Dimarts, 6 de novembre de 2012
ALTRES ENTITATS
Consorci de Biblioteques de Barcelona
ANUNCI
La Comissió Executiva del Consorci de Biblioteques de Barcelona, reunida en sessió ordinària el dia 16 d’octubre de
2012, ha aprovat la Regulació General dels preus públics del Consorci de Biblioteques de Barcelona, així com els preus
públics per a l’any 2013 i successius, pels serveis d’impressió, gravació i subministrament d’auriculars, venda de
documents obsolets, lloguer d’espais, cessió d’ús de reproducció de fons, activitats realitzades pel Consorci de
Biblioteques, inscripció a la jornada biblioteca pública i cohesió social i visites guiades a equipaments bibliotecaris de
Barcelona.
Contra l’esmentat acord els interessats podran interposar directament recurs contenciós administratiu, en el termini de
dos mesos comptadors des del dia següent al de la publicació del present anunci al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA.
REGULACIÓ GENERAL DELS PREUS PÚBLICS
Art. 1r. Naturalesa de la regulació.
1. D'acord amb allò que disposa l'article 47 punt 2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el
text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, el Consorci de Biblioteques estableix la present regulació general
dels preus públics que conté les normes comunes, tant substantives com processals, que cal considerar, amb caràcter
general, parts integrants de la regulació de cadascun d'aquells, en tot allò que aquestes no regulin expressament.
2. Els preus públics l’aprovació dels quals no es faci en aquest expedient, només contindran els elements ndispensables
per a la fixació de la quantia corresponent així com, si escau, aquells criteris específics de gestió, liquidació o recaptació
que siguin necessaris d'acord amb la naturalesa de l'aprofitament o del servei de què es tracti. La present regulació
general, per tant, és directament aplicable en la resta d'aspectes.
Art. 2n. Concepte.
1.Tenen la consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries que se satisfacin per les prestacions de
serveis i la realització d'activitats efectuades en règim de drets públics, quan hi concorren les circumstàncies següents:
a) Es tracta de serveis o activitats que no són de sol·licitud o de recepció obligatòries pels administrats.
b) I alhora són prestats o realitzades pel sector privat.
2. A l'efecte d'allò que estableix l'apartat 1, no es considera voluntària la sol·licitud pels administrats:

3. S'entendran compreses dins els preus públics dels apartats anteriors d’aquest article les contraprestacions que
corresponguin, entre d'altres, als conceptes següents, quan hi concorrin les dues circumstàncies assenyalades a
l’apartat 1 d’aquest article:
- Serveis d’impressió i gravació.
- Subministrament d’auriculars.
- Venda d’obsolets.
- Lloguer d’espais dels equipaments bibliotecaris.
- Cessió d’ús de reproducció de fons.
- Activitats d’aprenentatge i de difusió de la lectura.
- Inscripció Jornada Biblioteca Pública i cohesió social.
- Visites guiades a equipaments bibliotecaris.
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a) Si els és imposada per disposicions legals o reglamentàries.
b) Si el servei o l'activitat sol·licitats són essencials o imprescindibles per a la vida privada o social dels administrats.
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Art. 3r. Obligats al pagament.
1. Són obligats al pagament dels preus públics les persones físiques o jurídiques que sol·licitin la prestació dels
corresponents serveis i activitats o se’n beneficiïn.
2. 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 ultrapassades, i és compatible amb la suspensió de la prestació del servei i amb les sancions o altres mesures que
corresponguin.
Art. 4t. Quantia.
1. L'import dels preus públics per prestació de serveis o realització d'activitats haurà de donar cobertura, com a mínim,
fins al cost del servei prestat o de l'activitat realitzada.
2. Quan hi hagi raons socials, benèfiques, culturals o d'interès públic que així ho aconsellin, el Consorci podrà fixar
contraprestacions per sota dels límits fixats en l’apartat anterior.
Art. 5è. Naixement de l'obligació de pagament.
L'obligació de pagar els preus públics neix amb l'inici de la prestació del servei o la realització de l'activitat, tot i que el
Consorci pot exigir el dipòsit previ de l’import total o parcial.
2. Igualment, l’obligació de pagament del preu públic neix en el moment d’utilitzar un servei.
Art. 6è. Gestió de les contraprestacions.
1. L'Administració pot exigir dels usuaris totes les declaracions o aportacions de dades que consideri necessàries per
conèixer el grau real d'utilització del servei i pot, així mateix, fer les comprovacions oportunes.
2. En el cas que els usuaris no facilitin les dades sol·licitades o impedeixin les comprovacions esmentades anteriorment,
el Consorci podrà practicar les liquidacions per estimació, partint de les dades que posseeixi.
Art. 7è. Procediment de recaptació.
1. La recaptació de les contraprestacions es farà:
a) En període voluntari.
Els períodes de pagament de caràcter voluntari seran els que s’assenyalin en les respectives normes d’aplicació, o si
escau, calendari de cobraments aprovats anualment pel Consorci.

