumne no abonat/a

52,50 €

Particular 2 alumnes abonat/a

27,00 €

Particular 2 alumnes no abonat/a

40,50 €

VÒLEI PLATJA
PREU MENSUAL ENTRENAMENT (1,5 h/sessió)
Grupal 1 dia/setm. Abonat/a

20,00 €

Grupal 1 dia/setm. No abonat/a

30,00 €

Grupal 2 dies/setm. Abonat/a

40,00 €

Grupal 2 dies/setm. No Abonat/a

50,00 €

Grupal 3 dies/setm. Abonat/a

60,00 €

Grupal 3 dies/setm. No Abonat/a

70,00 €

Classe prova 1 sessió abonat/a

8,00 €

Clase prova 1 sessió no abonat/a

10,00 €

Classe prova 2 sessions abonat/a

15,00 €

Classe prova 2 sessions no abonat/a

18,00 €

Classe prova 3 sessions abonat/a

22,00 €

Classe prova 3 sessions no abonat/a

25,00 €

https://bop.diba.cat

90,00 €

Pàg. 194-251

80,00 €

No abonat/a 1 hora un dia setmana 2 pax preu cadascú

CVE 2020038099

160,00 €

Abonat/a 1 hora/ un dia setmana 2 pax preu cadascú

Data 28-12-2020

140,00 €

No abonat/a 1 hora un dia setmana

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Abonat/a 1 hora/ un dia setmana

A

CLASSES PARTICULARS PÀDEL (MENSUAL)

Grup de 10 pax menors

150,00 €

Grup de 8 pax adults/es

200,00 €

194
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ESCOLA VÒLEI PLATJA CLUBS (2 dies/1,5 h/setmana)

ARMARIETS
Armariet petit preu mensual

7,69 €

Armariet gran preu mensual

9,08 €

ALTRES SERVEIS
Servei de suport al vestidor preu/hora (/)

17,80 €

https://bop.diba.cat

nota: El servei marcat amb un (/) serà gratuït per als usuaris/es que puguin acollir-se al programa, en funció de la
disponibilitat de places determinades per l’IBE, que n’assumirà l’import.

VELÒDROM MUNICIPAL D'HORTA
A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui
ESCOLA MUNICIPAL DE CICLISME EN PISTA
Iniciació Quota trimestral

* Des de 15 anys endavant

100,60 €

Entrada ocasional pista

8,05 €

BMX
Iniciació BMX quota trimestral
* De 8 a 14 anys

90,54 €

Entrada ocasional pista

5,26 €

TRIAL

Pàg. 195-251

90,54 €

Escola d'adults/es quota trimestral

CVE 2020038099

* De 8 a 14 anys

A

Programa esport inclou

Entrada ocasional pista (divendres de 18 a 20 h.)

5,26 €

SERVEIS COMPLEMENTARIS
Classe dirigida sala de corrons 1 HORA

10,53 €

Lloguer de bici BMX, trial o pista sessió

5,26 €

SERVEIS CICLISME INDOOR
Sessió hora

16,53 €

Bonus 10 sessions 1hora

140,50 €

Sessió 1h amb tècnic

41,32 €

Bonus 10 sessions 1 hora amb tècnic

351,24 €

Pla d'entrenament personalitzat

66,12 €

Test aptitud física individual

12,40 €

Test aptitud física en grup (fins a 10 esportistes)

61,98 €

LLOGUER D'ESPAIS
Pista fusta club ciclista hora

34,28 €

Pista BMX club ciclista hora

34,28 €

Area de trial hora

34,28 €

Pista de bàsquet clubs/ hora

20,12 €

Pista de basquet empreses o particulars/ hora

55,35 €

Lloguer espai no esportiu (preu metre quadrat)

9,18 €
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90,54 €

B

* De 8 a 14 anys

Data 28-12-2020

Iniciació Trial quota trimestral

LLOGUER CAMP DE FUTBOL
Entrenaments clubs (camp 1 hora )
Entrenaments futbol base (Fins a juvenil inclòs)

15,09 €

Entrenaments futbol tecnificació (Fins a juvenil inclòs)

20,12 €

Altres categories

25,15 €

Competició clubs base
14,08 €

Competició aleví

20,12 €
7,04 €

lloguer lligues comercials futbol 7

40,24 €

Lloguer esporàdic

60,36 €

ALTRES SERVEIS
Servei de suport al vestidor preu/hora (Programa l'esport inclou) /

17,80 €

Nota: El servei marcat amb un (/) serà gratuït per als usuaris/es que puguin acollir-se al programa, en funció de la
disponibilitat de places determinades per l’IBE, que n’assumirà l’import.

COMPLEX MUNCIPAL ESPORTIU MUNDET
A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui
LLOGUER CAMPS DE FUTBOL GESPA
Entrenaments clubs (1/2 camp, 1 hora)
Entrenament futbol base (fins juvenil inclòs)

15,27 €

Entrenament altres categories

26,32 €

Pàg. 196-251

Lloguer horari lectiu

CVE 2020038099

Altres lloguers (camp sencer 1 hora)

https://bop.diba.cat

A

Competició prebenjamí i benjami

Competició pre-benjamí i benjamí (1/2 camp, 1 h.)

13,45 €

Competició aleví (1/2 camp, 1,30 h.)

20,20 €

Competició infantil i cadets (camp sencer, 1,30 h.)

40,36 €

Competició juvenil (camp sencer, 2 hores)

53,78 €

Competició altres categories
126,49 €

Altres Lloguers (camp sencer, 1 hora)
Lloguer escolar horari lectiu

14,81 €

Lloguer lligues comercials futbol 7

68,44 €

Lloguer lligues comercials futbol 7 (discontinus)

86,35 €

Lloguer esporàdic Futbol 11 (discontinus)

156,54 €

Lloguer esporàdic Futbol sala (discontinus)

52,29 €

Llum artificial (100 %) Futbol 11

7,24 €

Llum artificial (50 %) Futbol 7 i futbol sala

3,51 €

Lloguer usos no esportius

210,58 €

LLOGUER CAMP DE FUTBOL TERRA
Lloguer esporàdic 1 hora

27,13 €

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Amateurs, veterans, grups (camp sencer, 2 h.)

Data 28-12-2020

Competició clubs futbol base

Lloguer esporàdic 2 hores
* Laborables

54,66 €

* Dissabtes diumenges i festius

59,43 €

B

LLOGUER PISTA POLIESPORTIVA PETITA

196

Lloguer esporàdic 1 hora

36,58 €

Enllumenat artificial 1 hora

3,46 €

LLOGUER FRONTÓ
Lloguer frontó 1 hora

15,00 €

Enllumenat artificial frontó 1 hora

2,31 €

18,95 €
36,88 €

Preu per enllumenat artificial / hora
* Entrenament o competició

4,37 €

PISTA POLIESPORTIVA MUNICIPAL MONTBAU
A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui
LLOGUER DE LA PISTA POLIESPORTIVA

2020

Entrenament amb reserva d'un vestidor/ hora
* Equips juvenils i inferiors
* Equips d'altres categories

17,73 €
30,44 €

Competicions amb reserva de dos vestidors
Per hora:
* Equips juvenils i inferiors
* Equips d'altres categories

31,91 €
61,46 €

Lloguer pista centres educatius

18,92 €

Preu per enllumenat artificial / hora
* Entrenament o competició

4,37 €

https://bop.diba.cat

Competicions amb reserva de dos vestidors
Per hora:
* Equips juvenils i inferiors
* Equips d'altres categories

Pàg. 197-251

9,48 €
18,95 €

CVE 2020038099

Entrenament amb reserva d'un vestidor/ hora
* Equips juvenils i inferiors
* Equips d'altres categories

Data 28-12-2020

2020

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

LLOGUER DE LA PISTA POLIESPORTIVA

A

PISTA POLIESPORTIVA MUNICIPAL CAN BARÓ
A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui

COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL TEIXONERA VALL HEBRON
A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui

B

LLOGUER CAMP DE FUTBOL
Entrenaments clubs (1/2 camp, 1 hora)

197

Entrenament futbol base (fins juvenil inclòs)

15,27 €

Entrenament futbol base tecnificació (fins juvenil inclòs)

30,18 €

Entrenament altres categories

60,21 €

Competició clubs futbol base (partits)
13,45 €

Competició aleví (1/2 camp, 1,30 hores)

20,20 €

Competició infantil i cadets (camp sencer, 1,30 h.)

40,36 €

Competició juvenil (camp sencer, 2 h.)

53,78 €

A

Competició pre-benjamí i benjamí (1/2 camp, 1 h.)

Competició altres categories (partits)

20,56 €

Lloguer lligues comercials (futbol 7)

60,21 €

Lloguer esporàdic futbol 11 (laborables)

200,71 €

Llum artificial (100 %)

17,61 €

Llum artificial (50 %)

8,81 €

Lloguer usos no esportius

213,74 €

Lloguers singulars
Lloguer esporàdic futbol 7 (laborables)

100,35 €

Agències d'esdeveniments esportius

80,28 €

Lloguer esporàdic futbol 7 (cap setmana/ festius)

110,39 €

Lloguer esporàdic futbol 11 (cap setmana / festius)

220,78 €

LLOGUER CAMP DE RUGBI
Entrenaments clubs (1/3 camp, 1 hora)
Entrenament rugbi base (fins juvenil inclòs)

15,27 €

Entrenament altres categories rugbi

60,21 €

Competició clubs rugbi base (partits)
Competició fins a sub10 i sub 12 (1/2 camp, 1,30 h.)

20,20 €

Competició sub 14 camp gran (sencer 1,30 h)

40,35 €

Competició sub 16 i sub 18 camp gran 2h.

53,78 €

Pàg. 198-251

24,09 €

Lloguer entrenaments tecnificació

CVE 2020038099

Lloguer escolar horari lectiu

https://bop.diba.cat

264,93 €

Altres Lloguers (camp sencer, 1 hora)

Data 28-12-2020

Amateurs, veterans, grups (camp sencer, 2 h.)

Amateurs, veterans, grups (camp sencer, 2 h.)

264,93 €

PÀDEL

Lloguer de pista de pàdel 1 hora

28,69 €

Escola de pàdel mensual 1 h/ setmanal

43,33 €

DISTRICTE: NOU BARRIS

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Competició altres categories (partits)

CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL ARTESANIA
A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui

B

MATRÍCULA
General

59,08 €

198

32,22 €

Adult/a a partir de 31 anys

35,78 €

3r Familiar i posteriors

22,72 €

Quota abonament familiar

90,87 €

Quota abonament monoparental

55,47 €

Matí de 7 a 14.30h de dll a dg (a)
Targeta rosa de 7 a 13h de dll a dv

24,19 €
20,17 €

Quota persones amb discapacitat usuaris/es de targ. Rosa <60 anys

20,17 €

Baixa temporal
QUOTES MENSUALS Abonats/es anteriors al 31/12/2003

5,09 €

Migdia de 12 a 17h de dll a dg
Targeta rosa només migdia

16,47 €
15,34 €

Gent Gran majors de 65 anys

14,71 €

ENTRADES OCASIONALS
Infantil de 0 a 5 anys
Infantil de 6 a 14 anys

3,26 €
3,40 €

Adults/es més de 15 anys

7,36 €

https://bop.diba.cat

25,93 €

Quota Jove de 16 a 30

Pàg. 199-251

Infantil a partir de 6 anys fins 15 anys

A

QUOTES MENSUALS

18,65 €

Nadons 1 dia/set

61,08 €

Petits de 3 a 5 anys 1d/set

54,97 €

Petits de 3 a 5 anys 2d/set

89,65 €

Infantil de 6 a 15 anys 1d/set

49,83 €

Infantil de 6 a 15 anys 2d/set

85,14 €

Adults/es 2d/set

106,14 €

Gent Gran 2d/set
Natació adaptada preu hora
Abonats/es 30% de descompte

73,95 €
35,98 €

CURSET DE NATACIÓ ESCOLAR MENSUAL
16,04 €

Escoles d'educació especial
ratio 1/2
ratio 1/6-8

24,94 €
20,47 €

NATACIÓ ESCOLAR
Programa Ja Nedo- 5è i 6è EP (Preu Trim./Mòdul 12 alumnes) *
Programa Ja Nedo- 1r EP (Preu curs/Mòdul 10 alumnes) *
Programa A l'aigua NOU (monitor/a/sessió) (b)

680,00 €
2.040,00 €
22,36 €

LLOGUER D'ESPAIS
Piscina
Lloguer 1 carril piscina/1h

21,24 €

Monitor/a sessió (45 minuts)

20,78 €

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Escoles 1d/set (inclou AMPA)

Data 28-12-2020

Inscripció cursets

CVE 2020038099

CURSETS DE NATACIÓ Trimestral

Sales Activitats dirigides
24,94 €

LLOGUER ARMARIETS
Lloguer armariet alt/mensual

4,52 €
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Lloguer 1 sala activitats dirigides-preu hora

Lloguer armariet baix/mensual

3,39 €

ALTRES SERVEIS
Servei de suport al vestidor preu/hora (Programa l'esport inclou) /

17,80 €

Servei APP (quota mensual)

4,13 €

56,45 €

QUOTES MENSUALS
Infantil des de 6 anys fins a 13 anys

21,35 €

Tarifa jove 14-17 anys

21,35 €

Adult/a des de 18 anys

34,74 €

Targeta Rosa

21,78 €

3r familiar
Quota abonament familiar
Quota abonament monoparental
Matí de 8 a 14h de dll a dv (a)
Quota familiar 1 adult/a + 1 nen menor de 12 anys

21,35 €
74,83 €
49,89 €
21,78 €
36,40 €

Quota persones amb discapacitat usuaris/es de targ. Rosa <60 anys

20,38 €

Baixa temporal
QUOTES MENSUALS abonats/es abans 31/12/2003

4,86 €

Migdia
Gent Gran

19,41 €
21,78 €

Cap de Setmana
ENTRADES OCASIONALS

20,88 €

Infantil fins a 15 anys

6,21 €

Adult/a
CURSOS DE NATACIÓ Trimestral

10,34 €

Inscripció cursets

18,65 €

Nadons 1 d/set
Nadons 2 d/set
Petits de 2 a 5 anys 1 d/set
Petits de 2 a 5 anys 2 d/set
Infantil més de 6 anys 2 d/set
Adult/a 2 d/set
Gent Gran 2 d/set)
Abonats/es 30% de descompte

79,47 €
153,05 €
51,18 €
81,74 €
81,74 €
88,87 €
85,70 €
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Pàg. 200-251

General

CVE 2020038099

MATRÍCULA

Data 28-12-2020

CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL CAN CUYÀS
A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Nota: El servei marcat amb un (/) serà gratuït per als usuaris/es que puguin acollir-se al programa, en funció de la
disponibilitat de places determinades per l’IBE, que n’assumirà l’import.
Nota: El servei marcat amb un (b) indica que per les escoles d'Educació Especial de Barcelona que puguin acollir-se
al programa, aquesta tarifa serà assumida per l'IBE.

B

Nota: El servei marcat amb un (*) indica que per les escoles de Barcelona que puguin acollir-se al programa,
aquesta tarifa serà assumida en 2/3 parts per l'IBE i en 1/3 part pel gestor .

A

Nota: El servei marcat amb una (a) indica que per a persones en situació d'atur, residents a Barcelona, aquesta
tarifa tindrà una reducció del 50% .

Natació Escolar
Escoles 1d/set/alumne preu mensual
Natació Adaptada preu hora
NATACIÓ ESCOLAR

15,33 €
35,98 €

Programa Ja Nedo- 5è i 6è EP (Preu Trim./Mòdul 12 alumnes) *
Programa Ja Nedo- 1r EP (Preu curs/Mòdul 10 alumnes) *

22,36 €

A

Programa A l'aigua NOU (monitor/a/sessió) (b)

680,00 €
2.040,00 €

Escoles

25,53 €

Entrenaments 1/3 pista

24,92 €

Entrenaments 1/2 pista

33,11 €

Entrenaments 2/3 pista

40,40 €

Entrenaments pista sencera

54,08 €

1h personal

19,10 €

1h llum

12,60 €

Abonats/es i lloguer anual : descompte del 10%
Competició : increment del 5%

1,11 €

Lloguer no abonats/es (preu hora/ pista)

18,58 €

Tiquet 10 h. Abonats/es (preu hora/persona)

6,07 €

Tiquet 10 h. No abonats/es (preu hora/ pista)

117,76 €

* 1h llum

4,51 €

* Lloguer raquetes

1,03 €

ALTRES SERVEIS
Servei de suport al vestidor preu/hora (Programa l'esport inclou) /

17,80 €

Servei APP (quota mensual)

4,13 €

Nota: El servei marcat amb una (a) indica que per a persones en situació d'atur, residents a Barcelona, aquesta
tarifa tindrà una reducció del 50% .
Nota: El servei marcat amb un (*) indica que per les escoles de Barcelona que puguin acollir-se al programa,
aquesta tarifa serà assumida en 2/3 parts per l'IBE i en 1/3 part pel gestor .
Nota: El servei marcat amb un (/) serà gratuït per als usuaris/es que puguin acollir-se al programa, en funció de la
disponibilitat de places determinades per l’IBE, que n’assumirà l’import.
Nota: El servei marcat amb un (b) indica que per les escoles d'Educació Especial de Barcelona que puguin acollir-se
al programa, aquesta tarifa serà assumida per l'IBE.

CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL CAN DRAGÓ
A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui
MATRÍCULA
General

Data 28-12-2020

Lloguer abonats/es (preu hora/persona)

CVE 2020038099

20,10 €

Pàdel

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

*Fora d'horari del CEM 1h/personal

Pàg. 201-251

Pavelló

https://bop.diba.cat

LLOGUER D'ESPAIS

59,08 €

Infantil fins a 15 anys

32,15 €

201

B

QUOTES MENSUALS

23,76 €

Matí (de dll a dv de 7 a 15h) (a)

34,66 €

Targeta Rosa només matí

32,27 €

GUB formació física

10,00 €

*Baixa temporal

5,09 €

Gent gran

32,27 €

QUOTES MENSUALS Abonats/es anteriors al 31/12/2003
Palestra i pista d'atletisme
Infantil i 3r familiar

22,36 €

Adult/a

35,61 €

Gent gran i gent gran matí

19,84 €

Matí

23,74 €

Piscina
Infantil i 3r familiar

21,36 €

Adult/a

31,45 €

Gent gran i gent gran matí

19,58 €

Matí

23,74 €

ENTRADES OCASIONALS
De 0 a 5 anys

2,68 €

Infantil de 6 a 15 anys i targeta rosa

6,50 €

Adult/a

10,83 €

ACTIVITATS AQUÀTIQUES Trimestral
Inscripció cursets

18,65 €

Nadons 1 d/set

66,70 €

Adult/a 2d/set

93,41 €

Infantil 2d/set

82,38 €

Infantil 1d/set

52,99 €

Aigua-esport 2 d/set

82,38 €

Gent gran 2d/set

49,62 €

* Persones abonades 30% de descompte.
Escoles 1d/set preu mensual

16,04 €

NATACIÓ ESCOLAR
Programa Ja Nedo- 5è i 6è EP (Preu Trim./Mòdul 12 alumnes) *
Programa Ja Nedo- 1r EP (Preu curs/Mòdul 10 alumnes) *
Programa A l'aigua (monitor/a/sessió) (b)

680,00 €
2.040,00 €
22,36 €

LLOGUER D'ESPAIS

A

55,47 €

Quota persones amb discapacitat usuaris/es de targ. Rosa <60 anys

https://bop.diba.cat

90,87 €

Quota abonament monoparental

Pàg. 202-251

33,76 €

CVE 2020038099

3r familiar i posterior
Quota abonament familiar

Data 28-12-2020

41,40 €

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Adult/a

Escoles horari lectiu

27,73 €

Entrenament 1/2 pista categories juvenils i inferiors

30,25 €

Entrenament pista sencera categories juvenils i inferiors

47,76 €

Competició 1/2 pista categories juvenils i inferiors

36,50 €

Competició pista sencera categories juvenils i inferiors

55,06 €

202

B

Pavelló

Entrenament 1/2 pista

37,81 €

Entrenament pista sencera

59,70 €

Competició 1/2 pista

45,63 €

Competició pista sencera

68,83 €

Lloguer ús no esportiu (preu hora)

68,83 €

Infantil 0 a 5 anys (assegurança)

1,99 €

Infantil de 6 a 14 anys i Targeta Rosa (de dilluns a diumenge)

4,89 €

Adult/a (de dilluns a diumenge)

7,02 €

Abonaments
Infantil de 6 a 14 anys i Targeta Rosa
10 banys

27,78 €

Mensual

41,53 €

Temporada

90,21 €

Adult/a
10 banys

44,46 €

Mensual

58,48 €

Temporada

137,24 €

Temporada abonats/es conjunt

105,48 €

Casals per nen

2,60 €

PISTA D'ATLETISME
Abonament temporada
Passis individuals anuals fins 17 anys

105,15 €

Passis individuals anuals entre 18 i 64 anys

198,71 €

Passis individuals anuals més 65 anys/ tarja rosa

84,63 €

Passis anuals atletes de clubs de la ciutat fins a 17 anys

26,29 €

Passis anuals atletes de clubs de la ciutat de 18 a 64 anys

149,03 €

Increment abonament usuari no federat 10%
Entrada ocasional

5,15 €

Entrades 10 usos entre 6 i 64 anys

39,79 €

Entrades 10 usos més de 65 anys
Competició 3h clubs i entitats federades

22,12 €
295,15 €

Competició 3h clubs i entitats no federats

444,92 €

Megafonía

47,57 €

Personal 1h

21,23 €

Material escoles

56,19 €

Escoles/clubs/col·lectius/grups (màx 30) 1h

27,06 €

Festivals i actes escoles 3h

283,64 €

Il.luminació 50% per competició i actes

11,40 €

Il.luminació 100% per competició i actes

22,79 €
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https://bop.diba.cat
Pàg. 203-251

LLAC D'ESTIU
Entrades ocasionals

CVE 2020038099

20,12 €
4,34 €

Data 28-12-2020

21,24 €

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

22,63 €
3,48 €

A

14,87 €

B

1h de llum de pavelló
Pàdel
1h de pista
1h llum pista
Piscina
Lloguer 1 carril piscina/1h
Sales
Sala formació nou edifici
Sala formació edifici palestra

GESPA CENTRAL
Entrenaments temporada grups 25 (absolut/veterà) hora

54,54 €

Entrenaments temporada grups 30 (inferiors/femení) hora

27,06 €

Competició (absolut/veterà) 2 hores

157,19 €

Competició (inferiors/femení) hores

79,34 €

Altres activitats (lloguers puntuals) hora

65,45 €

CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL COTXERES DE BORBÓ
A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui
MATRÍCULA
Infantil fins a 5 anys

gratuït

Infantil de 5 a 13 anys

15,29 €

Adult/a

62,36 €

Adult/a beneficiari/a

49,89 €

Familiar 2 adults/es

79,36 €

Joves de 14 a 17 anys i Gent Gran de més de 65 anys)

43,08 €

Matí i migdia

51,02 €

Targeta Rosa

26,93 €

Familiar ( 2 adults/es i 1 o més fills/es fins a 14 anys)

68,02 €

QUOTA MENSUAL
Infantil de 5 fins a 13 anys

8,68 €

Joves de 14 a 17 anys

23,97 €

Gent Gran de més de 65 anys (entrada entre les 7 i les12h)

23,69 €

Adult/a jove de 18 a 24 anys a partir de les 16h

35,54 €

Adult/a jove de 18 a 24 anys cap de setmana (dv i ds a partir de les 16h)

23,97 €

Adult/a
Adult/a nit a partir de les 20:15h

47,93 €
35,12 €

Adult/a cap de setmana (dv i ds a partir de les 16h)

25,62 €

Matí de dll a dv de 7 a 16h i caps de setmana (a) (z)

34,30 €

Migdies dll a dv de 13 a 16h i caps de setmana

25,62 €

Targeta Rosa de 7 a 15h i caps de setmana

21,54 €

Quota persones amb discapacitat usuaris/es de targ. Rosa <60 anys

21,54 €

Quota abonament monoparental

45,04 €

Adult/a beneficiari/a
Familiar ( 1 adult/a amb 1 fill/a menor de 14 anys)

38,84 €
56,61 €

Familiar ( 1 adult/a amb 2 fills/es menor de 14 anys)

64,88 €

Familiar ( 2 adults/es i 1menor de 14 anys)

95,04 €

204
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Nota: El servei marcat amb un (/) serà gratuït per als usuaris/es que puguin acollir-se al programa, en funció de la
disponibilitat de places determinades per l’IBE, que n’assumirà l’import.
Nota: El servei marcat amb un (b) indica que per les escoles d'Educació Especial de Barcelona que puguin acollir-se
al programa, aquesta tarifa serà assumida per l'IBE.

Pàg. 204-251

Nota: El servei marcat amb un (*) indica que per les escoles de Barcelona que puguin acollir-se al programa,
aquesta tarifa serà assumida en 2/3 parts per l'IBE i en 1/3 part pel gestor .

CVE 2020038099

Nota: El servei marcat amb una (a) indica que per a persones en situació d'atur, residents a Barcelona, aquesta
tarifa tindrà una reducció del 50% .

Data 28-12-2020

4,13 €

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

17,80 €

Servei APP (quota mensual)

B

Servei de suport al vestidor preu/hora (Programa l'esport inclou) /

A

ALTRES SERVEIS

Familiar (2 adults/es i 2 o més menors de 14 anys)

103,72 €

ENTRADES OCASIONALS
Adult/a

11,57 €

Infantil, joves i gent gran

6,61 €

Targeta Rosa

5,39 €

Familiar

15,29 €

51,02 €

Nadons 1d/set

90,70 €

Petits 2 anys 1d/set

94,10 €

Petits 2 anys 2d/set

175,73 €

Petits de 3 a 5 anys 1d/set

79,36 €

Petits de 3 a 5 anys 2d/set

151,92 €

Infants de 6 a 15 anys 1d/set
Infants de 6 a 15 anys 2d/set

58,96 €
100,91 €

Adults/es 1d/set

65,76 €

Adults/es 2 d/set

111,11 €

Terapèutica 2d/set

119,04 €

Embarassades 2d/set

119,04 €

ACTIVITATS AQUÀTIQUES Mensual Intensiu 5 sessions/set
Petits 2 anys

157,60 €

De 3 a 5 anys

98,64 €

De 6 a 15 anys

85,04 €

Adults/es

85,04 €

NATACIÓ ESCOLAR
Programa Ja Nedo- 5è i 6è EP (Preu Trim./Mòdul 12 alumnes) *
Programa Ja Nedo- 1r EP (Preu curs/Mòdul 10 alumnes) *
Programa A l'aigua (monitor/a/sessió) (b)

680,00 €
2.040,00 €
22,36 €

ACTIVITATS DIRIGIDES
Mindfullness (sessió informativa + 10 sessions de 90 minuts)

133,02 €

ENTRENADOR/A PERSONAL
Sessió d'1h

44,22 €

LLOGUER Pavelló
Entrenament 1/3 i 1 vestidor

28,34 €

Competició 1/3 i 2 vestidors

34,02 €

Entrenament pista sencera

62,36 €

Competició pista sencera

73,70 €

Escoles horari lectiu 1/3 i 2 vestidors

22,68 €

Empreses 1/3 i 1 vestidor

51,02 €

Actes no esportius (preu hora)
20% descompte per temporada a les entitats que en fan ús tota la temporada i
a les categories juvenils i inferiors
LLOGUER Sales / Piscina

198,08 €

1 carrer de piscina / 1h

30,61 €

205
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65,76 €

Escoles horari NO lectiu de 6 a 14 anys / alumne

Pàg. 205-251

Escoles horari NO lectiu de 3 a 5 anys / alumne

CVE 2020038099

35,15 €

Data 28-12-2020

37,41 €

Escoles de 6 a 14 anys/ alumne

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

18,65 €

Escoles de 3 a 5 anys/ alumne

B

Inscripció cursets

A

ACTIVITATS AQUÀTIQUES Trimestral

Sala d'activitats dirigides

30,61 €
30,61 €

Revisió mèdica avançada

55,55 €

Fisioteràpia 25'

30,61 €

Fisioteràpia 50'

47,62 €

Massatge 25'

28,34 €

Massatge 50'

45,35 €

Dietètica

45,35 €

Control dietètica

26,08 €

ALTRES
32,88 €

Reserva anticipada actv dirigida per internet

1,13 €

Baixa temporal

15,29 €

ALTRES SERVEIS

Nota: El servei marcat amb un (*) indica que per les escoles de Barcelona que puguin acollir-se al programa,
aquesta tarifa serà assumida en 2/3 parts per l'IBE i en 1/3 part pel gestor .
Nota: El servei marcat amb un (/) serà gratuït per als usuaris/es que puguin acollir-se al programa, en funció de la
disponibilitat de places determinades per l’IBE, que n’assumirà l’import.

Data 28-12-2020

Nota: El servei marcat amb un (b) indica que per les escoles d'Educació Especial de Barcelona que puguin acollir-se
al programa, aquesta tarifa serà assumida per l'IBE.
Nota: El servei marcat amb un (z) indica prova pilot amb GDR reconegut 30 % de descompte.
Abonats/es 20% de descompte a totes les activitats dirigides

CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL TURÓ DE LA PEIRA
A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui
MATRÍCULA
Pre-infantil ( de 0 a 5 anys)

gratuïta

Infantil (de 6 a 15 anys)

40,24 €

Adult/a ( a partir de 16 anys)

40,24 €

Gent Gran (més de 65 anys- de 7 a 15h i caps de setmana)

40,24 €

Quota familiar (2 adults/es amb fills/es fins els 18 anys)

50,30 €

Quota familiar monoparental

50,30 €

Targeta rosa ( de 7h a 15h i caps de setmana)

40,24 €

QUOTES MENSUALS
Infantil (0 a 5 anys)

0,00 €

Infantil (6 a 13 anys)

20,12 €

Adult/a (a partir de 16 anys) (a)

25,15 €

Gent Gran +65 anys(entrada entre les 7 i les 15h, i caps de set.) *

20,12 €

Familiar (2 adults/es amb fills/es fins a 18 anys)*

72,43 €

Quota abonament Monoparental*

36,22 €

Targeta Rosa (de 7 a 15h i caps de setmana)*

16,10 €

QUOTES MENSUALS AMB ACTIVITAT DIRIGIDA

206

CVE 2020038099

Nota: El servei marcat amb una (a) indica que per a persones en situació d'atur, residents a Barcelona, aquesta
tarifa tindrà una reducció del 50% .

Pàg. 206-251

17,80 €

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Servei de suport al vestidor preu/hora (Programa l'esport inclou) /

B

Lloguer armariet trimestral

https://bop.diba.cat

Revisió mèdica inicial

A

SERVEIS DE SALUT

Tarifa Jove 14-17 anys

20,12 €

Adult/a (a partir de 18 anys) (a)*

29,01 €
24,86 €

Familiar (2 adults/es amb fills/es fins a 18 anys)

80,17 €

Quota abonament Monoparental

40,08 €

Quota persones amb discapacitat usuaris/es de targ. Rosa <60 anys

14,34 €

Targeta Rosa (de 7 a 15h i caps de setmana)

20,70 €

Inscripció cursets

18,65 €

Petits de 2 a 4 anys 1d/set

23,43 €

Infants de 5 a 14 anys 1d/set

21,09 €

De més de 15 anys 1d/set

23,43 €

Petits de 2 a 4 anys 2d/set

42,17 €

Infants de 5 a 14 anys 2d/set

39,83 €

De més de 15 anys 2d/set

42,17 €

Petits de 2 a 4 anys 3d/set

60,86 €

Infants de 5 a 14 anys 3d/set

56,06 €

De més de 15 anys 3d/set

60,86 €

Petits de 2 a 4 anys intensiu

86,69 €

Infants de 5 a 14 anys intensiu

82,01 €

De més de 15 anys intensiu

86,69 €

A partir del 2n germà / intensiu

76,17 €

Targeta Rosa 50% de descompte

https://bop.diba.cat

5,03 €

CURSETS DE NATACIÓ Mensuals

Pàg. 207-251

4,02 €

CVE 2020038099

Infantil de 5 a 15 anys
Adult/a

A

ENTRADES OCASIONALS

49,50 €

Infants de 6 a 15 anys

44,88 €

Primària grup de 45

40,16 €

ESCOLES Trimestral - Horari NO lectiu - 1 dia/setmana
Petits de 2 a 5 anys

55,33 €

Infants de 6 a 15 anys

47,17 €

Lloguer de la piscina

2020

1 carrer 1h/dia

25,15 €

NATACIÓ ESCOLAR
Programa Ja Nedo- 5è i 6è EP (Preu Trim./Mòdul 12 alumnes)*
Programa Ja Nedo-1r EP (Preu curs/Mòdul 10 alumnes)*
Programa A l'aigua (monitor/a/sessió) (b)

680,00 €
2.040,00 €
22,36 €

LLOGUER PAVELLÓ
Entrenament 1/2 sènior

26,16 €

Entrenament 1/2 categories inferiors

23,14 €

Entrenament pista sencera sènior

46,28 €

Entrenament pista sencera categories inferiors

35,21 €

Competició 1/2 sènior

29,17 €

Competició 1/2 categories inferiors

25,15 €

Competició pista sencera sènior

58,35 €

Competició pista sencera categories inferiors

40,24 €

Escoles horari lectiu 1/2

12,58 €

207

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Petits de 2 a 5 anys /alumne

B

ESCOLES Trimestral - Horari lectiu- 1dia/setmana

Data 28-12-2020

Abonats/es 20% de descompte

Escoles horari lectiu pista sencera

22,13 €

Lloguer puntual 1/2

37,73 €

Lloguer puntual pista sencera

72,43 €

Actes no esportius (preu hora)

125,75 €

20% descompte per temporada a les entitats que fan ús total la temporada i a
les categories juvenils i inferiors)

Entrenador/a Personal (60 minuts)

41,22 €

Nota: El servei marcat amb una (a) indica que per a persones en situació d'atur, residents a Barcelona, aquesta
tarifa tindrà una reducció del 50% .
Nota: El servei marcat amb un (*) indica que per les escoles de Barcelona que puguin acollir-se al programa,
aquesta tarifa serà assumida en 2/3 parts per l'IBE i en 1/3 part pel gestor .
Nota: El servei marcat amb un (/) serà gratuït per als usuaris/es que puguin acollir-se al programa, en funció de la
disponibilitat de places determinades per l’IBE, que n’assumirà l’import.
Nota: El servei marcat amb un (b) indica que per les escoles d'Educació Especial de Barcelona que puguin acollir-se
al programa, aquesta tarifa serà assumida per l'IBE.

