3.4. PREUS PÚBLICS PELS 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.

Drets d’entrada i visita al Pavelló
Entrada individual

5€

Persones menors de 16 anys i persones posseïdores de targeta rosa gratuïta

Gratuït

Estudiants de centres universitaris del Sistema Universitari Català en visita concertada
en horari lectiu

Gratuït

Estudiants de primària, secundària, batxillerat i cicles formatius de centres educatius catalans en
visita concertada en horari lectiu

Gratuït

Membres de l’ICOM, Associació de Museòlegs de Catalunya, persones amb el Passi Metropolità
d’acompanyant d’una persona amb discapacitat i persones posseïdores Carnet Docent emès
per la Generalitat

Gratuït

Guies turístics professionals i periodistes en l’exercici de la seva feina

Gratuït

Estudiants, persones aturades o persones posseïdores de la targeta rosa reduïda o de la targeta de família
nombrosa
2,60 €

Promocions (Bus turístic, Barcelona Card, Barcelona City Tour)

Activitat educativa inclosa al Programa d’Activitats Escolars (P.A.E.)

20%descompte

75 €

Abonament anual

8€

Grups (1)

4€

Visita especialitzada d’arquitectura (3)

Data 21-12-2018

Les tarifes aplicables són les següents:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Article 4t. Quantia.

CVE 2018046077

Pàg. 47-52

Estaran obligats al pagament de la tarifa els qui utilitzin qualsevol dels serveis que són objecte d’aquests
preus públics.

https://bop.diba.cat

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.

A

Article 1r. Disposicions generals.

90 €
7€

47

B

Entrada al Pavelló amb espectacle categoria C (4)

Entrada al Pavelló amb espectacle categoria B (4)

10 €

Entrada al Pavelló amb espectacle categoria A (4)

12 €

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.

(1)

Entrada per a grups de més de 20 persones i amb reserva prèvia obligatòria

(2)

Servei especialitzat i personalitzat de visita guiada realitzada per un/a arquitecte/a especialitzat en
arquitectura contemporània per a un grup reduït de persones

(3)

Entrada al Pavelló incloent-hi un espectacle o una intervenció de pagament. Depenent de la tipologia
d’espectacle s’aplicarà una categoria o una altra.

Cessió d’ús del Pavelló

https://bop.diba.cat

A

Es podran fer promocions i bonificacions per tal d’afavorir la utilització d’aquests serveis amb bonificacions de
fins el 20%.

Activitats fora de l’horari de visita................

2.000 €

Quota fixa per un dia .....................................

7.000 €

Per mig dia o fracció ......................................

4.500 €

Activitats fora de l’horari de visita ...............

2.500 €

Quota fixa per un dia .....................................

8.000 €

Actes Privats

Actes Comercials

Per mig dia o fracció ......................................

5.000 €

Activitats fora de l’horari de visita................

3.000 €

Horari matí .........................................

1.500 €

Horari tarda.........................................

2.000 €

Horari nocturn .........................................

2.500 €

Visites a la carta

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 € en concepte de la dedicació del personal de la Fundació
per a la coordinació, administració i gestió de l’activitat.
x

Aquests preus estan sotmesos a l’aplicació de l’IVA vigent.

x

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.

x

Es podran fer promocions amb institucions o entitats públiques o privades amb bonificacions per tal
d’afavorir la utilització d’aquest servei.

x

Les despeses complementàries derivades de la prestació d’aquest servei aniran a càrrec del
prenedor del servei.
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3.000 €

Data 21-12-2018

4.500 €

Per mig dia o fracció ..................................

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Quota fixa per un dia

Pàg. 48-52

Actes institucionals i culturals
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B

La cessió d’ús del Pavelló exclou les construccions temporals a la zona enjardinada, excepte les mínimes per
tal d’assegurar els serveis.

