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PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS SOCIOCULTURALS 

 
1. Servei Casa de les tres moreres 
 
Tarifa Euros 
Quota mensual 18,50 
Quota trimestral 51,50 
 
El servei s’oferirà els mesos de gener a juliol i octubre a desembre, inclusivament. 
 
A efectes d’inscripció en la modalitat de quota trimestral, el servei s’ofereix en els trimestres 
següents: 
 
1r. trimestre: octubre, novembre i desembre 
2n. trimestre: gener, febrer i març 
3r. trimestre: abril, maig i juny 
 
2. Servei de ludoteca 
 
Tarifa Descripció de la tarifa Euros 
Trimestral, 1 dia a la 
setmana 

Tarifa general, a escollir un dia 
entre dilluns, dimarts, dimecres, 
dijous o divendres 

52,00 

Tarifa reduïda per al segon germà 37,00 
Tarifa reduïda per a famílies 
nombroses o monoparentals 

37,00 

Trimestral, 2 dies a la 
setmana 

Tarifa general, a escollir un dia 
entre dilluns, dimarts, dimecres, 
dijous o divendres 

78,00 

Tarifa reduïda per al segon germà 55,00 
Tarifa reduïda per a famílies 
nombroses o monoparentals 

55,00 

Visita esporàdica Per a infants no inscrits aquell dia 7,00 
Visites escolars Els grups escolars del municipi 

tenen la primera visita gratuïta. 
Preu per visita 

25,00 

Abonament de 10 visites Visites esporàdiques dins de 
l’horari de tarda 

50,00 

 
Els grups d’edat a efectes d’aquest servei són: 
 
a) Petits: infants que cursen P3 i P4 d’educació infantil 
 
b) Mitjans: infants que cursen P5 d’educació infantil i 1r i 2n de primària 
 
c) Grans (projecte Tria): nens i nenes que cursen 3r, 4rt, 5è i 6è de primària 
 
El servei es prestarà de 17,00 a 19,30 hores. 
 
Les baixes han de notificar-se mitjançant l’imprès normalitzat corresponents i es cobrarà el 
preu sencer corresponent al mes en curs.  En cas de no notificar-se la baixa, es cobrarà el 
preu del trimestre sencer. 
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El pagament del preu públic del curs es realitzarà en tres vegades, a començament dels 
mesos de gener, abril i juliol. 
 
Els/les nens/nes inscrits/tes en dilluns i en divendres podran recuperar dues sessions en 
altres dies setmanals per compensar els dies festius que cauen en dilluns o divendres. 
 
La utilització de l’abonament per a 10 visites té les següents condicions d’ús: 
 
- No és nominal, de manera que el pot utilitzar més d’un infant de P3 a 6è d’educació 
primària. 
- És vàlid dins l’horari de tarda de la ludoteca: de dilluns a divendres, de 17,00 a 19,30 
hores, inclosos els dies de vacances nadalenques i de setmana santa en que el servei estigui 
obert. 
- Es limitarà l’entrada en cas que en una tarda determinada es sobrepassi l’aforament 
màxim de la ludoteca. 
- La primera tarda d’utilització de l’abonament caldrà omplir una fitxa d’inscripció amb les 
dades de la persona usuària signat per un/a tutor/a.  Complimentar aquesta fitxa és 
condició necessària per a iniciar la utilització del servei. 
 