INSCRIPCIÓ
Fins a 64 anys
A partir de 65 anys / Targeta Rosa
Abonament familiar (2 adults/es i fills/es fins a 17 anys)
Abonament monoparental i aturats
ABONAMENTS AMB UNITAT GESTIÓ CEM SANT ANDREU - LA
SAGRERA

51,41 €
25,70 €
25,70 €
gratuït

Antic abonat/a AISS

24,00 €

Fins a 14 anys

23,73 €

De 15 a 17 anys

26,51 €

De 18 a 64 anys (a)

28,94 €

Tarifa persones amb discapacitat menors de 60 anys usuaris/es de targ.
Rosa
Quota abonament familiar

16,62 €

Quota abonament familiar

64,77 €

Quota abonament monoparental
A partir de 65 anys / Targeta Rosa

38,13 €
23,55 €

GUB formació física

10,00 €

84,23 €

ENTRADES OCASIONALS PISCINA COBERTA
Fins a 14 anys i jubilats / Targeta Rosa

5,30 €

Majors de 14 anys

7,80 €

Abonament 1 mes

51,21 €

Abonament 2 mesos

86,17 €

Abonament 3 mesos

115,69 €
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Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL SANT ANDREU- LA SAGRERA
A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui

B

DISTRICTE: SANT ANDREU

Data 28-12-2020

CVE 2020038099

* Son quotes mensuals per abonats/es anteriors al 31/12/2019

https://bop.diba.cat

17,80 €

Pàg. 208-251

Servei de Suport al Vestidor preu/hora (Programa Esport Inclou)/

A

ALTRES SERVEIS

ALTRES
Dipòsit lloguer taquilla

53,70 €

Lloguer taquilla trimestral

15,20 €

Lloguer sala activitats

38,56 €

ACTIVITATS DIRIGIDES

18,81 €

Adults/es no abonats/es (3 dies)

46,38 €

Adults/es abonats/es (2 dies) (nou)

15,79 €

Adults/es no abonats/es (2 dies) (nou)

44,91 €

Nadons (6 a 24 mesos) 1/2 hora

36,85 €

Alevins 2 i 3 anys (1/2 hora)

40,54 €

Gent gran abonats/es/targeta rosa

Gratuït

Cursets mensuals aqua-salut
Adults/es abonats/es (2 dies)

15,79 €

Adults/es no abonats/es (2 dies)

42,91 €

Adults/es abonats/es (1 dia)

10,53 €

Adults/es no abonats/es (1 dia)

17,71 €

Gent gran / abonats/es / targeta rosa

Gratuït

Rehabilitació abonats/es 1/2 hora

30,84 €

Rehabilitació no abonats/es 1/2 hora

51,41 €

https://bop.diba.cat

Adults/es abonats/es (3 dies)

Pàg. 209-251

Cursets mensuals de natació

A

18,65 €

CVE 2020038099

Inscripció cursets de natació

No abonats/es

18,95 €

Entrenament Personal
1 sessió

26,84 €

5 sessions

96,66 €

10 sessions

171,82 €

Preparació proves físiques
1 sessió
5 sessions
10 sessions

32,22 €
107,38 €
193,32 €

Cursets anuals natació extra escolar de dilluns a dissabte (preu mensual)
Primària(6 a 12 anys) / Gent jove (13 a 17 anys) / Adults/es (18 o més)
abonats/es
Primària (6 a 12 anys)/ Gent jove (13 a 17 anys)/ Adults/es (18 o més)no
abonats/es
Infantil (3-5 anys) abonats/es
Infantil (3-5 anys) no abonats/es (nou)
Cursets escolars Col·lectius (preu mensual)
Primària de dll a div de 9 a 17.30h
Primària de dll a div de 17.30 a 18.15h
Primària dissabtes de 9 a 13h

12,84 €
21,47 €
15,30 €
22,43 €

13,16 €
13,90 €
15,06 €
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12,63 €

B

Abonats/es

Data 28-12-2020

Curset mensual fitness jove (2 dies)

Infantil (p2 a p5)
Educació especial
Entrada puntual terapèutica col·lectius gent gran

18,95 €
18,95 €
4,21 €

Servei de suport al vestidor preu/hora (Programa l'esport inclou) /

17,80 €

Nota: El servei marcat amb una (a) indica que per a persones en situació d'atur, residents a Barcelona, aquesta
tarifa tindrà una reducció del 50% .
Nota: El servei marcat amb un (*) indica que per les escoles de Barcelona que puguin acollir-se al programa,
aquesta tarifa serà assumida en 2/3 parts per l'IBE i en 1/3 part pel gestor .
Nota: El servei marcat amb un (/) serà gratuït per als usuaris/es que puguin acollir-se al programa, en funció de la
disponibilitat de places determinades per l’IBE, que n’assumirà l’import.
Nota: El servei marcat amb un (b) indica que per les escoles d'Educació Especial de Barcelona que puguin acollir-se
al programa, aquesta tarifa serà assumida per l'IBE.

CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL TRINITAT VELLA
A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui

https://bop.diba.cat

2020

Pàg. 210-251

ALTRES SERVEIS

680,00 €
2.040,00 €
22,36 €

CVE 2020038099

Programa Ja Nedo- 5è i 6è EP (Preu Trim./Mòdul 12 alumnes) *
Programa Ja Nedo- 1r EP (Preu curs/Mòdul 10 alumnes) *
Programa A l'aigua (preu monitor/a/sessió) (b)

A

NATACIÓ ESCOLAR

Matrícula Adult/a

38,45 €

Matrícula Familiar (2 adults/es + fills/es fins 17 anys)

50,00 €

Matrícula Familiar Monoparental i Aturats

gratuit

De 0 a 6 anys

gratüit

Data 28-12-2020

QUOTA D'INSCRIPCIÓ

Fins a 18 anys
Adults/es (a partir de 19 anys) (a)

21,05 €
1

30,15 €

Familiar (2 adults/es + fills/es fins 21 anys)

2

60,65 €

Familiar Monoparental (+ fills/es fins 21 anys)

35,55 €

Persones amb discapacitat usuaris/es de targ. Rosa

14,10 €

Jubilat ( major 65 anys ) / Targeta Rosa

3

23,10 €

Quota de manteniment

6,15 €

Quota intercentre (Verneda-Vintró)

44,15 €

ENTRADES OCASIONALS
Adults/es (majors de 14 anys)

8,10 €

Fins a 14 anys i jubilats/Targeta Rosa, entrada piscina estiu

5,00 €

Bloc 10 entrades infantil / Gent Gran - Estiu

40,00 €

Bloc 10 entrades adult/a - Estiu

52,40 €

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

ABONAMENT mensual

Dipòsit Lloguer Taquilla

20,00 €

Lloguer Trimestral

12,30 €

210

B

ALTRES

ACTIVITATS DIRIGIDES AQUÀTIQUES
Innscripció de cursets de natació

18,65 €

Cursets de natació
4

168,00 €
4

79,35 €

Bebes un dia setmana

54,50 €

Gent gran no abonats/es / Targeta Rosa - 2 dies trimestral

79,35 €

Escoles i AMPES - 1 dia trimestral

44,10 €

(*) quota nen/curs si el centre no té l'activitat inclosa a l'assegurança de la
FAPAC
NATACIÓ ESCOLAR MENSUAL
Programa Ja Nedo- 5è i 6è EP (Preu Trim./Mòdul 12 alumnes) *
Programa Ja Nedo- 1r EP (Preu curs/Mòdul 10 alumnes) *
Programa A l'aigua (preu monitor/a/sessió) (b)

680,00 €
2.040,00 €
22,36 €

ESCOLES ESPORTIVES
Escola Esportiva 2h/set-no abonats/es

15,00 €

LLOGUERS PAVELLÓ (preu/hora)

A

Adults/es - 2 dies trimestral

145,80 €
4

https://bop.diba.cat

Primària - 1 dia anual

Pàg. 211-251

Infantil - 1 dia anual

25,50 €

Entrenaments continus
Entrenaments sèniors

48,25 €

Competicions d'infantil a juvenil

34,35 €

Competicions sèniors

51,20 €

Lloguers ocasionals
Pista sencera

72,75 €

1/3 de pista

38,00 €

LLOGUERS PISCINA (preu/hora)
1 carril/h - màx. 12 persones

26,05 €

Lloguer Piscina Sencera

104,00 €

ALTRES SERVEIS
Servei de suport al vestidor preu/hora (Programa l'esport inclou) /

17,80 €

Nota: El servei marcat amb una (a) indica que per a persones en situació d'atur, residents a Barcelona, aquesta
tarifa tindrà una reducció del 50% .
Nota: El servei marcat amb un (*) indica que per les escoles de Barcelona que puguin acollir-se al programa,
aquesta tarifa serà assumida en 2/3 parts per l'IBE i en 1/3 part pel gestor .
Nota: El servei marcat amb un (/) serà gratuït per als usuaris/es que puguin acollir-se al programa, en funció de la
disponibilitat de places determinades per l’IBE, que n’assumirà l’import.
1 18% Pels abonats/es donats d'alta abans d'abril de 2018
2 8% Pels abonats/es donats d'alta abans d'abril de 2018
3 9,5% Pels abonats/es donats d'alta abans d'abril de 2018
4 15% dte. A abonats/es
Nota: El servei marcat amb un (b) indica que per les escoles d'Educació Especial de Barcelona que puguin acollir-se
al programa, aquesta tarifa serà assumida per l'IBE.
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Data 28-12-2020

Escoles esportives horari no escolar

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

22,20 €

B

Escoles, horari escolar

CVE 2020038099

Escoles

CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL BON PASTOR
A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui

24,02 €

Tarifa de manteniment baixa medica
ENTRADES OCASIONALS

5,34 €

Fins a 15 anys

5,00 €

Majors de 15 anys

9,40 €

Grups-casals (preus nen)

1,75 €

ALTRES
Dipòsit lloguer taquilla
Lloguer taquilla mensual

52,43 €
8,39 €

ACTIVITATS DIRIGIDES
Inscripció cursets natació

18,65 €

CURSETS DE NATACIÓ
16,87 €
36,59 €

No abonats/es
CURSETS DE NATACIÓ ESCOLAR
1 dia a la setmana (preu/nen/mes)
CURSETS NATACIÓ EXTRA-ESCOLAR
1 dia a la setmana tardes o dissabtes (preu/nen/mes)

15,84 €
20,34 €
29,91 €

Hip Hop (3 hores setmanals) T

44,52 €

Escola de patinatge (2 Hores setmanals)
Escola de patinatge (3 Hores setmanals)

32,06 €
44,52 €

Escola de Ritmica Iniciació (2 Hores setmanals)
Escola de Ritmica Competició I (4 Hores setmanals
Escola de Ritmica Competició II (6 Hores setmanals)

33,56 €
39,85 €
52,43 €

Escola de pàdel (Grup de mini pàdel i iniciació)
Escola de pàdel (Grup de joves)
NATACIÓ ESCOLAR

40,00 €
47,00 €

B

Hip Hop

https://bop.diba.cat

Tarifa persones amb discapacitat usuaris/es de targ. Rosa

Pàg. 212-251

21,70 €
42,36 €
42,36 €
36,57 €
78,97 €
51,22 €
24,02 €

CVE 2020038099

Infantil i joves (6 a 17 anys)
Adults/es (antics abonats/es fins a 31/12/04) descatalogada
Abonament adult/a (a)
Segon familiar i posterior (antics abonats/es fins 31/12/04) descatalogada
Quota abonament familiar (màxim 2 adults/es i fins a 17 anys)
Quota abonament monoparental
Gent gran (més de 65 anys, tarja rosa)

Data 28-12-2020

54,02 €

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Per tots els abonaments (excepte monoparental i aturats)
ABONAMENTS

A

QUOTA D'INSCRIPCIÓ

212

Programa Ja Nedo- 5è i 6è EP (Preu Trim./Mòdul 12 alumnes) *
Programa Ja Nedo- 1r EP (Preu curs/Mòdul 10 alumnes) *
Programa A l'aigua (preu monitor/a/sessió) (b)

680,00 €
2.040,00 €
22,36 €

LLOGUERS

Pavelló (preu/hora)
Promoció esportiva (fins alevins)
Entrenaments d'infantil a juvenil
Entrenaments sèniors
1/3 infantil -juvenil (entren. No vestidor)

18,86 €
31,71 €
50,93 €
13,28 €

1/3 promoció-AMPA fins aleví (entren. No vestidor)

7,74 €

Competició Promoció esport. (fins alevins)

30,19 €

Competicions d'infantil a juvenil

38,60 €

Competicions sèniors

56,13 €

Educació Física escolar

14,38 €

Escoles horari no escolar

19,13 €

LLOGUERS CAMP DE FUTBOL 11
Entrenaments clubs (1/2 camp, 1 hora)
Entrenament futbol base (fins juvenil inclòs)

15,27 €

Entrenament altres categories

52,43 €

https://bop.diba.cat

17,78 €

Pàg. 213-251

Piscina
1 carrer (preu/hora)

CVE 2020038099

25,67 €
17,18 €
34,35 €
25,67 €

Data 28-12-2020

Sala gran laborables
Sala petita laborables
Sala gran caps de setmana
Sala petita caps de setmana

A

Sala activitats dirigides (preu/hora i sense megafonia)

13,46 €

Competició aleví (1/2 camp, 1,30 hores)

20,19 €

Competició infantil i cadets (camp sencer, 1,30 hores)

40,36 €

Competició juvenil (camp sencer, 2 hores)

53,78 €

Competició altres categories
Amateurs, veterans, grups (camp sencer, 2 hores)

115,36 €

Altres Lloguers (camp sencer, 1 hora)
Lloguer escolar horari lectiu
Lloguer lligues comercials (futbol 7) Entrenament
Lloguer lligues comercials (futbol 7) Competició
PISTES TENNIS I PÀDEL

14,83 €
68,98 €
103,47 €

Tennis
Tennis abonats/es CEM (fins 13 h Matí)
Tennis preu públic )13 h matí)
Tennis abonats/es CEM (1 h tarda i caps de setmana)
Tennis preu públic (1 h. Tarda i caps de setmana)

213

10,06 €
14,08 €
12,07 €
16,10 €

B

Competició pre-benjamí i benjamí (1/2 camp, 1 hora)

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Competició clubs futbol base

Nota: El servei marcat amb un (*) indica que per les escoles de Barcelona que puguin acollir-se al programa,
aquesta tarifa serà assumida en 2/3 parts per l'IBE i en 1/3 part pel gestor .
Nota: El servei marcat amb un (/) serà gratuït per als usuaris/es que puguin acollir-se al programa, en funció de la
disponibilitat de places determinades per l’IBE, que n’assumirà l’import.
Nota: El servei marcat amb un (b) indica que per les escoles d'Educació Especial de Barcelona que puguin acollir-se
al programa, aquesta tarifa serà assumida per l'IBE.

A
CVE 2020038099

PAVELLÓ CAMP DEL FERRO
A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui

https://bop.diba.cat

Nota: El servei marcat amb una (a) indica que per a persones en situació d'atur, residents a Barcelona, aquesta
tarifa tindrà una reducció del 50% .

