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ALTRES ENTITATS

Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona

ANUNCI  sobre  l'aprovació  definitiva  de  l'expedient  de  modificació  de  la  regulació  general  dels  preus  públics  del  
Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona així com els preus públics per les activitats i serveis culturals per  
l'any 2017 i successius segons figuren en document annex

Transcorregut el període d'informació pública de l'expedient de modificació de la Regulació general dels Preus Públics 
del Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona per a l'exercici 2017, i  atès que no s'ha presentat  cap 
al·legació o reclamació, aquest es dóna per aprovat definitivament.

ORDENANÇA REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS PER SERVEIS CULTURALS DEL CONSORCI DEL MUSEU 
DE LES CIÈNCIES NATURALS DE BARCELONA PER A L'EXERCICI 2017.

I. Fonaments Legals.

Article 1.- Els Estatuts del Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona reconeixen a favor del mateix, a 
banda de les potestats administratives previstes a l'article 8.3 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de  
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, la potestat de percebre les quantitats que s'estableixin per 
a la prestació dels serveis atribuïts al Consorci i de percebre el producte dels serveis i activitats que presti o dugui a 
terme, així com de l'explotació del seu patrimoni i de qualsevol altre que li pugui correspondre d'acord amb les lleis  
-articles 3 i 22 dels Estatuts-.

L'establiment, la fixació, la gestió i el cobrament dels preus públics es regeix pels articles del 41 al 47 del Text refós de 
la Llei reguladora de les Hisendes locals (TRHL), aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. En allò no 
previst en l'esmentada disposició, serà d'aplicació el que estableix la present Ordenança.

II. Concepte.

Article 2.- Tenen la consideració de preus públics les contraprestacions econòmiques que responen a la prestació de 
serveis o a la realització d'activitats de competència dels ens locals sempre que siguin susceptibles de ser prestats pel 
sector privat o que la seva sol·licitud o recepció no sigui obligatòria.

A títol indicatiu i no limitatiu, els serveis i activitats objecte de prestació o de realització pel Consorci del Museu de les  
Ciències Naturals de Barcelona són els següents:

Exposicions temporals.

Cessió temporal d'ús de reproduccions dels fons i altres serveis.

Drets d'explotació comercial d'imatge i sons.

Activitats.

Inscripció cursos especialitzats, jornades i congressos.

Venda productes als punts de venda de les taquilles del Jardí Botànic i del Museu Blau.

Venda de llibres i publicacions de producció pròpia.

III. Obligats al pagament.

Article 3.- Estan obligats al pagament dels preus públics les persones físiques o jurídiques que sol·licitin la prestació dels 
corresponents serveis o activitats o se'n beneficiïn.

El pagament de qualsevol preu públic per activitats o serveis efectuats i no autoritzats prèviament o que ultrapassin els  
límits de l'autorització rebuda, no comporta, en cap cas, la legalització de les activitats o prestacions no autoritzades o C
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ultrapassades, i és compatible amb la suspensió de la prestació del servei i amb les sancions o altres mesures que 
corresponguin.

IV. Quantia i obligació del pagament.

Article 4.- L'import dels preus públics per a la prestació de serveis o la realització d'activitats ha de cobrir, com a mínim, 
el cost del servei prestat o de l'activitat duta a terme.

Article 5.- Quan hi hagi raons socials, benèfiques, culturals o d'interès públic que ho aconsellin, el Consorci pot fixar 
preus públics per sota dels límits previstos a l'article anterior. En aquests casos cal consignar en el pressupost del 
Consorci les dotacions oportunes per a la cobertura de la diferència resultant, si n'hi ha.

Article 6.- Les tarifes es poden graduar per les raons esmentades en l'article anterior, i també per la manca de capacitat  
econòmica del beneficiari, fins i tot per raons que derivin de les conveniències del mateix servei. En casos justificats es  
pot arribar a la gratuïtat del servei.

