ANUNCI

ANNEX 1: TARIFES DEL PARC ZOOLÒGIC
Entrada General (majors de 13 anys)
Entrada Criatures (menors de 3 anys)
Entrada Criatures (3 - 12 anys)
Entrada Persones Majors de 65 anys
Entrada Grup Persones Adultes (+ 20 persones)
Entrada Grup Persones Adultes (agència)
Entrada Grup Criatures (fins a 18 anys)
Entrada Grup Criatures (agència)
Entrada Escola bressol (fins a 3 anys)
Entrada titular Targeta Rosa reduïda
Entrada titular Targeta Rosa
Persona amb discapacitat sense Targeta Rosa
Acció social persona adulta
Acció social criatura
ZOO Club Familiar
ZOO Club Individual
ZOO Club Quota d’Inscripció
ZOO Club Duplicats de Carnets

17,6860 €
0€
10,7025 €
8,6777 €
13,6364 €
12,1901 €
7,4380 €
6,7769 €
3,1405 €
3,8017 €
0€
4,6694 €
7,4380 €
3,7190 €
77,7273 €
36,2810 €
19,8347 €
1,8595 €

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Barcelona, 26 de novembre de 2020
EL SECRETARI GENERAL, Jordi Cases i Pallarès

Data 4-12-2020

CVE 2020035158

Contra l’esmentat acord, les persones interessades 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.

https://bop.diba.cat

PUBLICAR aquest acord i el text íntegre de la regulació de les esmentades tarifes al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona i a la Gaseta Municipal.

Pàg. 1-6

La Comissió de Govern, en data 26 de novembre de 2020, ha acordat: APROVAR les tarifes per a l’any
2021 i successius, del Parc Zoològic de Barcelona; del Parc d’atraccions del Tibidabo; dels accessos a la
zona monumental del Parc Güell; dels drets d’explotació de documentació sense caràcter administratiu de
l’Arxiu municipal Contemporani de Barcelona, els arxius municipals de Districte i els arxius centrals dels
Sectors, sense perjudici de la documentació d'origen públic regulada en l'ordenança fiscal núm. 3.1 Taxes
per serveis generals; d’utilització dels llocs de venda i de l’expedició de títols habilitants dels llocs de venda
del Mercat Central de Fruites i Hortalisses i del Mercat Central del Peix, i d’accés a la unitat alimentària de
Mercabarna; dels serveis de cremació, desenferetrament de zenc i tractament de cendres; de la prestació
del servei de recàrrega elèctrica de vehicles, de conformitat amb la proposta de text que s’acompanya.

A

AJUNTAMENT DE BARCELONA

B

A aquestes tarifes, se’ls ha d’aplicar l’IVA amb el tipus general
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23,5537 €
10,4959 €
10,4959 €
6,6116 €
7,4380 €
8,5124 €
0€
4,6281 €
0€
125,6199 €
44,6281 €

8,2645 € (1)
6,1983 € (1)
6,1983 € (1)
0€
0€
0€
0€
5,2893 €
4,3388 €
3,7190 €

Grups: sobre tarifa de 8,2645 € s’apliquen descomptes entre 15% i 70% segons franja horària i calendari
anual. Les tres tarifes indicades són les més usuals.
A aquestes tarifes, se’ls ha d’aplicar l’IVA amb el tipus general.

B

(1) Aquests preus inclouen el preu de l’entrada i el servei de transport en bus llançadora.

Data 4-12-2020

Preu entrada general
Preu entrada majors de 65 anys
Preu entrada nens/es entre 7-12 anys
Preu entrada nens/es fins a 7 anys
Preu entrada Targeta Rosa
Programa Gaudir Més Barcelona
Programes educatius escolars Unió europea
Grups Hora punta (descompte 36%)
Grups Hora Vall A (descompte 47,5%)
Grups Hora Vall B (descompte 55%)

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

ANNEX 3: TARIFES DEL PARC GÜELL
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A aquestes tarifes, se’ls ha d’aplicar l’IVA amb el tipus general

https://bop.diba.cat

Entrada completa
Polsera Camí del Cel
Entrada Escolar
Entrada Escolar menor de 120 cm d’alçada
Entrada Major de 60 anys
Entrada Menor de 120 cm d’alçada
Entrada Menor de 90 cm d’alçada
Entrada Discapacitat
Entrada titular tarjeta rosa
Tibiclub Familiar
Tibiclub Individual

A

ANNEX 2: TARIFES DEL PARC D’ATRACCIONS DEL TIBIDABO

2

ANNEX 4. DRETS D’EXPLOTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ SENSE CARÀCTER ADMINISTRATIU DE
L’ARXIU MUNICIPAL ADMINISTRATIU
Premsa (preu per imatge):
Portada, contraportada i interior

45,01 €

67,62 €

Interior mitja pàgina

45,01 €

Exposicions (preu per imatge):
Plafons, vitrines, projecció diapositives, audiovisuals, etc.