Pàg. 214-251

17,80 €

PAVELLÓ
Educació Física
1/3 de pista

10,95 €

1/2 de pista

15,75 €

Pista sencera

19,63 €

Entrenaments fins a Juvenils
1/3 de pista

18,38 €

1/2 de pista

27,57 €

Pista sencera

34,36 €

1/3 de pista entitats districte

11,58 €

1/2 de pista entitats districte

17,36 €

Pista sencera entitats districte

21,64 €

Entrenaments Sèniors
1/3 de pista

25,67 €

1/2 de pista

39,40 €

Pista sencera

49,10 €

1/3 de pista entitats districte

19,70 €

1/2 de pista entitats districte

29,55 €

Pista sencera entitats districte

36,83 €

Data 28-12-2020

Servei de suport al vestidor preu/hora (Programa l'esport inclou) /

12,07 €
22,13 €
24,14 €
30,18 €
3,02 €

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Pàdel
Pàdel abonats/es CEM (1h matí)
Pàdel preu públic (1h matí)
Pàdel abonat/a CEM (1h tarda i caps de setmana)
Pàdel preu públic (1h tarda i caps de setmana)
Llum una hora tennis i pàdel
Descomptes sobre aquests preus a les entitats que lloguen totes les
temporades
ALTRES SERVEIS

1/3 de pista

20,89 €

1/2 de pista

31,52 €

Pista sencera

39,28 €
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Competicions fins a Juvenils

1/3 de pista entitats districte

14,84 €

1/2 de pista entitats districte

22,26 €

Pista sencera entitats districte

27,74 €

55,14 €

1/3 de pista entitats districte

22,12 €

1/2 de pista entitats districte

33,19 €

Pista sencera entitats districte

41,36 €

Ocasionals laborables esportiu/social
1/2 de pista

49,11 €

Pista sencera

61,20 €

Ocasionals festius esportiu/social
1/2 de pista

59,17 €

Pista sencera

73,74 €

Ocasionals no esportiu / social

Laborables- Sala Gran

25,52 €

Cap de setmana- Sala Gran

34,14 €

Data 28-12-2020

CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL NARCIS SALA
A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui
LLOGUERS CAMP DE FUTBOL 11
Entrenaments clubs (1/2 camp, 1 hora)
Entrenament futbol base (fins juvenil inclòs)

15,05 €

Entrenament altres categories

69,25 €

Competició clubs futbol base
Competició pre-benjamí i benjamí (1/2 camp, 1 hora)

13,25 €

Competició aleví (1/2 camp, 1,30 hores)

19,90 €

Competició infantil i cadets (camp sencer, 1,30 hores)

39,75 €

Competició juvenil (camp sencer, 2 hores)

52,99 €

Competició altres categories
Amateurs, veterans, grups (camp sencer, 2 hores)

CVE 2020038099

150,00 €

SALA POLIVALENT

350,77 €

Altres Lloguers (camp sencer, 1 hora)
Lloguer escolar horari lectiu

15,03 €

Lloguer lligues comercials (futbol 7)

173,14 €

Lloguer esporàdic

346,27 €

Lloguer usos no esportius

223,40 €

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Tota la pista

https://bop.diba.cat

44,24 €

Pista sencera

Pàg. 215-251

1/2 de pista

A

Competicions Sèniors

B

Tots els lloguers inclouen ús de vestidors

215

CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL TRINITAT VELLA
A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui
LLOGUERS CAMP DE FUTBOL 11

34,63 €

Competició clubs futbol base (camp sencer, preu partit)
Competició infantil i cadets

40,86 €

Competició juvenil

47,67 €

Competició altres categories (camp sencer, preu partit)
Amateurs, veterans, grups (camp sencer, 2 hores)

66,99 €

Altres Lloguers (camp sencer, 1 hora)
Lloguer escolar horari lectiu

14,97 €

Lloguer esporàdic / lligues comercials

70,30 €

Lloguer usos no esportius

95,24 €

LLOGUERS CAMP DE FUTBOL 7
Entrenaments clubs (camp sencer, 1 hora)
Entrenament futbol base (fins juvenil inclòs)

10,08 €

Entrenament altres categories

34,63 €

Competició clubs futbol base
Competició pre-benjamí i benjamí (1/2 camp, 1 hora)

16,14 €

Competició aleví (1/2 camp, 1,30 hores)

22,99 €

Competició altres categories
Amateurs, veterans, grups (camp sencer, 1,15 hores)

38,95 €

https://bop.diba.cat

Entrenament altres categories

Pàg. 216-251

10,08 €

CVE 2020038099

Entrenament futbol base (juvenil inclòs)

A

Entrenaments clubs (1/2 camp, 1hora)

57,12 €

Lloguer usos no esportius

67,00 €

Tots els lloguers inclouen ús de vestidors
S'aplicarà un 50% de descompte a les entitats del territori que facin promoció esportiva (C. D. Trinitat Vella, C.D.
Cerro i C.D. Penya Blaugrana)

CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL BARÓ DE VIVER
A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui
LLOGUERS CAMP DE FUTBOL 11

Entrenaments clubs /1/2 camp, 1 hora)
Entrenament futbol base (juvenil inclòs)

15,27 €

Entrenament altres categoríes

52,43 €

Competicions clubs futbol base
Competició infantil i cadets (camp sencer, 1,30 hores)

40,36 €

Competició juvenil (camp sencer, 2 hores)

53,81 €

Amateurs, veterans, grups (camp sencer, 2 hores)

115,26 €

Altres lloguers (camp sencer, 1 hora)
Lloguer escolar lectiu

14,83 €

216

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

14,97 €

Lloguer esporàdic / lligues comercials (

B

Lloguer escolar horari lectiu

Data 28-12-2020

Altres Lloguers (camp sencer, 1 hora)

Lloguer esporàdic/lligues comercials

68,98 €

Lloguer usos no esportius

79,36 €

S'aplicarà un 50% de descompte a les entitats del territori que facin promoció esportiva (C.F. Besós Baró de
Viver)
PISTA POLIESPORTIVA MUNICIPAL LA SAGRERA
A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui

49,10 €

Entrenaments (dies feiners) Entitats Districte
Fins a juvenil

21,64 €

Adults/es o veterans/es

36,83 €

Competicions, dissabtes i festius (preu/partit)
Fins a juvenils

39,28 €

Adults/es o veterans/es

55,14 €

Competicions, dissabtes i festius. (preu/partit). Entitats Districte
Fins a juvenil

27,74 €

Adults/es o veterans/es

41,36 €

Ocasionals
Ocasionals laborables esportiu / social

61,20 €

Ocasionals festius esportiu / social

73,74 €

Ocasionals no esportiu / social

150,00 €

LLOGUER PISTA DESCOBERTA (preu/hora)
Escoles Educació física escolar

7,75 €

Entrenaments (dies feiners)
Fins a juvenils

17,18 €

Adults/es o veterans/es

24,55 €

Entrenaments (dies feiners) Entitats Districte
Fins a juvenil

10,82 €

Adults/es o veterans/es

18,41 €

https://bop.diba.cat

34,36 €

Adults/es o veterans/es

Pàg. 217-251

Fins a juvenils

CVE 2020038099

Entrenaments (dies feiners)

Data 28-12-2020

15,50 €

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Escoles Educació física escolar

A

LLOGUER PISTA COBERTA (preu/hora)

Competicions, dissabtes i festius (preu/partit)
19,64 €

Adults/es o veterans/es

27,57 €

B

Fins a juvenils

Competicions, dissabtes i festius (preu/partit) Entitats Districte
Fins a juvenil

13,87 €

217

Adults/es o veterans/es

20,68 €

POLIESPORTIU MUNICIPAL TORRAS I BAGES
A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui

39,28 €
55,14 €

Competicions. Entitats del Districte
Fins a junior
Sènior

27,74 €
41,36 €

Altres lloguers
Escoles Educació física escolar
Lloguer ocasionals
Ocasionals laborables esportiu / social
Ocasionals festius esportiu / social
Ocasionals no esportiu / social

15,50 €
49,38 €
61,20 €
73,74 €
150,00 €

DISTRICTE: SANT MARTÍ
CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL BAC DE RODA
A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui
LLOGUERS 1h
1/3 escoles
1/3 entrenament juvenil i inferiors
1/3 entrenament altres
1/3 competició juvenil i inferiors
1/3 competició altres
1/3 puntual
pista central entrenament juvenil i inferiors
pista central entrenament altres
pista central competició juvenil i inferiors
pista central competició altres
pista central puntual
llum 1/3

11,11 €
14,80 €
21,78 €
18,76 €
25,46 €
31,78 €
39,01 €
48,55 €
54,38 €
61,73 €
74,26 €
3,78 €
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Pàg. 218-251

Competicions
Fins a junior
Sènior

CVE 2020038099

21,64 €
36,83 €

Data 28-12-2020

Entrenaments. Entitats del Districte
Fins a junior
Sènior

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

34,36 €
49,10 €

B

Entrenaments
Fins a junior
Sènior

https://bop.diba.cat

A

LLOGUERS (preu/hora)

680,00 €
2.040,00
€
22,36 €

Programa A l'aigua (preu monitor/a/sessió) (b)
ALTRES PROGRAMES
CAMPUS ESTIU SETMANA
PRECAMPUS ESTIU SETMANA
ENT. PERSONAL SESSIÓ 30
ENT. PERSONAL SESSIÓ
BONUS 5 ENT.PERSONAL
BONUS 10 ENT.PERSONAL
ABONAMENT ENT.PERSONAL 1XSET.
ABONAMENT ENT.PERSONAL 2XSET.
ABONAMENT ENT.PERSONAL 1XMEN.
ABONAMENT ENT.PERSONAL 2XMEN.
SESSIÓ ESPAI
SESSIÓ ESPAI NO ABONAT/A

94,83 €
101,78 €
21,24 €
36,96 €
177,55 €
339,03 €
140,49 €
276,86 €
34,71 €
66,59 €
12,60 €
31,33 €

219

A

Programa Ja Nedo- 5è i 6è EP (Preu Trim./Mòdul 12 alumnes) *
Programa Ja Nedo- 1r EP (Preu curs/Mòdul 10 alumnes) *

https://bop.diba.cat

18,65 €
16,57 €
13,10 €
5,12 €
43,93 €
26,44 €
29,26 €
22,03 €
41,65 €
45,09 €

Pàg. 219-251

Inscripció a cursos de natació
PRE-ESCOLAR**
ESCOLAR**
ABONAT/A INFANTIL
FILL/A D'ABONAT/A MENOR 2 ANYS
FILL/A D'ABONAT/A 3 I 4 ANYS
ABONAT/A ADULT/A
ABONAT/A TARGETA ROSA
PRENATAL
NADONS
NATACIÓ ESCOLAR

CVE 2020038099

77,81 €
53,80 €
60,16 €
43,43 €
22,73 €
25,95 €
34,38 €
37,81 €
34,38 €
31,11 €
28,60 €
103,92 €
62,93 €
15,46 €
28,14 €
24,96 €
10,00 €
9,38 €
6,98 €

Data 28-12-2020

INSCRIPCIÓ
INSCRIPCIÓ TARJA ROSA
INSCRIPCIÓ TARJA ROSA REDUÏDA
MULTICENTRE
INFANTIL
TARJA ROSA
MIG DIA (6,30 a 15,30 hores)
(a)
QUOTA MATI/MIG DIA (6,30 a 17 hores)
QUOTA JOVE Tot el dia (16 a 17 anys)
MATINS CAP SETMANA
CAPS SETMANA
ABONAMENT FAMILIAR
ABONAMENT MONOPARENTAL
BAIXA TEMPORAL
COL·LECTIUS
Quota persones amb discapacitat usuaris/es de targ. Rosa <60 anys
GUB formació física
ENTRADA PUNTUAL
ENTRADA PUNTUAL INF.
CURSETS NATACIÓ 1H/Set -mensual

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

11,65 €

B

llum pista central
ABONAMENTS

SESSIÓ SEMINARIS
SESSIÓ SEMINARIS NO ABONAT/A
ALTRES SERVEIS

31,32 €
43,84 €

Servei de suport al vestidor preu/hora (Programa l'esport inclou) /

17,80 €

Nota: El servei marcat amb un (/) serà gratuït per als usuaris/es que puguin acollir-se al programa, en funció de la
disponibilitat de places determinades per l’IBE, que n’assumirà l’import.
Nota: El servei marcat amb un (b) indica que per les escoles d'Educació Especial de Barcelona que puguin acollir-se
al programa, aquesta tarifa serà assumida per l'IBE.

ABONATS/ES
Inscripcions
Individual adult/a a partir 18 anys
Individual amb tarja Rosa
Individual persones amb discapacitat usuaris/es de targ. Rosa <60 anys
Individual amb tarja verda
Individual infantil entre els 7 anys i els 13 anys
Individual juvenil entre els 14 anys i els 15 anys
Individual jove entre 16 anys i els 17 anys
Individual infantil de 0 a 6 anys
Individual adult/a i infantil anual
Familiar a partir del 3r membre
Individual Quota Dream (de 21:00 a 23:00)
Individual Quota fidelitat (1 any permanència)
Quota familiar
Quota monoparental
Quotes Mensuals
Individual adult/a a partir 18 anys (a)
Individual adult/a a partir 18 anys Premium (quota general + 2 E.P.)
Individual adult/a a partir 18 anys Premium (quota general + 4 E.P.)
Individual amb tarja Rosa
Quota persones amb discapacitat usuaris/es de targ. Rosa <60 anys
Quota persones diversitat funcional sense TR (Prova Pilot)
Individual amb tarja verda
Individual infantil de 0 a 6 anys
Individual infantil entre els 7 anys i els 13 anys
Individual juvenil entre els 14 anys i els 15 anys
Individual Jove (16 -17 anys)

220

76,43 €
47,43 €
47,43 €
60,56 €
29,90 €
47,43 €
57,32 €
0,00 €
0,00 €
47,71 €
26,09 €
21,75 €
41,32 €
41,32 €
39,72 €
80,64 €
122,27 €
22,81 €
22,67 €
27,80 €
29,65 €
3,27 €
16,45 €
18,93 €
28,84 €

Data 28-12-2020

CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL CAN FELIPA
A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

(**) PREUS VIGENTS PER TEMPORADA OCTUBRE A JUNY

B

(*) EN QUOTA FAMILIAR PER MENORS DE 20 ANYS AMB DUES QUOTES D'ABONAT/A

CVE 2020038099

Pàg. 220-251

(1) PROMOCIÓ FAMILIAR PER MENORS DE 20 ANYS 3er MEMBRE 38,20 I A PARTIR 4art GRATUÏT

https://bop.diba.cat

Nota: El servei marcat amb un (*) indica que per les escoles de Barcelona que puguin acollir-se al programa,
aquesta tarifa serà assumida en 2/3 parts per l'IBE i en 1/3 part pel gestor .

A

Nota: El servei marcat amb una (a) indica que per a persones en situació d'atur, residents a Barcelona, aquesta
tarifa tindrà una reducció del 50% .

5,99 €

1 carrer de piscina per a promoció
1 carrer de piscina resta
Piscina sencera per a promoció
Piscina sencera per a resta
Piscina Petita
Llum
Sala d'aeròbic - activitats esportives -

8,67 €
33,44 €
23,24 €
104,34 €
104,34 €
10,02 €
66,40 €

221

A

lloguer taquilla mensual
LLOGUER D'ESPAIS (1 hora)

https://bop.diba.cat

3,61 €
4,54 €
30,63 €
40,19 €
3,36 €
53,83 €

Pàg. 221-251

Sessió sol uva -abonat/a
Sessió sol uva no abonat/a
Abonament (10 sessions) sol uva abonat/a
Abonament (10 sessions) sol uva no abonat/a
Cadenats
lloguer taquilla anual

CVE 2020038099

39,94 €
41,60 €
49,05 €

Data 28-12-2020

Abonament 10 entrades infantil
Abonament 10 entrades juvenil
Abonament 10 entrades jove
SERVEIS COMPLEMENTARIS

2,54 €
4,90 €
5,44 €
6,02 €
8,02 €
56,55 €
31,45 €
33,93 €
42,15 €
18,29 €
36,16 €
22,05 €
24,28 €
27,12 €
65,39 €

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

26,00 €
428,55 €
182,04 €
209,48 €
321,40 €
29,18 €
86,78 €
41,32 €
18,05 €
10,15 €
8,67 €
35,77 €
76,73 €
4,34 €
12,15 €
24,71 €
16,45 €

B

Individual Quota Dream (de 21:00 a 23:00 hores)
Individual adult/a anual
Individual infantil anual entre els 7 i els 13 anys
Individual juvenil anual entre els 14 i els 15 anys
Individual jove anual entre els 16 i els 17 anys
Familiar a partir del 3r membre
Quota abonament familiar
Quota abonament monoparental
Fibromiàlgia tot el dia
Fibromiàlgia matí
Associació Catalana d'Afectats Fibromiàlgia
Quota empresa
Quota empresa Premium (quota empresa + 2 E.P)
Baixa temporal malaltia
Baixa temporal estiu
Baixa estiu quota familiar
Baixa estiu quota monoparental
Entrades puntuals
De 0 a 6 anys
De 7 a 13 anys
De 14 a 15 anys
De 16 a 17 anys
A partir dels 18 anys
Abonament 1 mes adults/es + 18 anys
Abonament 1 mes infantil (entre els 7 i els 14 anys)
Abonament 1 mes juvenil (entre els 13 i els 16 anys)
Abonament 1 mes jove (entre els 17 i 18 anys)
Abonament 1 mes infantil 0 a 6 anys
Abonament 5 entrades adults/es
Abonament 5 entrades infantil
Abonament 5 entrades juvenil
Abonament 5 entrades jove
Abonament 10 entrades adults/es

Sales - actes promocionals i publicitaris *
CURSETS DE NATACIÓ (trimestral)

569,17 €

Inscripció a cursos de natació
Escolars
Escolars menors de 6 anys
Escolars a partir dels 6 anys
Cursets de natació *
Adults/es abonats/es 2 dies setmana
Adults/es abonats/es 3 dies setmana
Adults/es No abonats/es 2 dies setmana
Adults/es NO abonats/es 3 dies setmana
Gent Gran abonats/es 2 dies setmana
Gent Gran NO abonats/es 2 dies setmana
Nadons abonats/es 1 dia setmana
Nadons No abonats/es 1 dia setmana
Nadons abonats/es 2 dia setmana
Nadons No abonats/es 2 dia setmana
Infantils de 3 a 6 anys abonats/es 1 dia set
Infantils de 3 a 6 anys No abonats/es 1 dia set
Infantils de 3 a 6 anys abonats/es 2 dia set
Infantils de 3 a 6 anys No abonats/es 2 dia set
Infantils + 6 anys abonats/es 1 dia / set
Infantils + 6 anys No abonats/es 1 dia / set
Infantils + 6 anys abonats/es 2 dia / set
Infantils + 6 anys No abonats/es 2 dia / set
Altres Activitats
Aquamater no abonats/es 1 dia / setmana