Utilització de la imatge del Pavelló
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

x

En tots aquests supòsits, el Pavelló Mies van der Rohe romandrà obert al públic

x

En cas de tancar al públic, s’aplicaran els preus públics de lloguer del Pavelló Mies van der Rohe

x

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 culturals

gratuït

Productes no lligats a marques comercials
Portada

250 €/foto

Pàgina interior

100 €/foto

Reportatges vinculats a productes editorials no publicitaris

1.000 €/reportatge

Altres suports

320 €/foto

Productes lligats a marques comercials o a publicitat
Catàlegs, fulletons en suport gràfic o digital

200 €/foto

Reportatge per catàlegs o fulletons

2.000 €/reportatge

Displays POP, pòsters interiors

600 €/foto

Imatge fixa per a premsa, filmacions, webs o xarxes

700 €/foto

Imatge fixa per a OPIS, marquesines

2.000 €/foto

Filmacions per a espots, webs o xarxes socials

4.200 €/reportatge

Tanques exteriors

4.000 €/foto

Altres suports

620 €/foto

x

Aquests preus estan sotmesos a l’aplicació de l’IVA vigent.

x

En productes editorials, aquests preus s’aplicaran per edició

x

En insercions de publicitat, aquests preus cobriran els drets de reproducció durant dotze mesos, a
excepció dels catàlegs i fulletons sotmesos a edició

x

Es podran fer promocions i bonificacions per tal d’afavorir la utilització d’aquest servei

x

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.
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Aquests preus estan sotmesos a l’aplicació de l’IVA vigent
Quan les imatges obtingudes vulguin ser difoses per qualsevol mitjà, s’aplicaran els preus públics
relatius a la utilització de la imatge del Pavelló

Pàg. 49-52

x
x

CVE 2018046077

500 €

Data 21-12-2018

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

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

250 €

B

Fotografiar i/o filmar professionalment quan es tracti de produccions no
comercialitzables ni amb ànim de lucre, per hora o fracció.

A

gratuït

Article 5. Naixement de l’obligació de pagament.
L’obligació de pagament neix amb la prestació d’aquest servei.

Els usos de l’elèctric en ambdues modalitats d’abonament, es paga la primera mitja hora amb un preu superior
en els usos elèctrics.
ANNEX1: TARIFES BICING
Pagament per ús
Abonament anual.

28,9256 €

Ús de 1a 1/2 hora amb bicicleta mecànica

0,2892 €

Ús de 1a 1/2 hora amb bicicleta elèctrica

0,4545 €

Ús de 2a, 3a i 4a 1/2 hora (per cada 1/2 hora) amb bicicleta mecànica

0,5784 €

Ús de 2a, 3a i 4a 1/2 hora (per cada 1/2 hora) amb bicicleta elèctrica

0,7438 €

Excés us superior a 2 hores i per fracció d' hora

4,1322 €

Tarifa plana
Abonament anual.

41,3223 €

Ús de 1a 1/2 hora amb bicicleta mecànica

0€

Ús de 1a 1/2 hora amb bicicleta elèctrica

0,2892 €

Ús de 2a, 3a i 4a 1/2 hora (per cada 1/2 hora) amb bicicleta mecànica

0,5784 €

Ús de 2a, 3a i 4a 1/2 hora (per cada 1/2 hora) amb bicicleta elèctrica

0,7438 €

Excés us superior a 2 hores i per fracció d' hora

4,1322 €

Duplicat targeta

3,8020 €

Sobre aquestes tarifes s’aplicarà l’IVA amb tipus general.
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Pàg. 50-52

- un altre de “pagament per ús” on es paga un abonament més baix, però es paga la primera mitja hora del
servei.

CVE 2018046077

- un de “tarifa plana”, on la primera mitja hora del servei mecànic està inclosa com a gratuïta

Data 21-12-2018

Els abonats al servei podran escollir entre dos tipus d’abonament:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

El servei de Bicing disposa per als seus usuaris d’unes tarifes formades per un abonament anual i un
pagament per ús. L’abonament anual es realitzarà a través d’un sol pagament en el moment de fer l’alta al
servei com a pas previ al gaudi d’aquest, i permetrà l’accés tant al servei de bicicletes mecàniques com
elèctriques. El pagament per ús es tracta d’un pagament per cada viatge que realitzi l’usuari, i els preus seran
diferents per al servei mecànic i per al servei elèctric. Aquest pagament per ús tindrà un augment de tarifes
segons el temps d’utilització del servei en un mateix viatge.

B

3.5 PREUS PÚBLICS DEL SERVEI DE TRANSPORT INDIVIDUALITZAT MITJANÇANT BICICLETES
COMPARTIDES (BICING)

A

Article 6è. Data de vigència.
Aquesta regulació començarà a regir l’1 de gener de 2019 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la
modificació o derogació.