45,01 €

Publicitat:
Diversos productes de campanya publicitària (preu per imatge)

248,44 €

Opis (preu per imatge)

496,87 €

Espots TV o cinema (preu per segon o fracció)

101,97 €

Televisió i cinema:
Producció per a televisió, audiovisual o cinematogràfica

15,80 €

Decoració (preu per imatge):
Àlbums, carpetes, envasos, embalatges, caixes, etiquetes, jocs, roba,
safates, segells, pòsters, murals, calendaris, nadales, decoració d’un local

101,97 €

https://bop.diba.cat

146,36 €

Interior pàgina sencera

Pàg. 3-6

Coberta i contracoberta

A

Publicacions/productes editorials (preu per imatge):

A aquestes tarifes, se’ls aplicarà el tipus d’IVA que correspongui segons normativa aplicable.

ANNEX 5. TARIFES DE MERCABARNA
1.1. Tarifes d’accés al recinte de la Unitat Alimentària
Targetes d’abonament anual
T1 (Turisme)

108,91 €

T2 (Furgoneta)

217,94 €

T3 (Camió < 10,5 m.)

435,75 €

T4 (Camió > 10,5 m.)

871,62 €

Entrada Manual
T1

1,78 €

T2

2,23 €

T3

4,59 €

T4

8,02 €

Entrada Prepagament
T1

0,91 €

T2

1,40 €

T3

2,81 €

T4

5,61 €

Data 4-12-2020

17,00 €

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Il·lustració de webs

CVE 2020035158

Webs (preu per imatge):

Aquestes tarifes entraran en vigor el dia 1 de febrer de 2021.
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B

A aquestes tarifes, se’ls aplicarà el tipus d’IVA que correspongui segons normativa aplicable.

1.2. Tarifes mensuals per utilització dels llocs de venda al Mercat Central de Fruites i Hortalisses
Llocs de venda grans

1.071,32 €

Llocs de venda mitjans

834,48 €

Llocs de venda petits

343,12 €

Cooperatives

344,44 €

Caselles majoristes

1.652,94 €
631,10 €

https://bop.diba.cat

Caselles aplegadors
A aquestes tarifes, se’ls aplicarà el tipus d’IVA que correspongui segons normativa aplicable.
Aquestes tarifes entraran en vigor el dia 1 de gener de 2021.

1.4. Tarifes per expedició de títols habilitants dels llocs de venda als Mercats centrals

11.789,75 €

Casella venda petita (pavelló G)

8.958,22 €

Mercat central del Peix
Caselles fixes

26.190,84 €

Caselles aplegadors

9.915,44 €

Mercat Central del Peix i Mercat Central de Fruites i Hortalisses:
L'Ajuntament atorgarà els corresponents títols habilitants a les persones usuàries per tal que puguin
desenvolupar les seves activitats en els llocs de venda dels Mercats Centrals. En cada canvi de titular,
l’Ajuntament procedirà a atorgar el corresponent títol habilitant.
Els canvis de titularitat "inter vivos" satisfaran el 100% de la tarifa establerta.
Els canvis de titularitat "mortis causa" satisfaran el 50% de la tarifa establerta. Aquesta tarifa reduïda serà
d’aplicació sempre que se sol·liciti el canvi de titularitat en el termini d’un any des de la data de defunció.
Les fusions satisfaran exclusivament la tarifa establerta en concepte de despeses de tramitació.
Les persones titulars que sol·licitin la tramitació d’expedients administratius que no tinguin determinada cap
altra tarifa abonaran, per lloc de venda, la tarifa establerta en concepte de despeses de tramitació.
Mercat Central de Fruites i Hortalisses:
Els canvis de titularitat de persona física a persona jurídica de la qual en formin part en un 85% o més, la
persona titular transmitent o cedent i els seus parents per consanguinitat o adopció en primer o segon grau
gaudiran d’una reducció del 50% de la tarifa establerta.
Els canvis de titularitat on el concessionari sigui titular d'una o més autoritzacions d'ús en el mateix mercat,
satisfaran el 50% de la tarifa establerta.
A aquestes tarifes, se’ls aplicarà el tipus d’IVA que correspongui segons normativa aplicable.

