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Dimarts, 1 d'agost de 2017

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona

ANUNCI

La Comissió de Govern municipal, en data 20 de juliol de 2017, ha adoptat el següent acord:

APROVAR els preus públics per a l'any 2017 i successius de l'Espai Bombers – Parc de la Prevenció.

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

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.

Barcelona, 20 de juliol de 2017.

EL SECRETARI GENERAL, Jordi Cases i Pallarès.

Preus Públics de l'espai bombers-parc de la prevenció.

Article 1r. Disposicions generals.

D'acord amb allò que disposa l'article 16.m) de la Carta Municipal de Barcelona i l'article 127 del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals i de conformitat amb els articles 41 a 47 del mateix text refós es fixen els preus públics 
per la prestació de determinats serveis de l'àrea de Seguretat i Prevenció, a sol·licitud dels interessats.

Article 2n. Objecte.

L‘Espai Bombers – Parc de la Prevenció és un nou equipament destinat a la prevenció del risc, a l'autoprotecció i al 
reconeixement de la funció social del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de Barcelona. Amb aquestes 
finalitats s'ha previst crear en aquest espai una exposició permanent on la ciutadania podrà repassar tant la historia dels 
Bombers de Barcelona com tenir  coneixement  de les principals  tasques que porten a terme,  també s'organitzaran 
diverses  activitats  i  tallers  així  com visites  guiades  per  tal  de  poder  aprofundir  en  el  coneixement  per  part  de  la  
ciutadania en aspectes tant claus com la prevenció d'incendis, reacció davant d'una emergència,... Aquests serveis de 
visita guiada, tallers o altres activitats que s'organitzin es podran oferir com a part de la programació estable de l'Espai  
Bombers, o sol·licitar-se en hores convingudes.

Es  regula  la  contraprestació  pecuniària  per  la  prestació  de  serveis  d'activitats  de  l'Espai  Bombers  –  Parc  de  la  
Prevenció:

Activitats: tallers, visites guiades i altres activitats.

Article 3r. Obligació de pagament.

Estaran obligats al pagament de la tarifa tots els interessats que sol·licitin aquests serveis.

Article 4t. Quantia.

Les tarifes a aplicar són les consignades en l'annex.

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

L'obligació de pagament neix amb la prestació del servei.

Article 6è. Normes de gestió.

La gestió del preu s'inicia a petició de l'interessat.
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Article 7è. Data de vigència.

La present regulació començarà a regir a partir de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i  
continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació.

ANNEX TARIFES.

PÚBLIC GENERAL.

VISITA GUIADA (segons programació estable): 60 EUR per grup / 2,5 EUR per persona.

VISITA GUIADA (en hores convingudes): 60 EUR per grup + 2,5 EUR per persona addicional.

VISITA+ TALLER (segons programació estable): 80 EUR per grup / 3,5 EUR per persona.

VISITA+ TALLER (en hores convingudes): 80 EUR per grup + 3,5 EUR per persona addicional.

ACTIVITATS ESPECÍFIQUES (segons programació estable): 120 EUR per grup / 5 EUR per persona.

ACTIVITATS ESPECÍFIQUES (en hores convingudes): 120 EUR per grup + 5 EUR per persona.

ESCOLES.

VISITA GUIADA: 40 EUR grup + 1 EUR/alumne extra.

VISITA + TALLER: 60 EUR grup + 1,5 EUR/ alumne extra.

Els grups són fins a 25 persones.

Barcelona, 20 de juliol de 2017
El secretari general, Jordi Cases i Pallarès

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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