Article 7.- Llevat que s'indiqui el contrari, les tarifes de preus públics comprenen l'Impost sobre el valor afegit (IVA), que 
s'hi ha repercutit d'acord amb la normativa que regula l'impost.

Article 8.- El Consorci podrà exigir els preus públics en règim d'autoliquidació.

V. Cobrament.

Article 9.- L'obligació de pagar el preu públic neix amb l'inici de la prestació del servei o la realització de l'activitat.

Article 10.- El Consorci por exigir el dipòsit previ de l'import total o parcial. Quan per causes no imputables a qui està 
obligat al pagament del preu, el servei o l'activitat no es presti o no es dugui a terme, l'import esmentat es retornarà a qui 
hagi fet el dipòsit.

Article 11.- Per al pagament del preu públic es poden establir reglamentàriament períodes de venciment. Si no es fa 
explícitament, quan es tracti de la prestació de serveis de tracte successiu, el venciment es produirà l'últim dia del 
trimestre natural. En qualsevol altre supòsit, si el cobrament s'ha d'efectuar per ingrés directe, el venciment es produeix 
en el moment de la notificació. En els altres casos, en el moment del requeriment del pagament.

VI. Gestió dels preus públics.

Article 12.- Quan els preus no siguin satisfets en el venciment que els correspongui, el Consorci pot exigir, a més de les 
quotes vençudes, els seus interessos de demora aplicant el tipus d'interès legal, una vegada hagi transcorregut un mes 
des del venciment de l'obligació.

Article 13.- El Consorci pot exigir les quantitats que es deguin per via de constrenyiment. El procediment executiu s'inicia 
amb l'expedició de la certificació de dèbit corresponent i la justificació que s'ha intentat el cobrament o se n'ha fet el  
requeriment.  Quan el  deutor sigui  una administració pública,  s'aplicarà en la via de constrenyiment  el  procediment 
especial que en cada cas correspongui.

Article 14.- Quan per raons no imputables a l'obligat  al pagament del preu públic no es faci l'activitat,  procedirà la 
devolució de l'import corresponent.

VII. Establiment i fixació dels preus públics.

Article 15.- L'establiment i fixació dels preus públics correspon a la Comissió Delegada del Consorci.

Article 16.- Els preus públics derivats de prestacions de serveis o activitats concertades a administracions públiques, 
entitats o institucions de dret públic o privat, seran els que inclouen els convenis entres les institucions afectades. Si no 
n'hi ha, seran els regulats en la corresponent tarifa.

Article 17.- En tot expedient d'ordenació de preus públics ha de figurar l'estudi econòmic corresponent.

Disposició Final.- La present ordenança s'ha aprovat definitivament després de la publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província i sense que hi hagi hagut al·legacions a l'aprovació inicial del Consell General en data 21 d'octubre de 2016, C
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acompanyant el projecte de pressupost 2017 i entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2017 i continuarà vigent mentre no 
se n'acordi la modificació o derogació.

ANNEX DE PREUS PÚBLICS.

1. EXPOSICIONS TEMPORALS.

Aprovats el 19/04/2016.

Museu Blau Normal Reduïda
Exp. Espinosaure 6,5 EUR 4,5 EUR
Combinada Espinosaure +Permanent 10,50 EUR 5 EUR

Gratuïtats:

a) Amb caràcter general:

- El dia del mes amb l'horari d'entrada gratuïta en dissabte o diumenge que s'establirà segons la programació dels 
museus.

- En general, tots els museus faran jornada de portes obertes els dies 12 de febrer (Santa Eulàlia) 18 de maig (Dia 
Internacional dels Museus) i 24 de setembre (Mare de Déu de la Mercè, Patrona de Barcelona).

-  De  manera  particular,  el  museus  faran  jornada  de  portes  obertes  exclusivament  el  dia  que  esdevingui  un  acte 
inaugural en el propi centre, una festivitat d'especial rellevància per al museu o en relació a la seva disciplina, o en 
ocasió de l'aniversari de la creació del museu.