3. Servei de casals i camps esportius 
 
3.1. Casal de primavera 
 
Tarifa Euros 

per dia 
Acollida i activitats de 8,00 a 13,30 hores 11,00 
Activitats de 9,00 a 13,30 hores 9,90 
 
3.2. Casal d’estiu 
 
 
 
Tarifa 

Euros 
per 

setmana 
Acollida i activitats de 8,00 a 9,00 i de 17,00 a 18,00 hores 13,20 
Activitats de 9,00 a 13,30 hores 48,40 
Activitats de 9,00 a 13,30 hores i servei de menjador (de 13,30 a 
15,00 hores) 

89,10 

Activitats de 9,00 a 13,30 i de 15,00 a 17,30 hores 75,40 
Activitats de 9,00 a 13,30 i de 15,00 a 17,30 hores i servei de 
menjador (de 13,30 a 15,00 hores) 

113,00 

 
Tarifa Euros 

per dia 
Servei de menjador (de 13,30 a 15,00 hores) esporàdic 8,80 
Servei d’acollida esporàdic 4,24 
 
3.3. Casal d’hivern 
 
Tarifa Euros 

per dia 
Acollida i activitats de 8,00 a 13,30 hores 11,00 
Activitats de 9,00 a 13,30 hores 9,90 
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3.4. Campus esportiu al Complex Municipal Puigvert 
 
 
 
Tarifa 

Euros 
per 

setmana 
Acollida matí de 8,00 a 9,00 hores 11,50 
Campus matí de 9,00 a 13,30 hores 47,50 
Acollida de 13,30 a 14,30 hores 11,50 
Campus matí i servei de menjador de 9,00 a 15,30 hores 87,50 
Campus tarda de 15,30 a 17,30 hores 25,00 
Acollida tarda de 17,30 a 18,30 hores 11,50 
Campus matí i tarda de 9,00 a 13,30 i 15,30 a 17,30 hores 73,25 
Campus matí i tarda i servei de menjador de 9,00 a 17,30 hores 110,00 
 
4. Servei d’escola d’adults 
 

Tarifa Euros 
1. Matrícula. Per curs 20,00 
2. Quotes del curs. Per curs  
2.1. Cicle de formació instrumental, NEE i literatura 63,00 
2.2. Ensenyaments inicials d’anglès (I i II) 135,00 
2.3. Ensenyaments inicials d’anglès (III) i preparació d’accés per 
a majors de 45 anys 

152,00 

2.4. Ensenyaments inicials de català 83,00 
2.5. Paquet d’ensenyaments inicials (dues assignatures/cursos) 186,00 
2.6. Graduat en Educació Secundària (GES) 93,00 
2.7. Preparació proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà 30,00 
2.8. Preparació proves d’accés a cicles formatius de grau 
superior, matèries comunes i específiques 

55,00 

2.9. Preparació proves d’accés a cicles formatius de grau 
superior, matèries específiques per a persones no matriculades a 
la preparació de les proves d’accés 

32,00 

2.10. Preparació proves d’accés a la universitat per a persones 
majors de 25 anys 

196,00 

 
La tarifa de la matrícula s’abonarà en el moment de la preinscripció (mes de juny) com a 
reserva de plaça ocupada.  Només es procedirà a la devolució d’aquest import per 
circumstàncies no imputables a la persona sol·licitant del servei. 
 
La tarifa de la quota del curs es liquidarà el mes de setembre i s’abonarà mitjançant 
domiciliació en compte obert en qualsevol entitat financera o d’estalvi. 
 
A sol·licitud de la persona obligada al pagament i vist l’informe de la Direcció del centre, es 
podrà fraccionar la tarifa de la quota del curs, de conformitat amb el que es preveu al 
Reglament general de recaptació. 
 
Un cop resoltes les sol·licituds de beca per part dels serveis socials municipals, aquelles 
persones que no hagin abonat en el termini màxim del 30 de novembre la totalitat o la part 
proporcional del preu públic, segons els casos, seran donades de baixa d’ofici i no podran 
continuar utilitzant el servei. 
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5. Servei del centre de coneixement El Mirador 
 
5.1. Cursos de formació 
 
 
 