Transcorreguts els terminis de pagament establerts per a cadascuna de les diferents contraprestacions sense que s’hagi
acreditat el pagament que correspongui, el Consorci podrà exigir aquests deutes pel procediment administratiu de
constrenyiment.
2. El procediment recaptador només se suspendrà per les raons i en els casos expressament previstos per la Llei.
3. 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.
Art. 8è. Interessos de demora.
Els preus públics acreditaran interès de demora des del dia següent a la finalització del termini de pagament en període
voluntari, sense que se n’hagi fet l’ingrés.
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b) En període executiu.
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Art. 9è. Domiciliació en entitats de dipòsit.
1. Els obligats al pagament podran domiciliar el pagament dels deutes pels preus públics en comptes oberts en entitats
de dipòsit.
2. Les domiciliacions fetes pels obligats al pagament tindran validesa durant el temps que duri la prestació del servei fins
que el mateix interessat no les anul·li o les canviï.
Art. 10è. Data de vigència
La present regulació començarà a regir l’1 de gener de 2013 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o
derogació.
ANNEX DE PREUS PÚBLICS
1. PREUS RELATIUS A SERVEIS DE LES BIBLIOTEQUES
EUR
1. Serveis d’impressió i gravació
Impressió de fulls, per unitat
En negre
DINA A4
DINA A3
En color
DINA A4
DINA A3
Gravació d’informació
En CD. Per CD inicial
En memòria USB. Per memòria USB inicial
2. Subministrament d’auriculars

0,08 EUR
0,21 EUR
0,33 EUR
0,62 EUR
1,24 EUR
6,20 EUR
1,65 EUR

A aquests preus se’ls aplicarà l’ IVA vigent.
2. VENDA DE DOCUMENTS OBSOLETS
Venda obsolets

2 a 5 EUR

3. LLOGUER D’ESPAIS D’EQUIPAMENTS BIBLIOTECARIS

LLOGUER ESPAIS PER ÚS GENERAL
SALA petita (fins a 50 persones)
SALA mitjana (més de 50 i fins a 100 persones)
SALA gran (més de 100 i fins a 200 persones)
AUDITORI (més de 200 i fins a 300 persones)
SALES MULTIMÈDIA
LLOGUER PER GRAVACIONS DE PRODUCCIONS: AUDIOVISUALS I PUBLICITAT
localitzacions puntuals
biblioteca de proximitat i filial
biblioteca de districte

54,53
66,37
77,76
259,45
144,25

43,63
53,11
62,21
207,56
115,40

10,90
13,28
15,55
51,89
28,85

hora/
fracció

136,55
210,52
284,48
864,83
372,66

109,24
168,41
227,59
691,87
298,12

27,31
42,11
56,89
172,96
74,54

327,15
2.764,86
3.251,71

261,72
2.211,89
2.601,37

65,43
552,97
650,34

A aquests preus se’ls aplicarà l’IVA vigent.
Quan la utilització de l’espai provoqui danys, el beneficiari, sense perjudici del pagament de la contraprestació que li
correspongui, està obligat a reintegrar el cost total dels desperfectes.
En el cas que l’espai sol·licitat sigui compartit amb un altra servei municipal, el sol·licitant s’adreçarà al servei
corresponent del districte, tant pel que fa a la sol·licitud com al pagament.
En el cas que l’horari de lloguer excedeixi o difereixi del de la biblioteca, caldrà acordar prèviament aquest amb el
Consorci de Biblioteques, i si es dona el cas, fer-se càrrec del pagament derivat de l’ampliació horària.
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Entitats sense ànim de lucre
Empreses i particulars
1 dia
½ dia hora/ fracció
1 dia
½ dia
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Quan les característiques del lloguer facin necessari l’establiment d’unes condicions específiques es formalitzarà el
corresponent contracte de cessió d’ús.
Queden exempts de pagament els col·lectius, les organitzacions i altres entitats sense ànim de lucre de la ciutat, sempre
que l’activitat per a la qual es demana la utilització concordi amb la finalitat específica de les biblioteques (centre
d’informació, que faciliti la democratització i la difusió de la informació, la transmissió de coneixements, la formació,
l’educació permanent, l’autoinformació i el lleure) i s’adapti als horaris de la biblioteca a la qual es demana l’espai.
4. CESSIÓ D’ÚS DE REPRODUCCIONS DE FONS
Ús
Premsa i publicacions
Exposicions
Publicitat

Ús específic
Portada, contraportada i interior
Plafons, vitrines, projecció diapositives, audiovisuals,etc
Diversos productes de campanya publicitària