- Les tardes de tots els diumenges de l'any que el museu estigui obert.

- Les visites concertades de grups d'estudi realitzades durant un matí o una tarda lectiva.

b) Amb caràcter personal, gaudiran d'entrada gratuïta:

- Els menors de setze anys.

- Els membres degudament acreditats de l'ICOM (International Council of Museums).

- Els membres degudament acreditats de l'Associació de Museòlegs de Catalunya.

- Els guies turístics professionals en l'exercici de la seva feina.

- Els professors d'ensenyament reglat acreditats per la direcció del centre educatiu.

- Els professors d'ensenyament reglat quan acompanyin un grup d'estudiants.

- Els posseïdors de la targeta rosa gratuïta.

- Les persones que disposin del passi metropolità d'acompanyant d'una persona amb discapacitat.

- Els periodistes degudament acreditats.

- Els posseïdors de la targeta BCN card.

Reduccions:

- Les persones de 16 anys fins a 29 anys.

- Les persones de 65 anys o més.

- Les persones aturades o posseïdores de la targeta rosa reduïda. C
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- Les famílies, amb un màxim de dos acompanyants adults, sempre que com a mínim un d'ells sigui el pare, la mare o el 
tutor legal. És imprescindible que hi hagi com a mínim un membre menor de 16 anys.

- Els posseïdors de carnet de família nombrosa.

- Els posseïdors de carnet de família monoparental.

- Els posseïdors del carnet de Biblioteques de Barcelona.

- Els posseïdors de bitllet d'autobusos turístics, en els termes establerts al conveni signat per Consorci del Museu de 
Ciències Naturals de Barcelona i l'entitat o societat titular de la gestió dels esmentats autobusos.

- Grups a partir de 10 persones.

Promocions:

- Es podran establir acords o convenis amb institucions o entitats públiques o privades amb bonificacions de fins el 50%, 
amb l'objectiu d'incrementar l'accés del públic als museus, donant compte a la Comissió delegada.

- Es podran concertar visites gratuïtes en hores convingudes per grups provinents d'associacions i entitats sense afany 
de lucre que reuneixin algun dels requisits següent:

. Associació d'Amics del Museu de Ciències Naturals i Associació d'Amics del Jardí Botànic de Barcelona.

. Entitats vinculades al projecte de proximitat del Museu.

. Entitats de caràcter educatiu de temàtica afí a les especialitats de les col·leccions del museu.

- Es podran concertar visites gratuïtes per a grups de persones participants en congressos d'especial rellevància a 
Barcelona.

2. CESSIÓ TEMPORAL D'ÚS TEMPORAL DE REPRODUCCIONS DE FONS I ALTRES SERVEIS.

2.1. Reproduccions i enregistraments de sons d'animals.

a) Animals d'una espècie: 20 EUR.

b) Animals de paisatge sonor: 70 EUR.

2.2. Sessió fotogràfica (preu hora o fracció): 150 EUR.

2.3. Sessió fílmica (preu hora o fracció): 250 EUR.

2.4. Reproduccions en suport paper i préstec inter bibliotecari.

S'aplicaran les tarifes que a tal efecte disposa la xarxa de biblioteques del CSIC, de la que forma part la Biblioteca del  
Museu de Ciències Naturals i que es publiquen al web http://bibliotecas.csic.es.

3. DRETS D'EXPLOTACIÓ COMERCIAL D'IMATGES I SONS.

Ús Ús específic Preu
Premsa Portada, contraportada i interior 52,35 EUR/imatge
Publicacions/productes editorials Coberta i contracoberta.

Interior pàgina sencera.
Interior mitja pàgina

171,10 EUR/imatge
76,60 EUR/imatge
52,35 EUR/imatge

Exposicions Plafons, vitrines, projecció diapositives, audiovisuals 52,35 EUR/imatge
Publicitat Diversos productes de campanya publicitària.