Tarifa 

Tarifa 
general 
Euros 

per mes 

Tarifa 
reduïda 
Euros 

per mes 
Curs de conversa en anglès per a adults, inicial 25,00 20,00 
Curs de conversa en anglès per a adults, mig 25,00 20,00 
Curs de conversa en anglès per a adults, avançat 25,00 20,00 
Curs de conversa en anglès per a nens 20,00 16,00 
Curs de conversa en anglès, “playing with english” 20,00 16,00 
Curs de conversa en francès per a adults, inicial 25,00 20,00 
Curs de conversa en francès per a adults, avançat 25,00 20,00 
Curs de xinès I 25,00 20,00 
Curs de xinès II 25,00 20,00 
Curs de gestió comptable per a PIMEs, mòdul I 40,00 32,00 
Curs de gestió comptable per a PIMEs, mòdul II 40,00 32,00 
Curs de gestió comptable per a PIMEs, mòdul III 40,00 32,00 
Curs de gestió administrativa internacional 48,00 38,40 
Curs de gestió de recursos humans 48,00 38,40 
Curs d’aplicacions informàtiques de gestió de 
personal, mòdul I 

40,00 32,00 

Curs d’aplicacions informàtiques de gestió de 
personal, mòdul II 

40,00 32,00 

Curs d’aplicacions informàtiques de gestió de 
personal, mòdul III 

40,00 32,00 

Curs de pilates 25,00 20,00 
Curs de “coaching” 35,00 28,00 
Taller de programació: C 30,00 24,00 
Taller de programació: Java 30,00 24,00 
Taller de programació: Android 30,00 24,00 
Curs de recursos informàtics 35,00 28,00 
Curs de recursos a internet 35,00 28,00 
Curs de xarxes socials i web 2.0 48,00 38,40 
Curs d’informàtica per a nens 20,00 16,00 
Curs de creixement personal: eines per a gestionar 
la crisi 

45,00 36,00 

Curs de creixement personal: ansietat 45,00 36,00 
Curs de creixement personal: barreres 
psicològiques 

45,00 36,00 

Curs de grafologia 25,00 20,00 
Taller Decora la teva roba 30,00 24,00 
Curs de restauració de mobles 35,00 28,00 
Curs de “tablet” i Android 28,00 22,40 
Curs de la psicologia de les emocions al cinema 32,00 25,60 
Curs d’italià 25,00 20,00 
Curs de lectura expressiva 25,00 20,00 
Curs de “scratch” 25,00 20,00 
Curs de retoc fotogràfic 60,00 48,00 
Curs de cuina de Nadal 14,00 11,20 
 
La tarifa reduïda s’aplicarà a persones incloses en algun dels col·lectius següents: persones 
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de 65 anys d’edat o més, persones en situació d’atur inscrites al Servei d’Ocupació de 
Catalunya, persones discapacitades amb acreditació, persones membres de famílies 
nombroses o persones membres de famílies monoparentals amb el títol corresponent, i per 
a infants a partir del segon germà. 
 
5.2. Espai de cotreball 
 
Tarifa Euros 
Utilització permanent d’un punt de treball. Preu mensual 95,00 
Utilització esporàdica d’un punt de treball. Preu diari 18,00 
 
La utilització esporàdica d’un punt de treball només serà accessible segons disponibilitat, 
amb prioritat per a les persones que sol·licitin el servei amb caràcter permanent. 
 
6. Servei d’espai jove i casals de gent gran 
 
Tarifa Euros 
Cursos anuals (2 hores per setmana) 20,00 
Projecte Vine i camina +60 2,00 
Caminada popular 7,00 
Caminada popular, tarifa reduïda per a persones menors de 25 
anys o per a persones majors de 65 anys 

5,00 

Activitats programades al casal Catalunya. Preu per activitat 45,00 
Curs d’anglès nivell inicial per a majors de 60 anys 80,00 
Activitat dirigida de mètode Pilates 1 dia per setmana. Preu 
mensual 

6,00 

Activitat dirigida de mètode Pilates 2 dies per setmana. Preu 
mensual 

12,00 

Activitat dirigida de gimnàstica funcional 1 dia per setmana. Preu 
mensual 

9,00 

Activitat dirigida de costura 1 dia per setmana. Preu mensual 12,00 
Activitats dirigides combinades 2 dies per setmana. Preu mensual 15,00 
Taller d’entrenament de la memòria, nivell 1. Preu mensual 15,00 
Taller d’entrenament de la memòria, nivell 2. Preu mensual 15,00 
 
El pagament de la tarifa per la prestació dels serveis d’activitats programades a Casal 
Catalunya es fraccionarà en tres quotes trimestrals per import d’una tercera part. 
 
