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DISPOSICIONS GENERALS 

Acords dels òrgans de govern 
 
 
 
TARIFES PER A L’ANY 2010 DEL PARC ZOOLÒ-
GIC, DEL BICING, DE L'ARXIU MUNICIPAL I 
DE MERCABARNA 
(Aprovades per la Comissió de Govern en ses-
sió del dia 2 de desembre de 2009) 

 
 
La Comissió de Govern, en sessió del dia 2 de 

desembre de 2009, ha acordat: 
Aprovar les tarifes per a l’any 2010, del Parc 

Zoològic de Barcelona; del Sistema de transport 
públic individualitzat mitjançant bicicletes, denomi-
nat Bicing, i dels drets d’explotació de documenta-
ció 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, amb efectes des de 
l’1 de gener de 2010. 

I aprovar les tarifes per a l’any 2010, 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 
2010. 

 

TARIFES DEL PARC ZOOLÒGIC 

– Entrada Adults ...........................  14,95 
– Entrada Nens (3-12 anys) ...........  8,97 
– Entrada grup adults (+ 20 pers.) ..  11,59 
– Entrada grup nens (fins 18 anys) .  6,26 
– Entrada escola bressol (fins 3 anys) 2,62 
– Entrada escola acció preferent .....  3,55 
– Entrada persones de més de 65 anys 7,85 
– Entrada titular targeta rosa  
 Àrea Metropolitana .....................  3,64 
– Entrada titular targeta rosa .........  0,00 
– ZOO Club Familiar  .....................  65,42 
– ZOO Club Individual  ..................  30,84 

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

 

TARIFES DEL BICING 
 

– Abonament anual .......................  25,86 
– 1a ½ hora .................................  0,00 
– 2a, 3a i 4a ½ hora (per cada ½ hora) 0,43 
– Més de 2 hores (per cada hora) ....  2,59 

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

DRETS D’EXPLOTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ SENSE 
CARÀCTER ADMINISTRATIU DE L’ARXIU MUNICIPAL 
ADMINISTRATIU 
 
– Premsa (preu per imatge): 

• Portada, contraportada i interior.. 43,70 
– Publicacions/productes editorials (preu per imat-

ge): 
• Coberta i contracoberta .........  142,10 
• Interior pàgina sencera .........  65,65 
• Interior mitja pàgina .............  43,70 

– Exposicions (preu per imatge) 
• Plafons, vitrines, projecció diapositives, audi-

ovisuals, etc. ........................ 43,70 
– Publicitat: 

• Diversos productes de campanya publicitària 
(preu per imatge) ....... .........  241,20 

• Opis (preu per imatge) ..........  482,40 
• Espots TV o cinema (preu per segon o frac-

ció) .....................................  99,00 
– Decoració (preu per imatge): àlbums, carpetes, 

envasos, embalatges, caixes, etiquetes, jocs, ro-
ba, sabates, segells, pòsters, murals, calendaris, 
nadales, decoració d’un local públic, etc. 99,00 

– Webs (preu per imatge) 
• Il·lustració de webs................  16,50 

Aquestes tarifes estan exemptes d’IVA. 
 
 
TARIFES DE MERCABARNA 
 

Tarifes d’accés al recinte de la Unitat Alimentària 
 

Targetes d’abonament 
– T1 (turisme) ..............................  96,50 
– T2 (furgoneta) ...........................  193,00 
– T3 (camió < 10,5 m) ..................  386,00 
– T4 (camió > 10,5 m) ..................  772,00 

Entrada manual 
– T1 ............................................  1,64 
– T2 ............................................  2,07 
– T3 ............................................  4,14 
– T4 ............................................  7,07 

Entrada prepagament 
– T1 ............................................  0,81 
– T2 ............................................  1,24 
– T3 ............................................  2,48 
– T4 ............................................  4,97 
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Tarifes del Mercat Central de Fruites i Hortalisses 
 
– Casella gran ..............................  978,76 
– Casella mitjana ..........................  762,38 
– Casella petita .............................  313,48 
– Cooperatives .............................  314,69 
 
Tarifes del Mercat Central del Peix 

– Casella majoristes ......................  1.510,14 
– Casella aplegador .......................  576,49 

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

 
 
 
 
 

DOCUMENT DE BASES DEL PROCÉS PARTICI-
PATIU SOBRE LA TRANSFORMACIÓ DE L’AVIN-
GUDA DIAGONAL 
(Aprovat pel Consell Municipal en sessió de 23 
de desembre de 2009) 

 
 
El Consell Municipal, en sessió de data 23 de de-

sembre de 2009, ha acordat: 
Acordar, a l’empara d’allò establert a l’article 35 

de la Carta municipal de Barcelona, la convocatòria 
d’una consulta ciutadana d’àmbit de ciutat, en el 
marc del procés participatiu iniciat en relació a la 
futura transformació de l’avinguda Diagonal (tram 
comprès entre les places Francesc Macià i les Glòri-
es); aprovar, de conformitat amb allò establert a 
l’article 28.7 de les Normes reguladores de la Parti-
cipació Ciutadana el document de bases per al des-
envolupament de la consulta, en la qual podran 
participar totes les persones més grans de setze 
anys que estiguin empadronades a Barcelona amb 
data 31 de desembre de 2009. Constituir la Mesa 
de Seguiment i Garanties, amb la composició i fun-
cions que es detallen en el document de bases; i 
determinar el redactat específic de la pregunta en 
què es concreta la consulta ciutadana, en els ter-
mes consignats a l’apartat 3.2.5 de l’ esmentat 
document. 

 

PROCÉS PARTICIPATIU SOBRE LA TRANSFOR-
MACIÓ DE L’AVINGUDA DIAGONAL 
 
Document de bases per al desenvolupament de la 
consulta ciutadana 
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