Opis.
Espots TV o cinema

288,85 EUR/imatge
577,50 EUR/imatge

118,55 EUR/segon o fracció C
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Ús Ús específic Preu
Televisió i cinema Producció  per  a  la  televisió,  audiovisual  o 

cinematogràfica
15,80 EUR/segon o fracció

Decoració Àlbums,  carpetes,  envasos,  embalatges,  caixes, 
etiquetes,  jocs,  roba,  safates,  segells,  pòsters, 
murals,  calendaris,  nadales,  decoració  d'un  local 
públic, etc.

118,55 EUR/imatge

4. ACTIVITATS.

4.1. ACTIVITATS PER A GRUPS AMB EDUCADOR.

Preu grup (25 alumnes)* Preu individual (a partir de 25)* Preu del material (per alumne)**
Mòduls 30' 20,00 EUR 1,00 EUR 1,00 EUR
Visites o tallers 1 hora 33,00 EUR 1,50 EUR 1,00 EUR
Visites o tallers 1:15 h 42,00 EUR 2,00 EUR 1,00 EUR
Visites o tallers 1:30h 50,00 EUR 2,50 EUR 1,00 EUR
Visites o tallers 2h 66,00 EUR 3,00 EUR 1,00 EUR
Visites o tallers 3h 99,00 EUR 4,50 EUR 1,00 EUR

(*) en el cas de grups no escolars, 20 participants.
(**) en el cas que hi hagi material específic.

Promocions per a grups escolars: descompte del 25% en les activitats realitzades en els mesos:

Jardí Botànic: setembre, desembre, gener i febrer.

Museu Blau: setembre, desembre i gener.

Descompte del 25% a partir de la tercera visita d'una mateixa escola dins el mateix curs escolar.

Per les activitats realitzades en anglès o francès, el preu s'incrementarà un 50%.

4.2. ACTIVITATS FAMILIARS I PER A PÚBLIC EN GENERAL.

Preu grup* (màxim 20 i mínim 12) Preu individual*
Visites o tallers fins a 1:30h ** 3,00 EUR
Visites o tallers nocturns fins a 1:30 h 5,00 EUR

(*) No inclou l'entrada.
(**) gratuïtes per a menors de 7 anys.
(***) a partir de l'hora de tancament de l'equipament.

4.3. VISITES PRIVADES FORA DE L'HORARI D'OBERTURA.

El Museu Blau ofereix la visita privada a grups en horari  de tancament del Museu. El  preu de la visita és de 600 
EUR/hora per grup de com a màxim 25 persones. Aquest preu incrementarà en funció del nombre de convidats que 
vulguin accedir a les sales, a raó de 25 EUR per persona, fins a un màxim de 100 persones.

Reduccions i exempcions dels preus de les activitats.

Promocions per a grups escolars: descompte del 25% en les activitats realitzades en els mesos:

Jardí Botànic: setembre, desembre, gener i febrer.

Museu Blau: setembre, desembre i gener.

Descompte del 25% a partir de la tercera visita d'una mateixa escola dins el mateix curs escolar.
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Promocions per a socis de les Associacions d'Amics del Museu de Ciències Naturals i del Jardí Botànic de Barcelona: 
descompte del 25% en les activitats de caràcter familiar i per al públic en general. Caldrà acreditar la condició.

Es podran aplicar descomptes per promocions especials fins a un màxim del 50%.

Es podran oferir de manera gratuïta alguna de les activitats, puntualment i de manera extraordinària. Sempre que es 
tracti d'accions promocionals del propi museu, siguin de lliure accés pel públic en general i hagin estat autoritzades per 
la Direcció del Consorci.

5. INSCRIPCIÓ CURSOS ESPECIALITZATS, JORNADES i CONGRESSOS.

La quota d'inscripció per a cursos especialitzats és de 70 EUR per dia (o fracció).

Si els cursos impliquen el lliurament de material, el cost del mateix s'afegirà al preu final del curs.

La quota d'inscripció per a jornades i congressos és d'entre 50 i 130 EUR.

Reducció dels preus de cursos, jornades i congressos.