7. Servei d’auditori 
 
7.1. Cicle de cinema Bram 
 
Tarifa Euros 
Entrada general (1 pel·lícula) 5,00 
Entrada general sessió BRAM! infantil (1 pel·lícula) 4,00 
Entrada concert  
a) Tarifa general 10,00 
b) Tarifa reduïda 7,50 
Abonament projeccions de pagament (excepte sessió infantil)  
a) Tarifa general 12,00 
b) Tarifa reduïda 10,00 
 
La tarifa reduïda d’assistència al concert s’aplicarà a persones incloses en algun dels 
col·lectius següents: persones menors de 25 anys, persones majors de 65 anys, persones 
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voluntàries per la llengua del Servei de Català, alumnes de l’Aula d’extensió universitària, 
persones sòcies del Cine Club Castellar del Vallès que hauran d’acreditar aquesta condició 
exhibint el carnet corresponent, persones posseïdores del carnet de la xarxa de Biblioteques 
que hauran d’exhibir-lo, i persones que hagin adquirit un abonament per a les projeccions 
de pagament del BRAM! 
 
La tarifa reduïda de l’abonament a les projeccions de pagament s’aplicarà a les persones 
sòcies del Cine Club Castellar del Vallès que hauran d’acreditar aquesta condició exhibint el 
carnet corresponent. 
 
7.2. Programació estable de teatre i música hivern primavera 2012 
 
Preu públic entrada individual 
 
 
 
Tarifa 

Tarifa 
general 
Euros 

Tarifa 
reduïda 
Euros 

Cinema familiar 4,00 4,00 
Cinema comercial 5,00 2,00 
Espectacles professionals 10,00 7,50 
Espectacles no professionals 5,00 3,00 
Programació de teatre familiar 5,00 - 
 
La tarifa reduïda s’aplicarà a persones incloses en algun dels col·lectius següents: persones 
menors de 25 anys, persones majors de 65 anys, persones voluntàries per la llengua del 
Servei de Català, alumnes de l’Aula d’extensió universitària, persones sòcies de l’ETC que 
hauran d’acreditar aquesta condició exhibint el carnet corresponent, i persones posseïdores 
del carnet de la xarxa de Biblioteques que hauran d’exhibir-lo. 
 
La tarifa reduïda de les projeccions de cinema s’aplicarà, també, a les persones sòcies de 
Cine Club Castellar que hauran d’acreditar aquesta condició exhibint el carnet corresponent. 
 
Per poder beneficiar-se de la tarifa reduïda s’haurà d’adquirir l’entrada anticipadament.  La 
compra de l’entrada a la taquilla el mateix dia de l’espectacle no donarà dret a cap reducció 
i s’aplicarà la tarifa general. 
 
Preu públic abonaments 
 
Tarifa Euros 
Abonament per a 3 espectacles 25,00 
Abonament per a 4 espectacles 30,00 
Abonament per a 5 espectacles 35,00 
Abonament per a 6 espectacles 40,00 
Abonament per a 7 espectacles 42,00 
 
8. Fira de Sant Josep d’artesania alimentària 
 
Tarifa Euros 
Participació en la Fira de Sant Josep d’artesania alimentària 45,00 
 
9. Mostra gastronòmica 
 
Tarifa Euros 
Participació en la mostra gastronòmica 100,00 
 


