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P1407
Plantació de l'arbrat, arrels i subsòl urbà (1)
P1408
Manteniment de maquinària de jardineria
P1409
Poda de l'arbrat II (1)
P1410
Estratègies d'estalvi d'aigua en jardineria
P1411
La gestió de l'empresa II. Comunicació i relació amb el client en l'ofici de jardiner
2.3 Cursos tècnics 2n trimestre:
P1501
Maneig de desbrossadora (1)
P1502
Demostració de tala d'arbres (1)
P1503
Poda d'arbrat amb plataforma
P1504
Plagues i malalties exòtiques, agressives i invasores en jardineria i paisatge.
Reconeixement i protocols d'actuació
P1505
Les plantes en el jardí mediterrani: ecologia, sostenibilitat i valor ornamental
P1506
Com fer un Pla de Gestió del risc de l'arbrat? (1)
P1507
Pràctic de grimpada i desplaçament (1)
P1508
Gespes: bases per a la implantació i el manteniment
P1509
Horticultura tridimensional: cobertes, murs i altres estructures vegetals
P1510
Instal·lació i manteniment de jardins en terrasses
P1511
Patologies de coníferes ornamentals
P1512
Taller de selecció d'espècies per l'arbrat viari (1)

Import (IVA no inclòs)
103,31 EUR
66,12 EUR
177,69 EUR
92,56 EUR
72,73 EUR
89,26 EUR
71,90 EUR
177,69 EUR
61,16 EUR
70,25 EUR
128,93 EUR
173,55 EUR
135,54 EUR
74,38 EUR
86,78 EUR
59,50 EUR
144,63 EUR

Art. 6è. Bonificacions.
Les tarifes dels tallers podran ésser objecte de les següents bonificacions:
a) 85% de descompte en tots els cursos a les persones en situació d'atur.
b) 50% de descompte en els cursos d'aficionats a persones majors de 65 anys.
c) 15% de descompte en la segona matrícula, i successives, en un mateix curs escolar.
Art. 7è. Naixement de l'obligació de pagament.
L'obligació de pagament neix en el moment en què es sol·licita el servei.
Art. 8è. Regulació aplicable.
En tot el que no estigui regulat en aquesta disposició, els preus públics per serveis d'educació ambiental i altres
prestacions inclosos en l'article 2n es regiran per la regulació general dels preus públics municipals.
Article 9è. Data de vigència.
La present regulació començarà a regir l'1 de gener 2017 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o
derogació.
3.4. Preus públics pels SERVEIS CULTURALS I LLOGUER D'ESPAIS DEL PAVELLÓ MIES VAN DER ROHE.

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 serveis culturals i lloguer d'espais del Pavelló Mies van der Rohe.
Article 2n. Objecte.
Es regula la contraprestació pecuniària per la prestació de serveis culturals i lloguer d'espais del Pavelló Mies van der
Rohe.
Article 3r. Obligació de pagament.
Estaran obligats al pagament de la tarifa els qui utilitzin qualsevol dels serveis que són objecte d'aquests preus públics.
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Article 1r. Disposicions generals.
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Article 4t. Quantia.
Les tarifes aplicables són les següents:
Drets d'entrada i visita al Pavelló.
Entrada individual: 5 EUR.
Menors de 16 anys i posseïdors de targeta rosa gratuïta: Gratuït.
Estudiants de les universitats catalanes degudament acreditats realitzant una visita concertada en horari lectiu
acompanyats del professor: Gratuït.
Estudiants de primària, secundària i batxillerat de centres educatius catalans degudament acreditats realitzant una visita
concertada en horari lectiu acompanyats del professor: Gratuït.
Membres de l'ICOM, Associació de Museòlegs de Catalunya, persones amb el Passi Metropolità d'acompanyant d'un
discapacitat i posseïdors Carnet Docent emès per la Generalitat: Gratuït.
Guies turístics professionals i periodistes en l'exercici de la seva feina: Gratuït.
Estudiants, aturats o posseïdors de la targeta rosa reduïda o de la targeta de família nombrosa: 2,60 EUR.
Promocions (Bus turístic, Barcelona Card, Barcelona City Tour): 20%descompte.
Activitat educativa inclosa al Programa d'Activitats Escolars (P.A.E.): 75 EUR.
Abonament anual: 8 EUR.
Grups (1): 4 EUR.
Visita privada guiada (2): 60 EUR.
Visita especialitzada d'arquitectura (3): 90 EUR.
Entrada al Pavelló amb espectacle categoria C (4): 7 EUR.
Entrada al Pavelló amb espectacle categoria B (4): 10 EUR.
Entrada al Pavelló amb espectacle categoria A (4): 12 EUR.

Es podran fer promocions i bonificacions per tal d'afavorir la utilització d'aquests serveis amb bonificacions de fins el
20%.
(1) Entrada per grups de més de 20 persones i amb reserva prèvia obligatòria.
(2) Servei de visita guiada per un màxim de 25 persones i amb reserva prèvia obligatòria.
(3) Servei especialitzat i personalitzat de visita guiada realitzada per un arquitecte especialitzat en arquitectura
contemporània per a un grup reduït de persones.
(4) Entrada al Pavelló incloent-hi un espectacle o una intervenció de pagament. Depenent de la tipologia d'espectacle
s'aplicarà una categoria o una altre.
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Les promocions tant d'entrada gratuïta com reduïda en l'accés al Pavelló vindran dictades per les indicacions recollides
en l'ordenança fiscal de les Taxes pels Serveis culturals de l'Ajuntament de Barcelona.