18,65 €

102,90 €

Programa Ja Nedo- 5è i 6è EP (Preu Trim./Mòdul 12 alumnes) *
Programa Ja Nedo- 1r EP (Preu curs/Mòdul 10 alumnes) *

680,00 €
2.040,00
€
22,36 €

Programa A l'aigua (preu monitor/a/sessió) (b)
ENTRENADOR/A PERSONAL
Sessió individual E.P. Estàndard i aquàtic abonat/a

29,44 €

Sessió individual E.P. Estàndard i aquàtic no abonat/a

34,63 €

Sessió individual E.P. Aquàtic infantil i juvenil (0 a 16 anys) abonat/a

28,59 €

Sessió individual E.P. Aquàtic infantil i juvenil (0 a 16 anys) no abonat/a

31,14 €

Sessió individual E.P. Aquàtic 30' infantil (0 a 16 anys) abonat/a

15,73 €

Sessió individual E.P. Aquàtic 30' infantil (0 a 16 anys) no abonat/a

17,12 €

Sessió Duo (només E.P. Estàndard, E.P. aquàtic) abonat/a

48,73 €

Sessió Duo (només E.P. Estàndard, E.P. aquàtic) no abonat/a

59,39 €

Abonament individual 10 sessions abonat/a
Abonament individual 10 sessions no abonat/a
Abonament individual 5 sessions abonat/a
Abonament individual 5 sessions no abonat/a
Sessió individual E.P. Aquàtic infantil 5 sessions abonat/a
Sessió individual E.P. Aquàtic infantil 5 sessions no abonat/a
Sessió individual E.P. Aquàtic 30' infantil ( 0-6 anys) 5 sessions abonat/a
Sessió individual E.P. Aquàtic 30' infantil ( 0-6 anys) 5 sessions no abonat/a

258,86 €
304,36 €
132,98 €
156,34 €
129,11 €
140,58 €
70,78 €
77,07 €

222

https://bop.diba.cat
Pàg. 222-251
CVE 2020038099
Data 28-12-2020

Aquamater no abonats/es 2 dia / setmana
NATACIÓ ESCOLAR

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

64,45 €

B

78,08 €
99,71 €
128,18 €
171,26 €
60,12 €
97,16 €
41,51 €
67,17 €
67,17 €
106,85 €
54,85 €
97,33 €
80,89 €
144,53 €
36,54 €
61,31 €
54,21 €
88,88 €

A

39,13 €
48,39 €

138,43 €
150,73 €
219,26 €
268,16 €
428,37 €
522,05 €

Servei de suport al vestidor preu/hora (Programa l'esport inclou) /

17,80 €

CURSETS (mensuals)
Inscripció a cursos natació
Cursets 1 dia / setmana
FILL/A D'ABONAT/A 3 I 4 ANYS
ABONAT/A INFANTIL
NADONS
ESCOLES
PRE-ESCOLAR
Cursets 2 dies /setmana

18,65 €

FILL/A D'ABONAT/A 3 I 4 ANYS
ABONAT/A INFANTIL
NADONS
ADULTS/ES INICIACIO
ADULTS/ES PERFECCIONAMENT
NATACIÓ ESCOLAR

37,23 €
35,66 €
31,36 €
37,23 €
37,23 €

Programa Ja Nedo- 5è i 6è EP (Preu Trim./Mòdul 12 alumnes) *
Programa Ja Nedo- 1r EP (Preu curs/Mòdul 10 alumnes) *

680,00 €
2.040,00
€
22,36 €

28,64 €
25,17 €
21,32 €
12,31 €
12,93 €

Programa A l'aigua (preu monitor/a/sessió) (b)
ABONATS/ES
INSCRIPCIO

54,09 €

INFANTIL (0-4)
Juvenil (5-17)
QUOTA JOVES (DE 18 a 25 anys)
Quota abonament familiar
Quota abonament monoparental

0,00 €
18,80 €
29,01 €
77,98 €
47,68 €

223

Pàg. 223-251

CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL JUPITER
A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui

CVE 2020038099

Nota: El servei marcat amb un (b) indica que per les escoles d'Educació Especial de Barcelona que puguin acollir-se
al programa, aquesta tarifa serà assumida per l'IBE.

Data 28-12-2020

Nota: El servei marcat amb un (/) serà gratuït per als usuaris/es que puguin acollir-se al programa, en funció de la
disponibilitat de places determinades per l’IBE, que n’assumirà l’import.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Nota: El servei marcat amb un (*) indica que per les escoles de Barcelona que puguin acollir-se al programa,
aquesta tarifa serà assumida en 2/3 parts per l'IBE i en 1/3 part pel gestor .

B

Nota: El servei marcat amb una (a) indica que per a persones en situació d'atur, residents a Barcelona, aquesta
tarifa tindrà una reducció del 50% .

https://bop.diba.cat

A

Sessió individual E.P. Aquàtic 30' infantil ( 0-6 anys) 10 sessions abonat/a
Sessió individual E.P. Aquàtic 30' infantil ( 0-6 anys)10 sessions no abonat/a
Abonament Duo 5 sessions abonats/es
Abonament Duo 5 sessions no abonats/es
Abonament Duo 10 sessions abonats/es
Abonament Duo 10 sessions no abonats/es
ALTRES SERVEIS

30,12 €

QUOTA MITJDIA I CAPS SET
QUOTA MULTICENTRE (CEM Bac de Roda/CEM Maresme)
QUOTA EMPRESA
QUOTA EMPRESA REDUÏDA
QUOTA EMPRESA 32
COL·LECTIUS (a)
ENTRADES ABONATS/ES ADULT/A

27,81 €
43,43 €
36,07 €
33,30 €
31,04 €
28,14 €
11,36 €

ENTRADES ABONATS/ES JOVE
LLOGUER ESPAIS

8,64 €

PREU CARRIL

23,80 €

PREU ESPAI POLIVALENT

23,80 €

PREU PISCINA COMPLERTA
ALTRES PROGRAMES

64,88 €

CAMPUS ESTIU SETMANA

94,84 €

PRECAMPUS ESTIU SETMANA
ENT. PERSONAL SESSIÓ 30
ENT. PERSONAL SESSIÓ
BONUS 5 ENT.PERSONAL
BONUS 10 ENT.PERSONAL
ABONAMENT ENT.PERSONAL 1XSET.
ABONAMENT ENT.PERSONAL 2XSET.
ABONAMENT ENT.PERSONAL 1XMEN.
ABONAMENT ENT.PERSONAL 2XMEN.
SESSIÓ ESPAI
SESSIÓ ESPAI NO ABONAT/A
SESSIÓ PILATES
SESSIÓ PILATES NO ABONAT/A
ALTRES SERVEIS

101,77 €
21,24 €
36,96 €
177,68 €
338,84 €
140,50 €
276,86 €
34,71 €
66,55 €
12,60 €
31,28 €
31,24 €
43,84 €

Servei de suport al vestidor preu/hora (Programa l'esport inclou) /

17,80 €

Nota: El servei marcat amb una (a) indica que per a persones en situació d'atur, residents a Barcelona, aquesta
tarifa tindrà una reducció del 50% .
Nota: El servei marcat amb un (*) indica que per les escoles de Barcelona que puguin acollir-se al programa,
aquesta tarifa serà assumida en 2/3 parts per l'IBE i en 1/3 part pel gestor .
Nota: El servei marcat amb un (/) serà gratuït per als usuaris/es que puguin acollir-se al programa, en funció de la
disponibilitat de places determinades per l’IBE, que n’assumirà l’import.

A

QUOTA MATINS I CAPS SET (a)

https://bop.diba.cat

39,67 €
33,06 €

Pàg. 224-251

22,44 €

QUOTA ADULT/A
QUOTA MITJA JORNADA (de 7,00 a 17,00 hores)

CVE 2020038099

Quota persones amb discapacitat usuaris/es de targ. Rosa <60 anys

Data 28-12-2020

29,71 €
23,76 €
27,03 €
20,00 €

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

T. ROSA REDUÏDA(tot el dia)
T. ROSA REDUÏDA(de 9 a 14h)
T. ROSA TOTAL(tot el dia)
T. ROSA TOTAL(de 9 a 14h)

CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL NOVA ICÀRIA
A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui

224

B

Nota: El servei marcat amb un (b) indica que per les escoles d'Educació Especial de Barcelona que puguin acollir-se
al programa, aquesta tarifa serà assumida per l'IBE.

ABONATS/ES
Inscripcions
Adults/es i jove
Infantil, juvenil i gent gran
Entrada puntual adult/a
Entrada puntual 0-4 anys
Abonats/es mensual
Abonat/a adult/a (a)
Abonat/a familiar
Abonat/a infantil (fins 12 anys)
Abonat/a juvenil (de 13 a 17 anys)
Abonat/a Jove (de 18 a 25 anys)
Abonat/a gent gran (a partir de 65 anys)
Abonament Caps de setmana
Quota abonament familiar
Quota abonament monoparental

18,65 €
74,22 €
70,70 €
33,02 €
59,94 €
33,02 €
61,67 €
25,35 €
19,84 €
14,87 €
12,60 €
59,89 €

No Abonats/es
Curset natació nadons
Curset natació preescolar
Curset infantil 1 dia/set
Curset natació infantil 2 dies/set
Curset adult/a 1 dia/set
Curset natació adults/es 2 dies/set
Curset natació embarassades
Classes particulars 1 persona
Classes particulars 2 persones
Classes particulars 3-4 persones
Natació joves

151,34 €
144,67 €
70,25 €
123,94 €
67,10 €
124,21 €
51,79 €
28,03 €
24,51 €
19,26 €
120,63 €

Curset escolar horari lectiu
NATACIÓ ESCOLAR

22,54 €

Programa Ja Nedo- 5è i 6è EP (Preu Trim./Mòdul 12 alumnes) *
Programa Ja Nedo- 1r EP (Preu curs/Mòdul 10 alumnes) *

680,00 €
2.040,00
€

225

https://bop.diba.cat
Pàg. 225-251

Inscripció a cursos de natació
Abonats/es
Curset natació nadons
Curset natació preescolar
Curset infantil 1 dia/set
Curset natació infantil 2 dies/set
Curset adult/a 1 dia/set
Curset natació adults/es 2 dies/set
Curset natació embarassades
Classes particulars 1 persona
Classes particulars 2 persones
Classes particulars 3-4 persones
Natació joves

CVE 2020038099

25,04 €

Data 28-12-2020

25,04 €

Abonat/a Tarja Rosa
ACTIVITATS AQUÀTIQUES TRIMESTRE

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Quota persones amb discapacitat usuaris/es de targ. Rosa <60 anys

B

46,28 €
38,29 €
25,37 €
32,73 €
40,74 €
33,14 €
23,60 €
92,11 €
62,92 €

A

85,67 €
63,40 €
9,93 €
5,85 €

Programa A l'aigua (preu monitor/a/sessió) (b)

22,36 €

CURSOS ADULTS/ES CURS MENSUAL
19,37 €
22,18 €

Pilates
Miniesports

22,18 €
12,44 €

No abonats/es
Taichi
Matricula no abonats/es taichi
Miniesports

38,84 €
19,37 €
24,23 €

Escoles d'Iniciació mensual
Abonats/es EIE poliesportiu 2 h/set
No abonats/es EIE poliesportiu 2 h/set

14,77 €
28,40 €

Abonats/es EIE poliesportiu 3 h/set
No abonats/es EIE poliesportiu 3 h/set
Matricula no abonats/es poliesportiu

21,91 €
41,99 €
16,01 €

PÀDEL
Lloguer pista hora
Pàdel infantil - curs 1 dia/setmana
Benjamí
Alevi-Infantil
Joves
Pàdel adults/es
Abonats/es
Curs 1 dia/setmana
Curs 2 dia/setmana
Curs 1 persona 1 dia/setmana
Curs 2 persones 1 dia/setmana
Curs 3 persones 1 dia/setmana
Classes particulars 1 persona

12,22 €
31,32 €
33,93 €
39,16 €

40,52 €
74,17 €
114,48 €
63,56 €
49,03 €
33,43 €

226

Pàg. 226-251
CVE 2020038099
Data 28-12-2020

17,50 €
34,35 €
19,75 €
39,50 €
20,02 €
39,98 €
25,65 €
51,41 €
25,33 €
49,80 €
31,88 €
61,83 €
5,69 €
11,16 €

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Educació física escolar 1/3
Educació física escolar 3/3
Promoció esportiva 1/3
Promoció esportiva 3/3
Entrenament equips joves 1/3
Entrenament equips joves 3/3
Entrenament altres 1/3
Entrenament altre 3/3
Competició equips joves 1/3
Competició equips joves 3/3
Competició altres 1/3
Competició altres 3/3
Quota llum 1/3
Quota llum 3/3

B

PISTA POLIESPORTIVA HORA

https://bop.diba.cat

A

Abonats/es
Taichi
Embarassades

classes particulars 2 persones
No abonats/es
Curs 1 dia/setmana

47,93 €

Curs 2 dia/setmana
Curs 1 persona 1 dia/setmana

115,48 €
142,30 €

Curs 2 persones 1 dia/setmana
Curs 3 persones 1 dia/setmana
Classes particulars 1 persona
Classes particulars 2 persones
GOLF

88,13 €
68,76 €
33,44 €
47,82 €

41,99 €

Classes particulars 2 persones (60 minuts)

52,49 €

Classes particulars 3 persones (60 minuts)

62,99 €

Classes particulars 4 persones (60 minuts)

73,49 €

ALTRES SERVEIS
Servei de suport al vestidor preu/hora (Programa l'esport inclou) /

17,80 €

Nota: El servei marcat amb una (a) indica que per a persones en situació d'atur, residents a Barcelona, aquesta
tarifa tindrà una reducció del 50% .
Nota: El servei marcat amb un (*) indica que per les escoles de Barcelona que puguin acollir-se al programa,
aquesta tarifa serà assumida en 2/3 parts per l'IBE i en 1/3 part pel gestor .
Nota: El servei marcat amb un (/) serà gratuït per als usuaris/es que puguin acollir-se al programa, en funció de la
disponibilitat de places determinades per l’IBE, que n’assumirà l’import.
Nota: El servei marcat amb un (b) indica que per les escoles d'Educació Especial de Barcelona que puguin acollir-se
al programa, aquesta tarifa serà assumida per l'IBE.

CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL MARESME
A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui
QUOTES D'ABONATS/ES
ADULT/A TOT EL DIA
MITGDIA I CAPS DE SETMANA
MATINS I CAPS DE SETMANA (a)
EMPRESES
INFANTIL (0-4 ANYS)
JUVENIL (5-15 ANYS)
JOVE (16-25)
Quota abonament familiar
Quota abonament monoparental

39,96 €
28,39 €
32,60 €
35,41 €
0,00 €
20,75 €
29,17 €
77,98 €
47,68 €
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26,25 €

Classes particulars 1persona (60 minuts)

CVE 2020038099

Classes particulars 1persona (30 minuts)

Data 28-12-2020

No abonats/es

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

21,00 €
33,59 €
44,44 €
52,49 €
62,99 €

B

Abonats/es
Classes particulars 1persona (30 minuts)
Classes particulars 1persona (60 minuts)
Classes particulars 2 persones (60 minuts)
Classes particulars 3 persones (60 minuts)
Classes particulars 4 persones (60 minuts)

A

65,72 €

QUOTA MULTICENTRE (CEM Bac de Roda/CEM Júpiter)
TARGETA ROSA REDUÏDA (9-14H)
TARGETA ROSA TOTAL (9-14H)

43,43 €
21,70 €
18,31 €

Quota persones amb discapacitat usuaris/es de targ. Rosa <60 anys

18,30 €

BAIXA TEMPORAL

9,43 €

COL·LECTIUS (a)

28,14 €

INSCRIPCIÓ

54,59 €

A

QUOTES D'INSCRIPCIONS

27,27 €

Petits de 4 a 6 anys

27,27 €

Infantils de 6 a 9 anys

25,17 €

Infantils de 10 a 12 anys

25,17 €

Joves de 13 a 16 anys

25,17 €

ACTIVITATS INFANTILS PISCINA(2DIES/SETMANA)
Nadons 3 a 36 mesos

37,60 €

Petits 2 a 3 anys

37,60 €

Petits de 4 a 6 anys

37,60 €

Infantils de 6 a 9 anys

35,46 €

Infantils de 10 a 12 anys

35,46 €

Joves de 13 a 16 anys

35,46 €

NATACIÓ ESCOLAR

12,52 €

NATACIÓ PRE-ESCOLAR

13,10 €

CURSOS DE NATACIÓ ADULTS/ES (2DIES/SETMANA)

