AJUNTAMENT DE BARCELONA
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La Comissió de Govern municipal, en data 28 de desembre de 2017, ha adoptat el següent acord:
APROVAR, a l'empara de l'article 109 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, la rectificació dels errors de transcripció en la regulació dels preus privats de
BSM, Mercabarna i Sistema Municipal d’Arxius per a 2018; i en la regulació dels preus públics de
determinades prestacions dels sectors per 2018 i successius, aprovades per la Comissió de Govern de 30
de novembre de 2017 i publicada al Butlletí Oficial de la Província el 14 de desembre de 2017, que
s’indiquen en l’annex.
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ANUNCI

ANNEX
Primer: Regulació dels preus privats de BSM, Mercabarna i Sistema Municipal d’Arxius per a 2018
on diu:

7,0248 Eur.

Preu entrada presencial majors de 65 anys

4,9587 Eur.

Preu entrada presencial nens entre 7-12 anys

4,9587 Eur.

Preu entrada presencial nens fins 7 anys

Gratuït

Preu entrada presencial Targeta Rosa

Gratuït

Preu entrada anticipada general

6,1983 Eur.

Preu entrada anticipada majors de 65 anys

4,3388 Eur.

Preu entrada anticipada nens entre 7-12 anys

4,3388 Eur.

Preu entrada anticipada nens fins 7 anys

Gratuït

Preu entrada anticipada Targeta Rosa

Gratuït

Grups descompte 15%

5,2893 Eur.

Grups descompte 30%

4,3388 Eur.

Grups descompte 40%

3,7190 Eur.

B

Grups: sobre tarifa de 6,1983 Eur. s’apliquen descomptes entre 15% i 60% 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.
<< ... >>

Data 10-1-2018

Preu entrada presencial general

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

ANNEX 4: TARIFES DEL PARC GÜELL
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Ha de dir:
<< ... >>

4,9587 Eur.

Preu entrada presencial nens fins 7 anys (gratuït)

0 Eur.

Preu entrada presencial Targeta Rosa (gratuït)

0 Eur.

Programa Gaudir Més Barcelona

0 Eur.

Preu entrada anticipada general

6,1983 Eur.

Preu entrada anticipada majors de 65 anys

4,3388 Eur.

Preu entrada anticipada nens entre 7-12 anys

4,3388 Eur.

Preu entrada anticipada nens fins 7 anys (gratuït)

0 Eur.

Preu entrada anticipada Targeta Rosa (gratuït)

0 Eur.

Programes educatius escolars Unió Europea

0 Eur.

Grups descompte 15%

0 Eur.

Grups descompte 30%

4,3388 Eur.

Grups descompte 40%

3,7190 Eur.

Grups: sobre tarifa de 6,1983 Eur. s’apliquen descomptes entre 15% i 60% 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.
<< ... >>

Segon: Regulació dels preus públics de determinades prestacions dels sectors per a 2018
on diu:
<< ... >>
ANNEX III. PREUS PÚBLICS DE L’ÀREA D’ECOLOGIA URBANA
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Preu entrada presencial nens entre 7-12 anys

Pàg. 2-3

4,9587 Eur.

CVE 2017048770

Preu entrada presencial majors de 65 anys

Data 10-1-2018

7,0248 Eur.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Preu entrada presencial general

A

ANNEX 4: TARIFES DEL PARC GÜELL

3.1 Preus públics dels serveis de recollida de residus comercials i industrials assimilables a municipals
2018

B

(...)

2

Article 3r. Obligats al pagament
Són obligats al pagament del preu públic per la prestació de serveis de recollida de residus comercials i
industrials de característiques assimilables als municipals, les persones físiques o jurídiques, públiques o
privades, titulars de les activitats generadores dels mateixos, que resultin beneficiades per la prestació del
servei municipal, per haver-ne sol•licitat la prestació per no haver obtingut la corresponent validació de
l’Ajuntament per a la utilització del servei privat de recollida selectiva i/o sistema de logística inversa
d’acord amb l’establert a l’art. 14.

3.1 Preus públics dels serveis de recollida de residus comercials i industrials assimilables a municipals
2018
(...)
Article 3r. Obligats al pagament
Són obligats al pagament del preu públic per la prestació de serveis de recollida de residus comercials i
industrials de característiques assimilables als municipals, les persones físiques o jurídiques, públiques o
privades, titulars de les activitats generadores dels mateixos, que resultin beneficiades per la prestació del
servei municipal, per haver-ne sol·licitat la prestació o per no haver obtingut la corresponent validació de
l’Ajuntament per a la utilització del servei privat de recollida selectiva i/o sistema de logística inversa
d’acord amb l’establert a l’art. 14.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
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Data 10-1-2018

Ha de dir:
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Barcelona, 28 de desembre de 2017
El Secretari General de la Corporació,
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Jordi CASES i PALLARÈS
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