Dilluns, 28 de novembre de 2016
Cessió d'us del Pavelló.
Actes institucionals i culturals.
Quota fixa per un dia: 4.500 EUR.
Per mig dia o fracció: 3.000 EUR.
Activitats fora de l'horari de visita: 2.000 EUR.
Actes Privats.
Quota fixa per un dia: 7.000 EUR.
Per mig dia o fracció: 4.500 EUR.
Activitats fora de l'horari de visita: 2.500 EUR.
Actes Comercials.
Quota fixa per un dia: 8.000 EUR.
Per mig dia o fracció: 5.000 EUR.
Activitats fora de l'horari de visita: 3.000 EUR.
Visites a la carta.
Horari matí: 1.500 EUR.
Horari tarda: 2.000 EUR.
Horari nocturn: 2.500 EUR.
Les visites a la carta inclouen una visita guiada personalitzada i privativa de 120 minuts de durada màxima amb detall
inclòs (aperitiu, record de la visita, etc.) per a un màxim de 25 persones.
En tots els casos es podrà afegir un cost de 500 EUR en concepte de la dedicació del personal de la Fundació per a la
coordinació, administració i gestió de l'activitat.
• Aquests preus estan sotmesos a l'aplicació de l'IVA vigent.
• Seran gratuïts els actes dels que siguin titulars els membres del Consell d'Administració, i aquells en els que hi
participin patrocinadors de la Fundació.
• Es podran fer promocions amb institucions o entitats públiques o privades amb bonificacions per tal d'afavorir la
utilització d'aquest servei.
• Les despeses complementàries derivades de la prestació d'aquest servei aniran a càrrec del prenedor del servei.
La cessió d'ús del Pavelló exclou les construccions temporals a la zona enjardinada, excepte les mínimes per tal
d'assegurar els serveis.

Realització de fotografies i/o filmacions.
Fotografiar i/o filmar no professionalment ni amb ànim de lucre, amb caràcter i ús exclusivament personal, sense dret a
difusió de les imatges obtingudes: gratuït.
Fotografiar i/o filmar professionalment quan es tracti de produccions no comercialitzables ni amb ànim de lucre, per hora
o fracció: 250 EUR.
Fotografiar i/o filmar professionalment amb ànim de lucre, en especial quan es tracti de produccions publicitàries i/o
comercialitzables, per cada hora o fracció: 500 EUR.
• Aquests preus estan sotmesos a l'aplicació de l'IVA vigent.
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Utilització de la imatge del Pavelló.
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• Quan les imatges obtingudes vulguin ser difoses per qualsevol mitjà, s'aplicaran els preus públics relatius a la
utilització de la imatge del Pavelló.
• En tots aquests supòsits el Pavelló Mies van der Rohe romandrà obert al públic.
• En cas de tancar al públic, s'aplicaran els preus públics de lloguer del Pavelló Mies van der Rohe.
• Es podran fer promocions i bonificacions per tal d'afavorir la utilització d'aquest servei.
Drets aplicables a la reproducció de la imatge del Pavelló.
Productes editorials culturals: gratuït.
Productes editorials no lligats a marques comercials (*).
Portada: 250 EUR.
Pàgina interior: 100 EUR.
Reportatges vinculats a productes editorials no publicitaris: 1.000 EUR.
Publicitat (*).
Catàlegs, fulletons: 320 EUR.
Displays POP, pòsters interiors: 600 EUR.
Imatge fixa per premsa, filmacions, webs o xarxes: 700 EUR.
Espots, OPIS, marquesines: 2.000 EUR.
Filmacions per a espots, webs o xarxes socials: 4.200 EUR.
Tanques exteriors: 4.000 EUR.
Usos diversos no lligats a marques comercials (*): 620.
(*) Preu per cada fotografia o imatge reproduïda.
• Aquests preus estan sotmesos a l'aplicació de l'IVA vigent.
• En productes editorials, aquests preus s'aplicaran per edició.
• En insercions de publicitat, aquests preus cobriran els drets de reproducció durant dotze mesos, a excepció dels
catàlegs i fulletons sotmesos a edició.
• Es podran fer promocions i bonificacions per tal d'afavorir la utilització d'aquest servei.
• En cas d'establir-se acord amb empreses especialitzades en la comercialització, custòdia i explotació de drets d'imatge
i reproducció, s'aplicaran les tarifes establertes per les distribuïdores en cada cas.
Article 5. Naixement de l'obligació de pagament.

Article 6è. Data de vigència.
La present regulació començarà a regir l'1 de gener de 2017 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o
derogació.
ANNEX IV. ÀREA DE RECURSOS.
4.1. PREUS PÚBLICS PER DETERMINADES PRESTACIONS DE SERVEIS DE L'ARXIU MUNICIPAL.
Art. 1r. Disposicions generals.
D'acord amb el 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 de la mateixa Llei es fixen els preus que
regiran per determinades prestacions de serveis realitzades per l'Arxiu municipal.
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L'obligació de pagament neix amb la prestació d'aquest servei.

