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Aprovades les tarifes i preus públics per al 2021
»

La Comissió de Govern dona el vistiplau als preus públics i privats dels
equipaments de la ciutat que, com a criteri general, mantenen tarifes
congelades

»

Centres cívics, ludoteques, casals de barri, de joves i de gent gran podran
oferir una reducció del 15% en les tarifes de cursos i tallers online

»

El Bicing manté les tarifes implementades en el desplegament del nou
model

»

Les tarifes del Zoo i del Park Güell es mantenen, mentre que les del Parc
d’Atraccions Tibidabo es modifiquen per incloure l’experiència del nou
funicular, la Cuca de Llum, a partir del juny

La Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona ha aprovat els preus públics i
privats per l’any vinent, amb la congelació de tarifes com a tònica general. En relació
als Centres Cívics ludoteques, casals de barri, de joves i de gent gran, el criteri general
és el manteniment de les tarifes de 2020.
Davant de la necessitat de plantejar que les activitats formatives puguin realitzar-se de
forma virtual, durant el 2021 els cursos i tallers de centes cívics que es facin online
podran tenir un descompte del 15%. Pel que fa a les ludoteques, casals de barri, de
joves i de gent gran, la reducció del 15% en les tarifes de cursos i tallers online també
s’aplicarà en algunes activitats d’aquests equipaments gestionats des dels districtes.
Així mateix, i en referència a serveis a la infància, a l’Eixample es crea l’abonament de
5 sessions pels casals infantils (fins ara existia l’entrada puntual i l’abonament de 10
sessions). I a Sants Montjuïc, a les ludoteques, s’incorpora una tarifa anual més
econòmica que s’aplicarà mentre durin les restriccions en matèria de seguretat
sanitària.
També l’Institut Barcelona Esports (IBE) manté, com a criteri general, els mateixos
preus de les instal·lacions esportives municipals, que mantenen diferents tarifes
socials per a usuaris o col·lectius específics.
Pel que fa a equipaments culturals, i com a excepció, hi ha un increment de tarifes de
la Fundació Mies van der Rohe, on l’entrada d’adult passa de 7 a 8€, si bé es manté
l’entrada gratuïta per menors 16 anys i persones usuàries de la Targeta Rosa i
s’incrementen els descomptes per a promocions. També es fixen i s’incorporen les
noves tarifes dels cursos, tallers i cessions d’espai del nou equipament que entra en
funcionament el 2021, l’Ateneu Innovació Digital i Democràtica Canòdrom.
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El Bicing manté tarifes
El servei públic de bicicletes compartides Bicing manté les tarifes implementades en el
desplegament del nou model. Preus amb IVA inclòs

Tarifa plana:
Abonament anual 50€/any
Primera ½ hora bici mecànica 0 €
Primera ½ hora bici elèctrica 0,35 €
Tarifa d’ús:
Abonament anual 35 €/any
Primera ½ hora bici mecànica 0,35 €
Primera ½ hora bici elèctrica 0,55 €

Zoo, Park Güell i Tibidabo
Pel que fa als equipaments que gestiona BSM, es mantenen iguals els preus públics
d’accés al Zoo i al Park Güell, mentre que les del Tibidabo es modifiquen després de 7
anys d’estabilitat, per incloure l’experiència de la Cuca de Llum, el nou funicular que es
converteix en la primera atracció del Parc.
❖ Park Güell
El Park Güell manté els preus generals d’accés a 10€, amb entrada gratuïta per als
menors de 6 anys. Cal tenir en compte que els veïns i veïnes dels barris d’influència
del Park també tenen accés gratuït, així com totes aquelles persones inscrites al
registre Gaudir Més (provisionalment s’admet també el carnet de la xarxa de
biblioteques de la Diputació de Barcelona).