S'estableix una reducció del preu del 25% pels estudiants, membres de l'Associació d'Amics del Museu de Ciències 
Naturals,  membres de l'Associació  d'Amics del  Jardí  Botànic  de Barcelona i  membres d'entitats  col·laboradores en 
l'organització dels cursos especialitzats, jornades i congressos.

5.1. Congrés EURING.

Congrés EURING Fins al 25/04/2017 Des del 26/04/2017
Inscripció tot el congrés 400,00 EUR 550,00 EUR
Inscripció estudiant 300,00 EUR 450,00 EUR
Inscripció per un dia 100,00 EUR 100,00 EUR
Sopar 50,00 EUR 50,00 EUR

6. VENDA DE PRODUCTES COMERCIALS ALS PUNTS DE VENDA DE LES TAQUILLES DEL JARDÍ BOTÀNIC I DEL 
MUSEU BLAU.

PRODUCTES NAT PVP
Pilota frost NAT 2,00 EUR
Catàleg Animalarium 18,00 EUR
Pack postals Animalarium 8,00 EUR
Xapa Cacatua Negra 1,50 EUR
Xapa Escarabat 1,50 EUR
Xapa Lleó 1,50 EUR
Xapa Papallona Monarca 1,50 EUR
Xapa Panda Vermell 1,50 EUR
Xapa Taràntula 1,50 EUR
Pack 6 xapes 6,00 EUR
Samarreta boletaire S 12,00 EUR
Samarreta boletaire M 12,00 EUR
Samarreta boletaire L 12,00 EUR
Samarreta boletaire XL 12,00 EUR
Postal Balena 0,60 EUR
Postal Lleó 0,60 EUR
Postal Montsecosuchus depereti 0,60 EUR
Postal Elefant 0,60 EUR
Postal Piromorfita 0,60 EUR
Postal Papallones 0,60 EUR
Postal Escarabats 0,60 EUR
Postal Polígala fulla de murtra 0,60 EUR
Postal Periploca angustifolia 0,60 EUR
Postal Abella sobre Aridaria brevicarpa 0,60 EUR
Tassa pissarra 12,00 EUR C
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PRODUCTES NAT PVP
Llapis pneumàtic NAT 2,60 EUR
Goma plana negra NAT 2,60 EUR
Goma blava onada NAT 2,60 EUR
Llapis grafit NAT 2,60 EUR
Boli llapis fusta NAT (1) 3,60 EUR
Llibreta minerva NAT (2) 3,00 EUR
Caixa 6 Minillapis Colors NAT 2,00 EUR
Maquineta fusta NAT 2,00 EUR
Boli blau NAT 2,60 EUR
Llapis negre flor NAT 2,60 EUR
Portallapis fusta NAT 6,50 EUR
Baldufes fusta 3,10 EUR
Pilota frost 2,00 EUR
Llapis negre flor 2,60 EUR
Subratllador flor 5,10 EUR
Quadern viatge blau amb goma 7,70 EUR
Mini llapis 6un. NAT 2,00 EUR
Llapis bolis fusta 4,10 EUR
Llibreta Minerva 4,60 EUR

7. VENDA DE LLIBRES I PUBLICACIONS DE PRODUCCIÓ PRÒPIA.

PUBLICACIONS PVP
Els altres arquitectes 10,00 EUR
Fibres vegetals 10,00 EUR
Mitología de los dinosaurios 4,00 EUR
El Castell dels Tres Dragons 10,00 EUR
Exploradors 10,00 EUR
Descobrir Eugeni Sierra 30,00 EUR
Biodiversitat Invisible 18,00 EUR
Tresors de la Natura 18,00 EUR
Orígens 15,00 EUR
Som educació 18,00 EUR
Salvadoriana 18,00 EUR
Animal Biodiversity & Conservation 34.2 21,00 EUR
Monografies del MCNB vol. 6 30,00 EUR

Barcelona, 2 de gener de 2017
La secretària delegada, Montserrat Oriol i Bellot
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