Preu
43,70 EUR/imatge
43,70 EUR/imatge
99,00 EUR/imatge

A aquests preus se’ls aplicarà l’IVA vigent.
El preu s’aplica en cas d’us comercial d’imatges de fons de les biblioteques, quan aquest ús sigui diferent del
d’investigació, docència i recerca i ús privat sense cap mena de difusió pública. Si els drets d’explotació corresponen a
un tercer, l’usuari o usuària ha de sol·licitar el permís i, si escau, remunerar a la persona titular dels drets esmentats.
El cost de la reproducció anirà a càrrec del sol·licitant.
La cessió d’ús de la reproducció es limitarà a una activitat o promoció concreta, que es regularà en un document
específic.
5. PREUS RELATIUS A ACTIVITATS DE LES BIBLIOTEQUES
PREU PER ACTIVITAT TIPUS A
(Activitat de cap de setmana).
Adult: 3,50 EUR.
Infantil: 3,50 EUR.
PREU PER ACTIVITAT TIPUS B
(Itinerari).
B.1.- Itinerari complert.
Adult: de 9,00 a 12,00 EUR.
Infantil: 3,50 EUR.
B.2.- Itinerari reduït.
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Adult: de 4,00 a 9,00 EUR.
Infantil: 3,50 EUR.
PREU PER ACTIVITAT TIPUS C
(Tallers).
C.1.- TALLERS de 3 a 12 hores:
Adult de 7,00 a 18,00 EUR.
Infantil de 5,00 a 7,00 EUR.
C.2.- TALLERS de13 a 22 hores
Adult de 19,00 a 30,00 EUR.
Infantil de 8,00 a 13,00 EUR.
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C.3.- TALLERS de més de 22 hores
Adult a partir de 31,00 EUR.
Infantil a partir de 14,00 EUR.
PREU PER ACTIVITAT TIPUS D
(Trobada amb autors format auditori).
Adult 3,5 EUR.
El Consorci podrà oferir abonaments per la compra conjunta de vàries activitats, per a la qual cosa establirà un preu
global que no superi la suma dels preus individuals de cada entrada.
S’estableixen les següents exempcions i bonificacions:
Amb caràcter personal gaudiran d’entrada gratuïta a les activitats els aturats, els posseïdors de la targeta rosa gratuïta i
aquelles persones o famílies derivades pels centres de serveis socials dels districtes.
Amb caràcter personal gaudiran d’una bonificació del 50% en el preu de les activitats les famílies nombroses, les
famílies monoparentals, els joves posseïdors del Carnet Jove, i els posseïdors de la targeta rosa reduïda.
En tots aquest casos caldrà acreditar-ne la condició i tenir el carnet de biblioteques de Barcelona.
6. JORNADA BIBLIOTECA PÚBLICA I COHESIÓ SOCIAL
Quota inscripció: 10 EUR.
Aquest preu està exempt d’IVA
7. VISITES GUIADES A EQUIPAMENTS BIBLIOTECARIS
Visites guiades per grups de 5 a 15 persones: 30 EUR.
Visites guiades per grups de 16 a 30 persones: 50 EUR.
A aquests preus se’ls aplicarà l’IVA vigent.
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Barcelona, 22 d’octubre de 2012
La secretària delegada, Montserrat Oriol i Bellot

https: //bop.diba.cat

●

bop@ diba.cat

●

DL: B-41698-2002
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Dijous, 26 de novembre de 2015
ALTRES ENTITATS
Consorci de Biblioteques de Barcelona
ANUNCI
La Comissió Executiva del Consorci de Biblioteques reunida en sessió de data 6 de novembre de 2015 ha acordat
MODIFICAR els preus públics vigents l'any 2013 i successius, aprovats per la Comissió Executiva de data 16 d'octubre
de 2012, en l'únic sentit de modificar el redactat referent a les exempcions de pagament previstes per als lloguers
d'espais en equipaments bibliotecaris, que quedaria redactat de la següent manera: "Queden exempts de pagament les
persones físiques, els col·lectius, les organitzacions i les entitats sense ànim de lucre de la ciutat, sempre que l'activitat
per a la qual es demana la utilització concordi amb la finalitat específica de les biblioteques, es tracti d'una activitat
gratuïta per als usuaris, sigui d'interès per al centre i s'adapti als horaris de la biblioteca a la qual es demana l'espai",
deixant la resta inalterable."
Contra l'esmentat acord els interessats podran interposar directament recurs contenciós administratiu, en el termini de
dos mesos comptadors des del dia següent al de la publicació del present anunci al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA.
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Barcelona, 16 de novembre de 2015
La secretaria delegada, Montserrat Oriol i Bellot

https: //bop.diba.cat

●

bop@ diba.cat

●

DL: B-41698-2002