Entrada general

Adults

10€

De 7 a 12 anys

7€

Menors de 7 anys

0€

Aquesta gratuïtat prové de l’adaptació del model de gestió dels accessos al Park,
realitzat el passat mes de juny amb l’objectiu de garantir l’ús veïnal i la sostenibilitat
turística. En aquest sentit s’han establert unes franges horàries úniques exclusives per
als usuaris habituals: la “Bon dia Barcelona”, de 6h a 9:30h, i la “Bona Nit Barcelona”,
des de les 20h fins les 23h, sempre que ho permetin les adaptacions horàries fruit de
les mesures de restricció a causa de la pandèmia.
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❖ Zoo de Barcelona
El Zoo de Barcelona també manté les tarifes d’aquest any i el preu de l’entrada no
patirà cap variació, ni pel que fa a l’entrada general ni al cost de l’abonament ZooClub.
Els preus són els següents:
Abonaments ZooClub (Inscripció 24€ *)

Entrada general

•

Adults

21,40€

Familiar

94,05€

De 3 a 12 anys

12,95€

Individual

43,90€

Menors de 3 anys

0€

Joves

25€

Més de 65 anys

10,50€

Monoparental

60€

Diversitat funcional

5,65€

Apropa cultura

60€

La quota d’inscripció només és aplicable en la tarifa familiar i individual

❖ Parc d’Atraccions Tibidabo
Pel que fa al Parc d’Atraccions Tibidabo, les noves tarifes integraran la mobilitat dels
visitants des de Barcelona fins al Parc, en una clara aposta per a la sostenibilitat i la
pacificació del cim del Tibidabo i del Parc Natural de Collserola.
Inclouran el viatge en les llançadores Tibibus des de Sant Genís i des de Plaça
Kennedy fins l’estació inferior del Funicular, a la Plaça Doctor Andreu, i també el
trajecte de pujada i baixada amb la Cuca de Llum, el nou funicular del Tibidabo. Les
noves tarifes s’aplicaran amb la posada en marxa de la Cuca de Llum, prevista pel
mes de juny, que s’integrarà en l’experiència del Parc i serà la nova porta d’entrada.
Les tarifes també recolliran l’oferta del Parc de les darreres temporades, que no
s’havia vist reflectida a la tarifa de referència en els últims 10 anys. Des del 2010, hi ha
hagut novetats com Interactibi, Virtual Express, Tibicity, Embruixabruixes, Creatibi
Robotics, Creatibi by Lego, Giradabo, i Castell dels Contes, Mini Hurakan i el preu s’ha
mantingut estable.
Els nous preus de les entrades generals són els següents, en funció de si l’accés és a
la totalitat del Parc o a l’Àrea Panoràmica:

Entrada Parc d’Atraccions Tibidabo

Àrea Panoràmica

Adults ( >120cm)

35€

Adults ( >120cm)

19€

Júnior ( <120cm)

14€

Júnior ( <120cm)

10,5€

Júnior ( <90cm)

0€

Júnior ( <90cm)

0€

Sènior (més de 60 anys)

10,50€

Sènior (més de 60 anys)

8€

Diversitat funcional

7€

Diversitat funcional

4€
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Escolar ( >120cm)

14€

Escolar ( <120cm)

10,50€

Activitats didàctiques

7€

L’accés únic a la Cuca de Llum tindrà un preu de 12€ per la pujada i baixada, amb una
entrada reduïda de 6€ per a les persones registrades al Gaudir +, i una entrada social
superreduïda a 3,5€. El cost de l’estacionament al Parc serà de 13€ a l’Aparcament
ubicat al cim del Tibidabo i de 4,2€ a l’Aparcament de Sant Genís.
Espais certificats
Tant el Zoo, com el Park Güell, com el Parc d’Atraccions Tibidabo són espais
certificats amb el Global Safe Site, en la seva categoria Excellence, que assegura la
correcta implementació a tots els espais de la companyia dels procediments de
prevenció d’higiene, seguretat, neteja i desinfecció exigits pel Ministeri de Salut i
l’Organització Mundial de la Salut.
A més, els tres espais han obtingut també el segell Safe Tourism Certified, un distintiu
creat per l’Institut per la Qualitat Turística Espanyola (ICTE) i que Bureau Veritas
certifica a aquells espais turístics que implanten amb èxit els protocols establerts per
l’ICTE.