37,60 €

CURSOS TERAPÈUTICS

27,90 €

CURSOS DE NATACIÓ INTENSIUS ESTIU

95,45 €

PROGRAMA +TRES

9,51 €

NATACIÓ ESCOLAR
Programa Ja Nedo- 5è i 6è EP (Preu Trim./Mòdul 12 alumnes) *

680,00 €

Programa Ja Nedo- 1r EP (Preu curs/Mòdul 10 alumnes) *

2.040,00
€
22,36 €

Programa A l'aigua (preu monitor/a/sessió) (b)
ENTRADES PUNTUALS
QUOTA ADULT/A

11,24 €

QUOTA JOVE

8,51 €

ENTRADA ABONATS/ES FORA D'HORES

4,58 €

LLOGUER ESPAIS
PREU CARRIL

23,76 €

PREU PISCINA COMPLERTA

64,91 €

PREU SALA

32,27 €

Pàg. 228-251

27,27 €

Petits 2 a 3 anys

CVE 2020038099

Nadons 3 a 36 mesos

Data 28-12-2020

18,65 €

ACTIVITATS INFANTILS PISCINA (1 DIA/SETMANA)

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Inscripció a cursos de natació

https://bop.diba.cat

ACTIVITATS I CURSOS (mensuals)

ACTIVITATS FORA DE QUOTA
EP 1 SESSIÓ

38,86 €

EP BONUS DE 10

363,62 €

EP BONUS DE 10 DUO per persona

247,90 €

228

B

ENTRENAMENT PERSONAL ABONATS/ES

2 X SETMANA

298,28 €

1 X SETMANA

151,50 €

1 X SETMANA DUO per persona

101,67 €

2 X MES

71,07 €

1 X MES

37,58 €

2 X SETMANA

394,18 €

1 X SETMANA

198,34 €

1 X SETMANA DUO per persona

170,65 €

2 X MES

94,07 €

1 X MES

54,96 €

SEMINARI ABONAT/A

14,25 €

SEMINARI NO ABONAT/A

45,72 €

PÀDEL
1 HORA PISTA MATÍ

11,48 €

1 HORA PISTA NO ABONAT/A MATÍ

22,91 €

1 HORA PISTA TARDA

25,22 €

1 HORA PISTA NO ABONAT/A TARDA

34,30 €

LLOGUER RAQUETA

4,03 €

VENTA PILOTES

6,86 €

CURSETS NENS 1 COP SETMANA (preu mensual)

25,25 €

CURSETS NENS 2 COPS SETMANA (preu mensual)

34,92 €

CURSETS ADULTS/ES 1 COP SETMANA (preu mensual)

37,89 €

CURSETS ADULTS/ES 2 COPS SETMANA (preu mensual)

61,08 €

CLASSES PARTICULARS 1 PERSONA

23,66 €

CLASSES PARTICULARS 2 PERSONES

17,25 €

CLASSES PARTICULARS 3 PERSONES

12,97 €

CLASSES PARTICULARS 4 PERSONES

10,85 €

ALTRES SERVEIS
Servei de suport al vestidor preu/hora (Programa l'esport inclou) /

17,80 €

Nota: El servei marcat amb una (a) indica que per a persones en situació d'atur, residents a Barcelona, aquesta
tarifa tindrà una reducció del 50% .
Nota: El servei marcat amb un (*) indica que per les escoles de Barcelona que puguin acollir-se al programa,
aquesta tarifa serà assumida en 2/3 parts per l'IBE i en 1/3 part pel gestor .
Nota: El servei marcat amb un (/) serà gratuït per als usuaris/es que puguin acollir-se al programa, en funció de la
disponibilitat de places determinades per l’IBE, que n’assumirà l’import.
Nota: El servei marcat amb un (b) indica que per les escoles d'Educació Especial de Barcelona que puguin acollir-se
al programa, aquesta tarifa serà assumida per l'IBE.

https://bop.diba.cat

409,11 €

Pàg. 229-251

EP BONUS DE 10 DUO per persona

CVE 2020038099

470,25 €

Data 28-12-2020

54,96 €

EP BONUS DE 10

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

EP 1 SESSIÓ

A

ENTRENAMENT PERSONAL NO ABONATS/ES

CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL VERNEDA
A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui

B

ABONATS/ES MENSUALS
Inscripcions
Adults/es individuals inscripció

54,90 €

229

Sala poliesportiva polivalent
Equips juvenils o inferiors entrenaments
Equips juvenils o inferiors competició
Equips juniors i superiors entrenaments
Equips juniors i superiors competició
Actes no esportius laborables
Actes no esportius festius
Sala poliesportiva emmoquetat

14,10 €
17,40 €
29,70 €
37,65 €
55,00 €
71,35 €
70,00 €

Sala de barri (pavelló)
Equips juvenils o inferiors entrenaments 3/3
Equips juvenils o inferiors competició 3/3
Equips juniors i superiors entrenaments 3/3
Equips juniors i superiors competició 3/3
Equips esporàdics 3/3
Suplement de llum
Actes no esportius primers 4 hores llum inclosa
Actes no esportius hores restants llum inclosa

23,10 €
28,80 €
53,25 €
58,10 €
63,10 €
8,70 €
955,70 €
181,01 €

PISCINA
Lloguer 1 carril piscina hora
Lloguer 1/2 piscina hora
Lloguer sup. 10 persones (per persona) hora

18,75 €
44,40 €
4,60 €

https://bop.diba.cat
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LLOGUERS HORA

Data 28-12-2020

0,00 €
22,60 €
26,30 €
40,75 €
26,30 €
47,20 €
24,45 €
36,30 €
23,40 €
31,60 €
26,40 €
44,15 €
26,40 €
79,50 €
8,30 €
8,30 €
6,50 €

A

54,90 €
32,00 €
32,00 €
32,00 €

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Familiar adults/es 2 primers membres inscripció
A partir 3er membre Inscripció
Infants i joves fins 20 anys inscripció
3ª edat amb targeta rosa inscripció
Abonament mensual
Quota infants de 0 a 6 anys *
Quota Infants de 7 a 14 anys
Quota Jove de 15 a 20 anys
Adult/a a partir dels 21 anys (a)
Quota familiar 3er membre fins a 25 anys
Quota abonament monoparental
Quota targeta rosa total
Quota targeta rosa reduïda
Quota persones amb discapacitat usuaris/es de targ. Rosa <60 anys
Quota mig día 13,30-16,30 i caps de setmana
Quota mig día 13,30-16,30
Quota intercentre (CEM Vintró/CEM Trinitat Vella)
Quota caps de setmana i festius
Quota familiar
Quota de manteniment
Entrada puntual a partir de 15 anys
Entrada puntual de 7 a 14 anys

Inscripció a cursos de natació
Preescolar (2 dies setmana) - trimestralInfantil i adult/a abonat/a (2 dies setmana) - trimestralNo abonat/a infantil i adult/a (2 dies setmana) -trimestralPreescolar dissabte -trimestral-

230

18,65 €
104,60 €
72,65 €
104,60 €
53,95 €

B

Cursets de natació

Infantil i adult/a abonat/a dissabte - trimestralInfantil i adult/a no abonat/a dissabte - trimestralNatació escolar (mensual) -

42,90 €
53,95 €
13,65 €

Lloguer de armariets (anual)
PÀDEL

37,85 €

Preu Abonats/es
Preu No Abonats/es
Escola d'Adults/es - trimestre
Escola infantil - trimestre
Entrenament personal individual
Preu hora de llum
ALTRES SERVEIS

18,00 €
26,50 €
194,01 €
115,30 €
40,85 €
3,15 €

Servei de suport al vestidor preu/hora (Programa l'esport inclou) /

17,80 €

Nota: El servei marcat amb una (a) indica que per a persones en situació d'atur, residents a Barcelona, aquesta
tarifa tindrà una reducció del 50% .
Nota: El servei marcat amb un (*) indica que per les escoles de Barcelona que puguin acollir-se al programa,
aquesta tarifa serà assumida en 2/3 parts per l'IBE i en 1/3 part pel gestor .
Nota: El servei marcat amb un (/) serà gratuït per als usuaris/es que puguin acollir-se al programa, en funció de la
disponibilitat de places determinades per l’IBE, que n’assumirà l’import.
* sempre que estigui vinculat a un abonament
Nota: El servei marcat amb un (b) indica que per les escoles d'Educació Especial de Barcelona que puguin acollir-se
al programa, aquesta tarifa serà assumida per l'IBE.

CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL VINTRO
A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui
ABONATS/ES MENSUALS
Inscripcions
Infants i joves de 7 a 20 anys
Adults/es individuals a partir de 21 anys
Familiar adults/es 2 primers membres
A partir 3er. Membre
Persones amb targeta Rosa
Abonament mensual
Quotes 0 a 6 anys*
Quotes de 7 a 14 anys
Quota Jove de 15 a 20 anys
Quotes 21 anys i majors**

34,30 €
68,60 €
68,60 €
34,30 €
34,30 €
0,00 €
26,65 €
28,85 €
44,15 €
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36,80 €

Pàg. 231-251

29,40 €

Servei de fisioteràpia 45 minuts

CVE 2020038099

Servei de fisioteràpia 30 minuts

Data 28-12-2020

ALTRES

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Programa A l'aigua (preu monitor/a/sessió) (b)

680,00 €
2.040,00
€
22,36 €

B

Programa Ja Nedo- 5è i 6è EP (Preu Trim./Mòdul 12 alumnes) *
Programa Ja Nedo- 1r EP (Preu curs/Mòdul 10 alumnes) *

A

NATACIÓ ESCOLAR

SERVEIS COMPLEMENTARIS
Armariets mensuals

9,75 €

LLOGUERS HORA
Sala A (llum inclosa)
Sala B (llum inclosa)
Sala C (llum inclosa)

72,00 €
50,50 €
28,90 €

Sala Spinning o Ludoteca (llum inclosa)

60,05 €

PISCINA
Lloguer de piscina
un carril de piscina (preu hora)
Piscina Petita (preu hora)
Cursets de Natació
Inscripció a cursos de natació
Preescolar (trimestral. 2 dies setmana)
Infantil i adult/a abonat/a (trimestral. 2 dies setmana)
Infantil adult/a no abonat/a (trimestral. 2 dies set.)
Natació escolar (Mensual. 1 dia setmana)
Nadons (trimestral. 1 dia setmana)
NATACIÓ ESCOLAR
Programa Ja Nedo- 5è i 6è EP (Preu Trim./Mòdul 12 alumnes) *
Programa Ja Nedo- 1r EP (Preu curs/Mòdul 10 alumnes) *
Programa A l'aigua (preu monitor/a/sessió) (b)

18,00 €
51,65 €
18,65 €
108,65 €
94,55 €
114,60 €
15,70 €
71,85 €

680,00 €
2.040,00
€
22,36 €

ALTRES SERVEIS
Servei de suport al vestidor preu/hora (Programa l'esport inclou) /

17,80 €

A
https://bop.diba.cat
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9,10 €
6,55 €
4,05 €
8,40 €

CVE 2020038099

Entrada Dia No abonats/es
Entrada Dia No abonats/es menors 14 anys
Entrada Dia Abonats/es limit horari
Quotes manteniment mensual

Data 28-12-2020

28,20 €
28,80 €
52,40 €
24,35 €
31,05 €
24,35 €
29,45 €
23,70 €
23,70 €
82,65 €
31,05 €
36,00 €

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Quotes persones Targeta Rosa reduïda
Quota 3er membre fins 25 anys
Quota abonament monoparental
Quota mig dia 13:30 a 17:00
Quota mig dia 13:30 a 17:00 i caps de setmana
Quota caps de setmana, festius i divendres tarda
Quota de dill. a div. 7:00 a 13:50 (a)
Quota matins amb Targeta Rosa
Quota persones amb discapacitat usuaris/es de targ. Rosa matins<60 anys
Quota familiar
Quota de matins i caps de setmana
Quota matí/migdia + cap de setmana
ENTRADES PUNTUALS

Nota: El servei marcat amb una (a) indica que per a persones en situació d'atur, residents a Barcelona, aquesta
tarifa tindrà una reducció del 50% .

Nota: El servei marcat amb un (/) serà gratuït per als usuaris/es que puguin acollir-se al programa, en funció de la
disponibilitat de places determinades per l’IBE, que n’assumirà l’import.
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B

Nota: El servei marcat amb un (*) indica que per les escoles de Barcelona que puguin acollir-se al programa,
aquesta tarifa serà assumida en 2/3 parts per l'IBE i en 1/3 part pel gestor .

Nota: El servei marcat amb un (b) indica que per les escoles d'Educació Especial de Barcelona que puguin acollir-se
al programa, aquesta tarifa serà assumida per l'IBE.
* sempre que estigui vinculat a un abonament
** descompte per abonats/es amb permanència anterior a 1 de gener de 2008

Passi individual anual fins a 17 anys
Passi individual anual fins a 17 anys no federat
Passi individual anual de 18 i 64 anys
Passi individual anual de 18 i 64 anys no federat
Passi individual anual més de 65 anys
Passi individual anual més de 65 anys no federat
Passis anuals atletes de clubs de la ciutat fins a 17 anys
Passis anuals atletes de clubs de la ciutat de 18 a 64 anys
Entrada puntual
Entrada 10 usos entre 6 i 64 anys
Entrada 10 usos entre 6 i 64 anys no federat
Entrada 10 usos més de 65 anys
Entrada 10 usos més de 65 anys no federat
Col·lectius (màx 30 alumnes) preu hora
Competició/actes entitats federades (1 hora)
Competició/actes entitats no federades (1 hora)
Festival i actes escoles preu hora ( 1 hora)
CAMP DE GESPA ARTIFICIAL

105,15 €
115,66 €
198,71 €
218,59 €
84,63 €
94,22 €
26,29 €
149,03 €
5,17 €
39,80 €
43,76 €
22,11 €
24,34 €
27,06 €
98,39 €
148,30 €
94,54 €

Entrenaments temporada grups 25 (absolut/veterà) hora
Entrenaments temporada grups 30 (inferiors/femení) hora
Competició (absolut/veterà) 2 hores
Competició (inferiors/femení) 2 hores
Altres activitats (lloguers puntuals) hora

54,54 €
26,45 €
157,19 €
79,34 €
65,45 €

Descompte de temporada -10%
ALTRES PISTA D'ATLETISME/CAMP DE GESPA
Material competició Clubs i altres col·lectius
Material per a Escoles
Il·luminació 100% competició i actes
Il·luminació 50% competició i actes

80,25 €
60,082 €
24,914 €
12,441 €
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PISTA D'ATLETISME

Data 28-12-2020

25,66 €
40,08 €
17,64 €
24,34 €
12,19 €
15,25 €
5,58 €
2,57 €

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Matrícula menors de 18, majors 65 anys i targeta rosa
Matrícula adults/es (+ de 18 anys)
Quota menors de 18, majors 65 anys i targeta rosa. Matí, migdia i nit.
Quota de 18 a 64 anys Matí, migdia i nit.
Quota Mati i migdia ( fins les 16h) (totes les categories)
Quota nit de 20,00 a 23 h (totes les categories)
Baixa Temporal
Canvi Modalitat

B

ABONAMENTS individuals mensuals

https://bop.diba.cat

A

COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL LA MAR BELLA
A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui

Lloguer grans actes dia complert

3.300,00
€

Pancarta publicitària pavelló/mes (inclosa confecció)
Pancarta publicitària pavelló/any (no inclosa confecció)
Pancarta publicitària pavelló/mes (no inclosa confecció)
Pancarta publicitària pista atletisme/any (inclosa confecció)
Pancarta publicitària pista atletisme/mes (inclosa confecció)

50,00 €
300,00 €
35,00 €
650,00 €
66,00 €

Pancarta publicitària pista atletisme/any (no inclosa confecció)
Pancarta publicitària pista atletisme/mes (no inclosa confecció)
LLOGUER MATERIAL

410,00 €
46,00 €

Lloguer pilotes
Lloguer raquetes bàdminton (2) i volants
Lloguer raquetes tennis taula (2) + pilota

1,65 €
1,65 €
1,65 €
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20,56 €
20,97 €
23,05 €
368,86 €
24,79 €
16,53 €
8,27 €
13,89 €
14,17 €
17,16 €
335,33 €
13,89 €
16,82 €
144,45 €
200,00 €
400,00 €
8,59 €
10,49 €
4,13 €
5,79 €
480,00 €

CVE 2020038099

Sala Polivalent núm 2 (peixera) Escola/IES/Femení/Joves (18-25) - temporada
Sala Polivalent núm 2 (peixera) - temporada
Sala Polivalent núm 2 (peixera) - Reserva puntual
Sala Polivalent núm 2 (peixera) actes/dia
Sala Formació sala complerta
Sala Formació aforament mitjà
Sala Formació aforament reduït
Sala Polivalent núm 1 (Tatami) - Escola/IES/Femení/Joves (18-25) - temporada
Sala Polivalent núm 1( Tatami)
Sala Polivalent núm 1 (Tatami) - Reserva puntual
Sala polivalent núm 1 TATAMI actes/dia
Sala Funcional
Sala Funcional - Reserva puntual
Espai annex exterior
Terrassa 1/2 dia
Terrassa dia sencer
1 pista bàdminton puntual matí/migdia
1 pista bàdminton puntual tarda/nit
Tennis taula abonat/a / taula
Tennis taula no abonat/a/taula
Pancarta publicitària pavelló/any (inclosa confecció)

Data 28-12-2020

Descompte Lloguer per temporada -10%
Competició +25 %
ALTRES ESPAIS

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

48,14 €
54,63 €
96,30 €
109,26 €
144,45 €
163,89 €
20,06 €
22,90 €
60,19 €
68,70 €
3.300,00
€

B

1 pista puntual matí/migdia
1 pista puntual tarda/nit
Pistes 1 i 2/3 puntual matí/migdia
Pistes 1 i 2/3 puntual tarda/nit
Pavelló complert puntual matí/migdia
Pavelló complert puntual tarda/nit
1 Pista Escola/IES/Femení/Gent Jove (18-25 anys) matí/migia
1 Pista Escola/IES/Femení/Gent Jove (18-25 anys) tarda/nit
Pista completa Escola/IES/Femení/Gent Jove (18-25 anys) matí/migia
Pista completa Escola/IES/Femení/Gent Jove (18-25 anys) tarda/nit
Lloguer grans actes dia complert

A

PAVELLÓ

Tarima
Megafonia

200,00 €
49,13 €

Bàdminton i Trampolí 1h. 2 dies/setmana (mensual)
Bàdminton 1,5h 2dies/set. (mensual)
Marxa nòrdica
Synergy - Entrenament funcional
Ioga 1 dia/setmana
Ioga 2 dies/setmana
Entrada puntual activitats
Entrada 10 usos activitats
PERSONAL EXTRA

24,79 €
33,06 €
20,66 €
20,66 €
24,79 €
33,06 €
5,16 €
43,76 €

Hora manteniment/neteja
Hora festiu/nocturn manteniment/neteja
ALTRES SERVEIS

26,18 €
31,43 €

Servei de suport al vestidor preu/hora (Programa l'esport inclou) /
Sessió fotogràfica
Sessió filmació preu/hora
Sessió filmació per 5 hores

17,80 €
70,30 €
404,94 €
1.518,51
€
253,08 €

A partir de la 6ª hora de filmació - preu/hora

Nota: El servei marcat amb un (/) serà gratuït per als usuaris/es que puguin acollir-se al programa, en funció de la
disponibilitat de places determinades per l’IBE, que n’assumirà l’import.