ANNEX 6. TARIFES DELS SERVEIS DE CREMACIÓ, DESENFERETRAMENT DE ZENC I TRACTAMENT
DE CENDRES
Objecte: La sol·licitud i posterior cremació d’un cos, d’adult, pàrvul, fetus o membres amputats, i altres
tasques accessòries possibles tals com el desenferetrament per extracció de la caixa de zenc o el
tractament de cendres.
El desenferetrament de la caixa de zenc consisteix en extreure la caixa de zenc amb què arriben algunes
persones difuntes (malalties Grup I Reglament de policia sanitària mortuòria o provinents de trasllats
internacionals) per introduir la persona difunta sense la caixa de zenc al forn crematori.
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Casella venda mitjana (pavelló C, D, E i G)

Data 4-12-2020

14.034,07 €

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Casella venda gran (pavelló A, B i F)

Pàg. 4-6

283,32 €

Mercat Central de Fruites i Hortalisses

B

Despeses de tramitació del títol

A

1.3. Tarifes mensuals per utilització dels llocs de venda al Mercat Central del Peix

El tractament de cendres consisteix en la recollida adequada i posterior col·locació en pols fina de les
cendres dins de la urna comprada per la persona sol·licitant del servei o familiars.

Exempcions al pagament: Restarà exempta del pagament aquella persona que, sent obligada al pagament,
sol·liciti la cremació d’una persona sense recursos econòmics. S’entendrà que una persona no disposava
de recursos econòmics si s’acredita mitjançant un informe de Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona
que indiqui que la seva renda es trobava per sota del 0’6 IRSC. En el cas de pàrvuls i fetus, aquesta
condició s’haurà de predicar del pare o mare sol·licitant.

A

Obligat al pagament: La persona que sol·licita formalment la cremació d’un cos, d’adult, pàrvul, fetus o
membre amputat.

60’00 €

A aquestes tarifes, se’ls aplicarà l’IVA que correspongui segons normativa aplicable.
Aquestes tarifes entraran en vigor el dia 1 de gener de 2021.

ANNEX 7. TARIFES DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECÀRREGA ELÈCTRICA DE VEHICLES
1. Objecte
El pagament del preu privat deriva de la utilització del punt de recàrrega, que consisteix en l’endollament del
vehicle al punt de connexió per tal d’obtenir l’energia elèctrica necessària per recarregar la bateria del
mateix.
2. Persona obligada al pagament
La persona obligada al pagament és la usuària puntual o recurrent del punt de recàrrega, que estaciona al
vehicle a l’equipament per procedir a la recàrrega o que disposa d’un accés especial per recàrregues
recurrents.
3. Exempcions al pagament
No es contemplen exempcions ni bonificacions en el pagament, més enllà de les condicions més
avantatjoses introduïdes a l’estructura de preus privats i que beneficien a les persones usuàries que
accedeixen al punt de recàrrega amb major freqüència.
4. Tarifes
L’estructura de preus privats és la que a continuació es detalla:
Tarifes per usuaris/es habituals

Turisme/Furgoneta
Moto

Vehicle
Turisme/Furgoneta
Moto

Usuaris/es habituals Flota
Ubicació
Tipus
PdR
càrrega
Carrer
Ràpida
Carrer
Normal
Usuaris/es habituals
Ubicació
Tipus
PdR
càrrega
Carrer
Ràpida
Carrer
Normal

€/kWh diürn
0,35 Eur
0,28 Eur

€/kWh diürn
0,40 Eur
0,30 Eur

€/kWh
nocturn
0,30 Eur
0,23 Eur

Recàrrega
mínima
2,50 Eur
0,50 Eur

€/kWh
nocturn
0,35 Eur
0,25 Eur

Recàrrega
mínima
2,50 Eur
0,75 Eur

B

Vehicle

Pàg. 5-6

Tractament de cendres

45’16 €

CVE 2020035158

329’06 €

Data 4-12-2020

Cremació de cadàver (per unitat)
En la cremació de restes, pàrvuls, fetus o membres, es cobrarà el 50% per
unitat, i es cobraran fins a 5 unitats per sepultura, quan provinguin d’exhumació
Desenferetrament de zenc

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Preus de cremació, desenferetrament de zenc i tractament de cendres

https://bop.diba.cat

Quota: Els preus a satisfer són els que tot seguit es detallen.
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Tarifes usuaris/es esporàdics

Turisme/Furgoneta
Moto

Ubicació
PdR
Carrer
Carrer

Tipus
càrrega
Ràpida
Normal

€/kWh diürn

Tipus
càrrega
Ràpida
Normal

€/kWh diürn

0,49 Eur
0,40 Eur

€/kWh
nocturn
0,44 Eur
0,35 Eur

Recàrrega
mínima
3,00 Eur
0,75 Eur

€/kWh
nocturn
0,39 Eur
0,30 Eur

Recàrrega
mínima
3,00 Eur
0,75 Eur

Vehicle
Turisme/Furgoneta
Moto

Ubicació
PdR
Carrer
Carrer

A

Tarifes usuaris/es interoperabilitat

0,44 Eur
0,35 Eur

A aquests preus, se’ls hi aplicarà l’IVA que correspongui segons normativa aplicable.

https://bop.diba.cat

Vehicle

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 4-12-2020

CVE 2020035158
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Aquestes tarifes entraran en vigor el dia 1 de gener de 2021.
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