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DISPOSICIONS GENERALS 
 
 
 

Acords del òrgans de govern 
 
 
 
 

TRANSFERÈNCIES 
Modificacions de crèdit dins del Pressupost 2011 

 
Aprovades per acord de la Comissió de Govern de data 1 de desembre de 2011 
Expedient núm.3-140/2011 

 
Ce.Ce.  Pos. Pres.  Tipus 

Ass. 
Descripció  Altes  Baixes 

9901  D/48902/94201  MC7(0)  Altres subvencions a 
inst.s.afany lucre 

101  D/48962/91201  MC8(0)  Grups municipals  368.124,38 

368.124,38 

 
TOTAL  368.124,38  368.124,38 

 
 
 
 

La Comissió de govern, en sessió del dia 14 de desembre de 2011, ha acordat: 
Aprovar les tarifes per a l’any 2012, del Parc Zoològic de Barcelona; del Sistema 

de transport públic individualitzat mitjançant bicicletes, denominat Bicing; del Parc 
d’atraccions del Tibidabo, i dels drets d’explotació de documentació sense caràcter 
administratiu  de  l’Arxiu  municipal  administratiu,  sense  perjudici  de  la 
documentació d'origen públic regulada en l'ordenança fiscal núm. 3.1 Taxes per 
serveis generals. 

I aprovar les tarifes per a l’any 2012, del Mercat Central de Fruites i Hortalisses i 
del  Mercat  Central  del  Peix;  i  les  tarifes  d’accés  a  la  unitat  alimentària  de 
Mercabarna, amb efectes des de l’1 de febrer de 2012. 

 
 

TARIFES DEL PARC ZOOLÒGIC 
 

− Entrada Adults 15,7407 
− Entrada Nens (3-12 anys) 9,4444 
− Entrada grup adults (+ 20 pers.) 12,2222 
− Entrada grup nens (fins 18 anys) 6,5741 
− Entrada escola bressol (fins 3 anys) 2,7778 
− Entrada escola acció preferent 3,7037 
− Entrada persones de més de 65 anys 8,2407 
− Entrada titular targeta rosa Àrea Metropolitana 3,7963 
− Entrada titular targeta rosa 0,0000 
− ZOO Club Familiar 69,4444 
− ZOO Club Individual 32,4074 

 

A aquestes tarifes se’ls ha d’aplicar l’IVA amb el tipus reduït. 



3628 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 33 20-12-2011  
 

 
 
 
 
 

TARIFES DEL BICING 
 

− Abonament anual 37,2881 
− ús 1a ½ hora 0,0000 
− ús 2a, 3a i 4a ½ hora (per cada ½ hora) 0,5932 
− Excés ús superior a 2 hores per fracció d’hora 3,5593 
− Duplicat Targeta. 3,6017 

 

A aquestes tarifes se’ls ha d’aplicar l’IVA amb el tipus general. 
 

Els usos de més de 2 hores no estan permesos. Són motiu d’advertiment i baixa 
del sistema al 3r advertiment. 

L’abonament anual recull l’increment de 4 euros, IVA inclòs, corresponent a la 
incorporació   de   noves   cobertures   i  ampliació   de   les   existents   en 
l’assegurança dels usuaris i la incorporació al control i la identificació de 
bicicletes de la ciutat de Barcelona. 

 
 

TARIFES DEL PARC D’ATRACCIONS DEL TIBIDABO 
 

– Entrada completa 23,3333 
– Polsera Camí del Cel 10,2778 
– Entrada Escolar .. 10,2778 
– Entrada Escolar menor de 120 cm d’alçada 6,4815 
– Entrada Major de 60 anys 8,3333 
– Entrada Menor de 120 cm d’alçada 8,3333 
– Entrada Menor de 90 cm d’alçada 0,0000 
– Entrada Discapacitat 4,6296 
– Tibiclub Familiar . 112,1296 
– Tibiclub Individual 39,1667 

 

A aquestes tarifes se’ls ha d’aplicar l’IVA amb el tipus reduït. 
 
 

DRETS  D’EXPLOTACIÓ  DE  DOCUMENTACIÓ  SENSE  CARÀCTER 
ADMINISTRATIU DE L’ARXIU MUNICIPAL ADMINISTRATIU 

 
Premsa (preu per imatge): 
− Portada, contraportada i interior  45,01 
Publicacions/productes editorials (preu per imatge): 
− Coberta i contracoberta  ..  146,36 
− Interior pàgina sencera  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 
Decoració (preu per imatge): 
− àlbums, carpetes, envasos, embalatges, 

caixes,etiquetes, jocs, roba, sabates, segells, 
pòsters, murals,calendaris, nadales, decoració 
d’un local públic, etc  101,97 
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Webs (preu per imatge): 
− Il·lustració de webs  17,00 

 
Aquestes tarifes estan exemptes d’IVA. 

 
 

TARIFES DE MERCABARNA 
 

Tarifes d’accés al recinte de la Unitat Alimentària 
 

Targetes d’abonament anual 
– T1 (turisme)  101,15 
– T2 (furgoneta)  202,40 
– T3 (camió < 10,5 m)  404,69 
– T4 (camió > 10,5 m)  809,48 

 
Entrada manual (*) 
– T1  2,00 
– T2  2,50 
– T3  5,10 
– T4  8,80 
(*)IVA inclòs 

 
Entrada prepagament 
– T1  0,85 
– T2  1,30 
– T3  2,61 
– T4  5,21 

 
Tarifes del Mercat Central de Fruites i Hortalisses 

 
– Llocs de venda grans  998,34 
– Llocs de venda mitjans  777,63 
– Llocs de venda petits  319,75 
– Cooperatives  320,98 

 
Tarifes del Mercat Central del Peix 

 
– Casella majoristes  1.540,34 
– Casella aplegador  588,02 

 
Fora de les tarifes assenyalades per l’entrada manual, la resta de tarifes se’ls ha d’aplicar el 

tipus d’IVA que correspongui segons normativa aplicable. 