BASE NÀUTICA MUNICIPAL DE LA MAR BELLA
A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui

https://bop.diba.cat

20,66 €
35,54 €
53,72 €
56,20 €
59,50 €
28,93 €
43,39 €

Pàg. 235-251

Escola Trampolí 1,5 h 1dia/setmana (mensual)
Escola Trampolí 1,5 h 2 dies/setmana (mensual)
Escola Trampolí 1,5 h 3 dies/setmana (mensual)
Escola Trampolí 1,5 h 2 dies i 2 h un dia/setmana (mensual)
Escola Trampolí 1,5 h 2 dies i 2 h dos dia/setmana (mensual)
Escola Bàdminton 1,5h. 2 dies/setmana (mensual)
Escola Bàdminton 1,5h. 3 dies/setmana (mensual)
ACTIVITATS PER A ADULTS/ES

CVE 2020038099

ACTIVITATS PER A INFANTS

Data 28-12-2020

33,72 €
160,17 €
320,33 €
45,62 €
218,98 €
433,39 €

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

1 Sessió entrenador/a personal/personal/hora
5 sessions entrenador/a personal 1 hora
10 sessions entrenador/a personal 1 hora
1 sessió entrenament grupal fins a 8 persones 1 hora
5 sessions entrenament grupal fins a 8 persones 1 hora
10 sessió entrenament grupal fins a 8 persones 1 hora
Descompte abonats/es 15%
CURSOS D'ACTIVITATS

A

ENTRENAMENTS PERSONALS

Individual
Familiar

199,96 €
391,91 €
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B

QUOTES (anual)

Majors 70 anys

99,98 €

Matricula/inscripció

130,01 €

181,87 €
217,54 €
48,73 €
60,91 €

Caiac (8 h)
Abonats/es
No Abonats/es

87,02 €
104,42 €

Kitte surf ( 10 hores/4 sessions)
Abonats/es
No abonats/es

250,61 €
313,29 €

Snorkelling
Abonats/es (1hora)
No abonats/es (1 hora)
Abonats/es ( 4 hores)
No abonats/es (4 hores)

36,24 €
43,51 €
145,02 €
174,03 €

Optimist (10 h)

114,88 €

Catamarà infantil (10 h)

152,21 €

Windsurf infantil (10 h)

87,84 €

See Master (cursos de windsurf, catamarà i creuer)

676,80 €

Yatch Master (2 cursos de catamarà, 2 creuers, teòrica patró d'esbarjo de 48
hores)

1.082,94
€

https://bop.diba.cat

Catamarà (12 h) / creuer (16h) /Patí català (8h)
Abonats/es
No Abonats/es
Individual 3 hores abonats/es
Individual 3 hores no abonats/es

Pàg. 236-251

139,22 €
174,03 €
48,73 €
60,91 €

CVE 2020038099

Windsurf (8 hores)
Abonats/es
No abonats/es
Individual 2 hores abonats/es
Individual 2 hores no abonats/es

Data 28-12-2020

190,88 €
393,65 €
227,50 €
68,15 €
133,55 €

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Windsurf
Catamarà / Patí Català
Varis
Optimist
Caiac
CURSOS

A

VARADES (semestral)

Windsurf (1 h)/Pàdel SUP/caiac doble i caiac cobert (1,5h)
Abonats/es
No Abonats/es

13,92 €
17,40 €
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B

LLOGUERS

125,30 €
156,63 €

Patí Català (Abonaments 10 h)

263,52 €

Caiac Individual (Abonaments 15 h)
Abonats/es
No Abonats/es

90,50 €
113,12 €

Neoprè
Abonats/es
No Abonats/es
CAMPUS TARDOR/PRIMAVERA

6,96 €
8,70 €

1 sessió (3 hores)
3 sessions
5 sessions
10 sessions
ACTIVITATS ESCOLARS

21,75 €
60,91 €
100,07 €
187,09 €

Dia Blau Clar : caiac-Volei (3 h)

12,10 €

Dia Blau Turquesa: catamarà-Volei (3 h)

16,97 €

Dia Blau Marí: catamarà-Caiac-Volei (3 h)

17,39 €

Setmana Blava: catamarà-caiac-volei-Aula Mar (4 h)
TITULACIONS NAÙTIQUES*

79,75 €

Llicència de Navegació

138,98 €

P. Navegació Bàsica PNB **

517,74 €

P. Embarcació Esbarjo PEE **

770,72 €

Patró de Iot PI **

1.044,19
€

Capità de Iot **

1.653,30
€
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A

Windsurf (Abonaments 10 h) / Pàdel SUP / caiac doble i caiac cobert
(Abonaments 15 h)
Abonats/es
No Abonats/es

https://bop.diba.cat

14,51 €
17,41 €

Pàg. 237-251

Snorkelling (1:30 hores )
Abonats/es
No Abonats/es

CVE 2020038099

10,44 €
13,06 €

Data 28-12-2020

Caiac Individual (1:30 hores )
Abonats/es
No Abonats/es

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

34,82 €
49,00 €

B

Windsurf avançat (1:30 hores) Abonats/es
Windsurf avançat (1:30 hores) No abonats/es

Vela i rem adaptat (10 hores)

313,26 €

Entrada ocasional
Acompanyant abonat/a
Sense acompanyar abonat/a

6,96 €
8,70 €

Training Personal (monogràfics: navegació amb mal temps, mecànica, ...)

64,56 €

ALTRES SERVEIS
17,80 €

Nota: El servei marcat amb un (/) serà gratuït per als usuaris/es que puguin acollir-se al programa, en funció de la
disponibilitat de places determinades per l’IBE, que n’assumirà l’import.
* Canvis de continguts de les titulacions nàutiques segons Reial Decret 875 de 10 d'octubre 2014 (BOE)

1. ABONAMENTS
1.1. Abonament Instal·lació
Anual Infantil (fins a 14 anys)
Anual Juvenil (de 15 a 20 anys)
Anual Adult/a (a partir de 21 anys)

Anual
151,30 €
191,60 €
242,00 €
Semestral
105,60 €
116,55 €
181,55 €

Semestral Infantil (fins a 14 anys)
Semestral Juvenil (de 15 a 20 anys)
Semestral Adult/a (a partir de 21 anys)

Mensual Infantil (fins a 14 anys)
Mensual Juvenil (de 15 a 20 anys)
Mensual Adult/a (a partir de 21 anys)

Mensual
21,05 €
23,15 €
36,10 €

Nota 1: els abonaments mensuals desprès de donar-se de baixa s'hauran d'esperar
1 any per tornar-se a apuntar.
Nota 2: les persones amb necessitats educatives especials NEE gaudiràn d'un 50%
de descompte amb l'abonament a la instal·lació
Nota 3: Descompte per unitat familiar 3er fill/a i següents gratuit
1.2. Abonament a avarada
Windsurf (planxa + 1 vela muntada)
Planxa SUP
Caiac
Embarcació individual infantil
Embarcació individual

Semestral
211,40 €
158,55 €
142,15 €
126,90 €
253,75 €
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Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

CENTRE MUNICIPAL DE VELA
A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui

Data 28-12-2020

CVE 2020038099

** El preu inclou les pràctiques de motor i vela, però no les de radio.

B

Servei de suport al vestidor preu/hora (Programa l'esport inclou) /

https://bop.diba.cat

17,33 €

Pàg. 238-251

Prova de nivell

A

ALTRES

1.3. Avarada de trànsit (*no abonats/es)

Diari

Embarcació individual infantil
Embarcació individual
Embarcació doble
Embarcació col·lectiva
Embarcació multibuc
Caiac
Remolc
Embarcació a motor o auxiliar (fins a 4,5 metres)
Embarcació a motor o auxiliar (fins a 6,5 metres)
Embarcació de creuer

1,70 €
3,18 €
3,56 €
4,10 €
4,63 €
1,90 €
3,97 €
6,83 €
7,94 €
11,67 €

1.4. Abonament a Flota
Sessió d'accès abonament a flota (SAAF) 2 h.
1 hora de navegació
Abonament 5 hores (en 6 mesos)
Abonament 10 hores (en 6 mesos)

56,78 €
22,34 €
59,63 €
111,89 €

1.5. Utilització puntual
Acompanyant abonat/a a flota (1 hora)
Acompanyant abonat/a a avarada (1 hora)

6,32 €
6,32 €

1.6 Amarres i serveis (preus subjectes a IVA)
Amarres pantalans (fins a 7,5 metres)
Armariet petit
Secador de neoprè
Lloguer neoprè (2 hores)
Moviment de grua per abonats/es (pujar o baixar)
Moviment de grua per no abonats/es (pujar o baixar)
Karcher (preu hora)
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193,39 €
3,57 €
7,15 €
6,57 €
8,06 €
20,58 €
28,35 €

A
https://bop.diba.cat
Pàg. 239-251
CVE 2020038099

Mensual
42,10 €
31,60 €
28,45 €
25,25 €
50,50 €
61,05 €
75,80 €
90,20 €
72,20 €
150,35 €
180,45 €
234,60 €

Data 28-12-2020

Windsurf (planxa + 1 vela muntada)
Planxa SUP
Caiac
Embarcació individual infantil
Embarcació individual
Embarcació doble
Embarcació col·lectiva
Embarcació multibuc
Remolc
Embarcació a motor o auxiliar (fins a 4,5 metres)
Embarcació a motor o auxiliar (fins a 6,5 metres)
Embarcació de creuer

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

306,60 €
380,50 €
528,45 €
324,80 €
676,65 €
812,00 €
1.118,75 €

B

Embarcació doble
Embarcació colectiva
Embarcació multibuc
Remolc
Embarcació a motor o auxiliar (fins a 4,5 metres)
Embarcació a motor o auxiliar (fins a 6,5 metres)
Embarcació de creuer

Utilització aules 4 h
2. ACTIVITATS

231,20 €

2.1. Bateig de Vela
Bateig infantil i juvenil (2 hores)
Bateig adults/es (2 hores)

20,20 €
36,60 €

2.3 Cursos per abonats/es
Curs de continuïtat infantil i juvenil 20 hores
Curs de continuïtat infantil i juvenil 30 hores
Curs de continuïtat adults/es 20 hores
Curs de continuïtat adults/es 30 hores
Curs Escola de Regates (obligatori nivell verd) 40 h.

220,85 €
320,85 €
268,45 €
379,20 €
344,80 €

Preparació Física Escola de Regates (20 hores)
Curs infantil mensual 6h Vela
Curs infantil mensual 6h Multiactivitat

72,20 €
0,00 €
0,00 €

2.4. Sessions individuals (1h)
1 persona
2 persones o mes (€/pers.)

47,40 €
42,15 €

2.5. Escola de Creuer
Navegació un dia
Navegació amb pernoctació (€/dia)
Escola de Regates J24
Regata First Class
Escola de Creuer (J24 / RO300 / Fisrt Class / Oceanis)

111,90 €
151,45 €
379,95 €
78,96 €
394,60 €

2.6 Estades
Flash Week Infantil (1a setmana)
Flash Week Infantil (2a setmana o més)
Flash Week Juvenil (1a setmana)
Flash Week Juvenil (2a setmana o mes)
Escola de Regates (1a setmana)
Escola de Regates (2a setmana o mes)

256,35 €
230,55 €
238,65 €
214,80 €
244,05 €
219,90 €

2.7 Vela Escolar
Bateig de vela (2h)
Bateig centres d'educació especial (2h)
Curs vela lleugera /windsurf/catamarà (€/h)
Cicles Formatius (€/h)
Navegació de creuer (€/dia)
Navegació de creuer amb pernoctació (€/dia)

13,50 €
15,75 €
6,32 €
8,52 €
63,10 €
94,65 €
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233,45 €
259,60 €
285,85 €

Pàg. 240-251

Curs d'adults/es (8 hores)
Curs d'adults/es (10 hores)
Curs d'adults/es (12 hores)

CVE 2020038099

227,50 €

Data 28-12-2020

194,00 €

Curs infantil i juvenil (12 hores)

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

156,10 €

Curs infantil i juvenil (10 hores)

B

Curs infantil i juvenil (8 hores)

A

2.2. Cursos de Vela Lleugera, Windsurf, catamarà i creuer

73,72 €
89,50 €
41,07 €
47,39 €
73,72 €
89,50 €

3. TITULACIONS NÀUTIQUES*
Llicència Navegació (6 hores)

168,45 €

Patró de Navegació Bàsica (PNB)
Matriculació
Teòrica curs
Pràctiques motor (8 hores obligatòries)
Pràctiques de radio (4 hores obligatòries)
Pràctiques de vela (16 hores obligatòries)
Expedició Titulació *
Drets d'examen Teòric*

97,55 €
294,70 €
151,60 €
105,30 €
303,25 €
62,30 €
62,30 €

Patró d'Embarcacions d'Esbarjo (PEE)
Matriculació
Teòrica
Pràctiques motor (16 hores obligatòries)

151,45 €
451,10 €
303,25 €

241

A

2.11 Empreses
Incentius d'empresa: Regata Vela Lleugera (4h)
Incentius d'empresa: Regata Creuer (4h)
Incentius d'empresa: Navegació Vela Lleugera (2h)
Incentius d'empresa: Navegació Creuer (2h)
Construcció equips Vela lleugera (4h)
Construcció equips Creuer (4 h)

https://bop.diba.cat

42,10 €

Pàg. 241-251

2.10 Pràctiques Navegació
Sessió Pràctiques Navegació (3h)

CVE 2020038099

41,05 €
20,55 €
50,55 €
47,40 €
15,80 €
30,55 €
21,05 €
15,80 €
30,55 €
21,05 €
57,90 €
57,90 €
24,20 €
51,60 €
20,55 €

Data 28-12-2020

2.9 Prova-ho
Barcelona des del mar - Adults/es (2h)
Barcelona des del mar - Infantil (2h)
Passeig Romàntic (2h)
Passeig en veler (2h)
Passeja en Paddle Surf (1h)
Bateig Paddle Surf - Adults/es (2h)
Bateig Paddle Surf - Infantil (2h)
Prova el Caiac (1h)
Bateig Caiac - Adults/es (2h)
Bateig Caiac - Infantil (2h)
Tast de Vela avançat (2h)
Navega en Catamarà (2h)
Festa Infantil (2h)
Aprèn Windsurf (2h)
Cessió embarcacions (1 hora)

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

18,30 €
116,70 €
129,70 €
142,95 €
201,30 €

B

2.8. Vela Adaptada
Bateig de vela (2 hores)
Curs de vela (8 hores)
Curs de vela (10 hores)
Curs de vela (12 hores)
Programa de continuïtat (30 hores)

Servei de suport al vestidor preu/hora (Programa l'esport inclou) /

17,80 €

Nota: El servei marcat amb un (/) serà gratuït per als usuaris/es que puguin acollir-se al programa, en funció de la
disponibilitat de places determinades per l’IBE, que n’assumirà l’import.
* Poden variar segons tarifes oficials vigents de la DGP. Es modifiquen quasi totes les tarifes de les titulacions
nàutiques per la modificació dels continguts segons Reial Decret 875 de 10 d’octubre de 2014 (BOE)
NOTA 1: Els abonats/es gaudeixen d'un 15% de descompte en temporada alta i d'un 30% en temporada baixa
NOTA 2: Per els usuaris/es no abonats/es, en temporada baixa tots els preus gaudeixen d'un 15% de descompte
NOTA 3 : Temporada Baixa de 1 de novembre al 28 de febrer. Temporada Alta de 1 de març al 31 d'octubre

A

151,45 €
751,85 €
909,70 €
303,25 €
303,25 €
93,35 €
88,70 €

https://bop.diba.cat

Patró de Iot (PIOT)
Matriculació
Teòrica curs
Pràctiques motor (48 hores obligatòries)
Curs Radioperador de Curt Abast
Pràctiques de vela (16 hores opcionals)
Drets d'examen Teòric*
Expedició Titulacions*
ALTRES SERVEIS

Pàg. 242-251

303,25 €
303,25 €
394,85 €
62,30 €
73,10 €

CVE 2020038099

Pràctiques de vela (16 hores obligatòries)
Curs Radioperador de Curt Abast
Pràctiques habilitació a Balears (24 h. opcionals)
Expedició Titulació *
Drets d'examen Teòric*

Data 28-12-2020

NOTA 4: Els descomptes de les notes anteriors són per a: Cursos de vela, batejos de mar i sessions individuals.

CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL MUNICIPAL POBLENOU-AGAPITO FERNANDEZ
A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui

Entrenaments clubs (1/2 camp, 1 hora)
Entrenament futbol base (fins juvenil inclòs)

10,22 €

Entrenament altres categories

20,40 €

Competició clubs futbol base
Competició pre-benjamí i benjamí (1/2 camp, 1 hora)

13,12 €

Competició aleví (1/2 camp, 1,30 hores)

13,12 €

Competició infantil i cadets (camp sencer, 1,30 hores)

26,24 €

Competició juvenil (camp sencer, 2 hores)

26,24 €

Competició altres categories
Amateurs, veterans, grups (camp sencer, 2 hores)

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

LLOGUERS CAMP DE FUTBOL 11

53,91 €

Altres Lloguers (camp sencer, 1 hora)
10,22 €

Lloguer lligues comercials (futbol 7)

86,09 €

Lloguer esporàdic

126,26 €

242

B

Lloguer escolar horari lectiu

Llum artificial (100 %)

30,58 €

Llum artificial (50 %)

14,58 €

Lloguer usos no esportius

126,26 €

LLOGUER HORA
10,03 €

Equips base entrenaments

12,32 €

Equips base competició

14,03 €

Equips sènior entrenaments

22,50 €

Equips sènior competició

29,15 €

Lloguer puntual
Lloguer acte promoció social no esportius

35,93 €
16,40 €

Lloguer actes no esportius ni competitius

90,54 €

Entrenaments clubs (1/2 camp, 1 hora)
Entrenament futbol base (fins juvenil inclòs)

11,62 €

Entrenament altres categories

18,41 €

Competició clubs futbol base
Competició pre-benjamí i benjamí (1/2 camp, 1 hora)

13,07 €

Competició aleví (1/2 camp, 1,30 hores)

19,63 €

Competició infantil i cadets (camp sencer, 1,30 hores)

45,30 €

Competició juvenil (camp sencer, 2 hores)

45,30 €

Competició altres categories
Amateurs, veterans, grups (camp sencer, 2 hores)

88,51 €

Altres Lloguers (camp sencer, 1 hora)
Lloguer escolar horari lectiu

11,47 €

Lloguer lligues comercials (futbol 7)

98,29 €

Lloguer esporàdic

98,29 €

Llum artificial (100 %)

18,14 €

Llum artificial (50 %)

9,08 €

Lloguer usos no esportius

99,24 €

Tots els lloguers inclouen ús de vestidors
Cal especificar % de descompte per temporada sencera en el cas en que s'apliqui
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LLOGUERS CAMP DE FUTBOL 11

B

CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL MENORCA
A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui

Data 28-12-2020

CVE 2020038099

Escoles Educació Física

Pàg. 243-251

POLIESPORTIU MUNICIPAL LA NAU DEL CLOT
A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui

https://bop.diba.cat

A

Tots els lloguers inclouen ús de vestidors
Cal especificar % de descompte per temporada sencera en el cas en que s'apliqui

CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL SANT MARTI
A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui
LLOGUERS CAMP DE FUTBOL 11

Competició pre-benjamí i benjamí (1/2 camp, 1 hora)

13,34 €

Competició aleví (1/2 camp, 1,30 hores)

20,04 €

Competició infantil i cadets (camp sencer, 1,30 hores)

27,02 €

Competició juvenil (camp sencer, 2 hores)

27,02 €

Competició altres categories
Amateurs, veterans, grups (camp sencer, 2 hores)

81,07 €

Altres Lloguers (camp sencer, 1 hora)
Lloguer escolar horari lectiu

7,99 €

Lloguer lligues comercials (futbol 7)

61,93 €

Lloguer esporàdic

112,60 €

Llum artificial (100 %)

34,34 €

Llum artificial (50 %)

17,18 €

Lloguer usos no esportius

112,60 €

LLOGUER DE LA PISTA POLIESPORTIVA (nova)

2020

Entrenament amb reserva de vestidor/hora
* Equips juvenils i inferiors

7,99 €

https://bop.diba.cat

Competició clubs futbol base

Pàg. 244-251

18,58 €

CVE 2020038099

7,99 €

Entrenament altres categories

Data 28-12-2020

Entrenament futbol base (fins juvenil inclòs)

A

Entrenaments clubs (1/2 camp, 1 hora)

Per hora:
* Equips juvenils i inferiors

14,00 €

Entrenament sense vestidor
* Equips juvenils i inferiors

5,31 €

Competició sense reserva de vestidors
Per hora:
* Equips juvenils i inferiors

9,30 €

Preu per enllumenat artificial/hora

3,44 €

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Competició amb reserva d'un vestidor

Lloguer puntual

32,89 €

Escoles horari lectiu

7,99 €

Tots els lloguers inclouen ús de vestidors
Cal especificar % de descompte per temporada sencera en el cas en que s'apliqui
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* Entrenament o competició

FRONTONS MUNICIPALS BAC DE RODA
A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui

Entrenaments clubs (1/2 camp, 1 hora)
Entrenament futbol base (fins juvenil inclòs)
Entrenament altres categories

11,15 €
22,29 €

Competició clubs futbol base
Competició pre-benjamí i benjamí (1/2 camp, 1 hora)
Competició aleví (1/2 camp, 1,30 hores)
Competició infantil i cadets (camp sencer, 1,30 hores)
Competició juvenil (camp sencer, 2 hores)

12,95 €
14,32 €
29,44 €
29,44 €

Competició altres categories
Amateurs, veterans, grups (camp sencer, 2 hores)

58,87 €

Altres Lloguers (camp sencer, 1 hora)
Lloguer escolar horari lectiu
Lloguer lligues comercials (futbol 7)
Lloguer esporàdic
Llum artificial (100 %)
Llum artificial (50 %)
Lloguer usos no esportius

11,37 €
30,03 €
74,61 €
25,02 €
12,51 €
273,29 €

Tots els lloguers inclouen ús de vestidors
Cal especificar % de descompte per temporada sencera en el cas en que s'apliqui
LLOGUER PISTA POLIESPORTIVA
Pista sencera
Entrenament equips juvenils i inferiors
Entrenament equips sèniors
Competició equips juvenils i inferiors (1 hora)
Competició equips sèniors (1 hora)

13,02 €
24,02 €
20,02 €
31,13 €
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LLOGUERS CAMP DE FUTBOL 11
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COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL CLOT DE LA MEL
A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui

CVE 2020038099

Pàg. 245-251

23,13 €
18,11 €
5,03 €
8,05 €
10,06 €
11,07 €

B

Hora pista usuaris/es fixes
Hora pista Clubs
1 Fase de llum
2 Fases de llum
3 Fases de llum
Hora pista usuaris/es "jubilats" (només matins)

A

LLOGUER

40,04 €

Preu enllumenat artificial
per cada hora o fracció
100 % potència
ESPAI DE PETANCA

8,87 €
2

Espai complet (1 hora)

5,47 €

A

Lloguer esporàdic o acte no esportiu

PISTA MUNICIPAL LA PALMERA
A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui
LLOGUERS HORA
PISTA DE BASQUET
Promoció esportiva (fins 16 anys i gent gran)

10,60 €

Entrenaments clubs (fins a juvenils)

19,09 €

Competició clubs

31,81 €

Lloguer esporàdic adults/es

38,17 €

CVE 2020038099

Pàg. 246-251
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Tots els lloguers inclouen ús de vestidors
Cal especificar % de descompte per temporada sencera en el cas en que s'apliqui

25,45 €

Partits clubs per temporada

40,29 €

Lloguers

48,77 €

COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL OLÍMPIA
A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui

TENNIS LLOGUERS HORA
Individuals green set
Parelles green set
Individuals < 16 anys
Parelles < 16 anys
Il·luminació
PARTICULARS TENNIS

15,84 €
19,81 €
7,94 €
11,42 €
6,44 €

NO ABONATS/ES
1 persona 1 hora
2 persones 1 hora
3 persones 1 hora
PARTICULARS TENNIS

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Entrenaments laborables clubs per temporada

Data 28-12-2020

PISTA DE FUTBOL SALA

B

34,00 €
35,76 €
38,43 €

246

ABONATS/ES
1 persona 1 hora
2 persones 1 hora
3 persones 1 hora
Entrenament personal
ESCOLA DE TENNIS

Tot dia
Matins laborables
Migdies laborables
Matins i migdies laborables
Caps de setmana
Gent Gran > 60 anys
Tarja rosa
Inscripció inclou revisió mèdica
PARTICULARS PÀDEL

52,86 €
37,58 €
37,58 €
44,66 €
37,58 €
32,69 €
29,18 €
73,79 €

NO ABONATS/ES
1 persona 1 sessió
1 persona 4 sessions
2 persones 1 sessió
2 persones 4 sessions
3 persones 1 sessió
3 persones 4 sessions
4 persones 1 sessió
4 persones 4 sessions
PARTICULARS PÀDEL

55,00 €
197,00 €
32,81 €
109,00 €
30,00 €
76,50 €
27,50 €
61,01 €

ABONATS/ES
1 persona 1 sessió
1 persona 4 sessions

24,42 €
88,91 €

247

https://bop.diba.cat

32,09 €
6,43 €

Pàg. 247-251

Pista
Il·luminació
ABONATS/ES MENSUALS

CVE 2020038099

21,18 €
27,86 €
6,44 €

Data 28-12-2020

Individuals terra
Parelles terra
Il·luminació
LLOGUER PÀDEL HORA

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

16,55 €
23,49 €
26,40 €
36,62 €
29,18 €
39,99 €
21,38 €
31,78 €
32,60 €
51,81 €

B

Baby tennis 1 hora
Baby tennis 2 hores
Iniciació I i II 1 hora
Iniciació I i II 2 hores
Joves 1 hora
Joves 2 hores
Mini tennis 1 hora
Mini tennis 2 hores
Adults/es 1 hora
Adults/es 2 hores
LLOGUERS TENNIS HORA

A

13,44 €
15,55 €
18,10 €
21,45 €

2 persones 1 sessió
2 persones 4 sessions
3 persones 1 sessió
3 persones 4 sessions

17,75 €
53,36 €
13,34 €
36,58 €

4 persones 1 sessió

11,00 €

4 persones 4 sessions

27,81 €

41,09 €

Escola Adults/es (1d/set.) A partir de 18 anys

58,40 €

14,47 €
19,18 €

Competició clubs futbol base
Competició pre-benjamí i benjamí (1/2 camp, 1 hora)
Competició aleví (1/2 camp, 1,30 hores)
Competició infantil i cadets (camp sencer, 1,30 hores)
Competició juvenil (camp sencer, 2 hores)

12,74 €
19,13 €
30,03 €
30,03 €

Competició altres categories
Amateurs, veterans, grups (camp sencer, 2 hores)

50,05 €

Altres Lloguers (camp sencer, 1 hora)
Lloguer escolar horari lectiu
Lloguer lligues comercials (futbol 7)
Lloguer esporàdic
Llum artificial (100 %)
Llum artificial (50 %)
Lloguer usos no esportius
PISTA ESPORTIVA (1 HORA)

19,18 €
90,59 €
113,24 €
39,63 €
26,19 €
113,24 €

PISTA INFANTS FIXES
PISTA ADULTS/ES FIXES
LLUM 4 TORRETES FIXES PISTA
PISTA INFANTS ESPORADICS
PISTA ADULTS/ES ESPORADICS
LLUM 4 TORRETES ESPORADICS PISTA

9,71 €
41,13 €
10,97 €
14,16 €
50,96 €
14,08 €

CVE 2020038099

Entrenaments clubs (1/2 camp, 1 hora)
Entrenament futbol base (fins juvenil inclòs)
Entrenament altres categories

Data 28-12-2020

LLOGUERS CAMP DE FUTBOL 11

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL JUPITER
A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui

Pàg. 248-251

https://bop.diba.cat

Escola Nens (1d/set.) de 4 a 17 anys

A

ESCOLA DE PÀDEL

COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL JOAN PUJADES
A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui

Lloguer esporàdic

45,49 €

248

B

LLOGUER PISTA HORA

32,89 €
9,32 €

Escoles horari lectiu
Equips juvenils i inferiors ENTRENAMENTS
Equips sèniors i veterans ENTRENAMENTS
Equips juvenils i inferiors PARTIT
Equips sèniors i veterans PARTIT

17,54 €
17,54 €
24,12 €
24,12 €
27,41 €

6,51 €
6,51 €
15,26 €
12,51 €
33,56 €
46,79 €

Pista Poliesportiva
Entrenaments clubs
Competició clubs sèniors (partit)
Competició clubs fins juvenils
Lloguer esporàdics adults/es

10,98 €
30,51 €
13,52 €
30,51 €

Data 28-12-2020

Escoles horari lectiu
Camp de futbol 7
Equips juvenils i inferiors entreno
Equips sèniors entreno
Equips juvenils i inferiors competició (partit)
Equips sèniors competició (partit)
Lloguer esporàdic camp de futbol

Pàg. 249-251

LLOGUER PISTA HORA

CVE 2020038099

ESPAI POLIESPORTIU MUNICIPAL FRANCESC ABAD
A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui

https://bop.diba.cat

A

Lloguer lligues d'empreses o entitats
Il·luminació

PISTA POLIESPORTIVA MUNICIPAL LA PAU
A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui

Escolars horari lectiu

9,72 €

Equips Juvenils i inferiors ENTRENAMENTS

21,84 €

Equips Juvenils i inferiors COMPETICIÓ

32,74 €

Equips Sèniors ENTRENAMENT

37,46 €

Equips Sèniors COMPETICIÓ

46,14 €

Llum

10,92 €

Actes NO ESPORTIUS

49,18 €

PARTIT LLOGUER PUNTUAL (1 partit)**

49,18 €

(**) Més les despeses derivades de la adequació de la instal·lació pel desenvolupament de l'acte.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

LLOGUER PISTA HORA

CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL MARESME
A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui

B

LLOGUERS CAMP DE FUTBOL 11
Entrenaments clubs (1/2 camp, 1 hora)

249

6,85 €
11,41 €

Competició clubs futbol base
Competició pre-benjamí i benjamí (1/2 camp, 1 hora)
Competició aleví (1/2 camp, 1,30 hores)
Competició infantil i cadets (camp sencer, 1,30 hores)
Competició juvenil (camp sencer, 2 hores)

13,34 €
18,81 €
18,81 €
18,81 €

Competició altres categories
Amateurs, veterans, grups (camp sencer, 2 hores)

45,62 €

7,98 €

Lloguer lligues comercials (futbol 7)

68,44 €

Lloguer esporàdic

68,44 €

Llum artificial (100 %)

22,81 €

Llum artificial (50 %)

11,41 €

Lloguer usos no esportius

68,44 €

Ús Mòdul material*

26,51 €

LLOGUERS CAMP DE FUTBOL 11
Entrenaments clubs (1/2 camp, 1 hora)
Entrenament futbol base (fins juvenil inclòs)
Entrenament altres categories

6,85 €
11,41 €

Competició clubs futbol base
Competició pre-benjamí i benjamí (1/2 camp, 1 hora)
Competició aleví (1/2 camp, 1,30 hores)
Competició infantil i cadets (camp sencer, 1,30 hores)
Competició juvenil (camp sencer, 2 hores)

13,34 €
18,81 €
18,81 €
18,81 €

Competició altres categories
Amateurs, veterans, grups (camp sencer, 2 hores)

45,62 €

Altres Lloguers (camp sencer, 1 hora)
Lloguer escolar horari lectiu

7,98 €

Lloguer lligues comercials (futbol 7)

68,44 €

Lloguer esporàdic

68,44 €

Llum artificial (100 %)

22,81 €

Llum artificial (50 %)

11,41 €

Lloguer usos no esportius

68,44 €

250

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL BOGATELL
A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui

B

Tots els lloguers inclouen ús de vestidors
Cal especificar % de descompte per temporada sencera en el cas en que s'apliqui
*pagament per equip.

Data 28-12-2020

CVE 2020038099

Lloguer escolar horari lectiu

Pàg. 250-251

Altres Lloguers (camp sencer, 1 hora)

https://bop.diba.cat

A

Entrenament futbol base (fins juvenil inclòs)
Entrenament altres categories

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 28-12-2020

CVE 2020038099

Pàg. 251-251
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A

Ús Mòdul material*
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26,51 €
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