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1. DISPOSICIONS GENERALS 

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 d’Hisendes 
Locals i de conformitat amb els articles 41 a 47 del mateix text refós es fixen els preus públics per la prestació de determinats serveis de 
l’àrea de Seguretat i Prevenció. 

 

2. OBJECTE 

L‘ESPAI BOMBERS – PARC DE LA PREVENCIÓ és un nou equipament destinat a la prevenció del risc, a l'autoprotecció i al reconeixement de 
la funció social del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament de Barcelona. Amb aquestes finalitats s'ha previst crear en aquest 
espai una exposició permanent  on la ciutadania podrà repassar tant la historia dels Bombers de Barcelona com tenir coneixement  de les 
principals tasques que porten a terme avui dia, també s'organitzaran diverses activitats i tallers així com visites guiades per tal de poder 
aprofundir en el coneixement per part de la ciutadania en aspectes  tant claus com la prevenció  d'incendis, reacció  davant d'una 
emergència. 

Aquests serveis de visita guiada, tallers o altres activitats que s’organitzin es podran oferir com a part de la programació estable de l’Espai 
Bombers, o sol·licitar-se en hores convingudes. 

Es regula la contraprestació pecuniària per la prestació de serveis d’activitats de l’Espai Bombers- Parc de la Prevenció: 

Activitats: tallers, visites guiades i altres activitats. 

 

3. OBLIGACIÓ DE PAGAMENT 

Estaran obligats al pagament de la tarifa tots els interessats que sol·licitin aquests serveis. 

 

4. NAIXEMENT DE L’OBLIGACIÓ DE PAGAMENT 

L’obligació de pagament neix amb la prestació del servei. 

 

5. ESTUDI  DE COSTOS  

 

5.1    COSTOS DE REALITZACIÓ DEL SERVEI O ACTIVITAT 

El Benchmark o estudi de mercat és una anàlisi prèvia a la definició del Model de Gestió essencial per entendre la naturalesa i estructura 
d’equipaments similars que ja es troben en funcionament, i també recollir altres aspectes d’equipaments culturals que poden tenir algunes 
estructures de gestió similar. 

En relació a l’ESPAI BOMBERS - PARC DE LA PREVENCIÓ hem fet una anàlisi d’equipaments tant relacionats com no relacionats amb la 
prevenció, (63 relacionats i 40 no relacionats) que han estat escollits en funció d’una sèrie de característiques claus per a l'elaboració d'un 
pla de gestió innovador i original. 

D’aquesta anàlisi s’han recollit diversos punts a tenir en compte a l’hora de fixar uns preus públics ajustats a les necessitats del centre i no 
onerosos per a la ciutadania.  

 

5.2  ANÀLISI DEL PÚBLIC OBJECTIU 

Per  fixar els preus públics per a les entrades, hem elaborat un estudi de potencials visitants per tal d’analitzar sobre els diferents segments 
en que es poden classificar els visitants dels equipaments similars. 

Amb aquesta informació coneixem quin és el públic objectiu a qui s’adreça el ESPAI BOMBERS - PARC DE LA PREVENCIÓ. 

o Públic escolar 

A nivell internacional, en la gran majoria d'equipaments, l'enfocament dels continguts van destinats a un públic escolar (el 95% dels 
equipaments analitzats).  

Aquest tipus d'equipaments són de gran interès per a les escoles per la seva tasca didàctica i el seu compromís amb la formació dels més 
petits. L'interès dels escolars en aquest tipus de centres atrau un públic familiar (100% dels equipaments analitzats es comprometen amb el 
públic familiar). 

o Públic adult especialitzat relacionat amb l’objecte de l’equipament (professionals) 

Podem destacar que en l'anàlisi d'equipaments internacionals, un públic secundari de gran interès per als centres és el públic adult. Un 20% 
dels equipaments analitzats tenen espais de lloguer per a tot tipus d'esdeveniments que atrau un públic adult, així com un programa de 
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afiliació que té com a objectiu involucrar el públic adult relacionat amb els bombers (aquests programes de afiliació estan compostos en la 
seva gran majoria per ex-bombers o altres professionals relacionats amb la seguretat). 

Cal ressaltar també que hi ha alguns equipaments (un 20% dels equipaments analitzats) que només obren amb cita prèvia, de manera que 
el seu interès se centra, també, en un públic especialitzat, un públic que té interès en la història dels bombers i en els seus equips antics. 

 

 

PREU 

Per realitzar una anàlisi de preus en els equipaments relacionats, hem consultat el valor del ticketing i els seus respectius descomptes en 
més de 60 centres relacionats amb la prevenció d'incendis, museus de bombers i altres equipaments relacionats amb la seguretat i la 
prevenció. 

Com a conclusió, podem extreure que la gran majoria dels centre internacionals: 

 

 70% dels equipaments analitzats  divideixen el preu de l'entrada en 3 tipus de preus: 

- Entrada ordinària. 

- Entrada amb descompte. 

- Entrada gratuïta 

 20% dels centres té entrada gratuïta, coincidint amb aquells que obtenen finançament públic.  

 10% restant, l'entrada és única i depèn d'una negociació. És el cas d'aquells centres en què només s'accedeix mitjançant cita 
prèvia (destinat al públic especialitzat o grups d'escolars). 

 

 ESTUDI ECONÒMIC 

Per tal de poder determinar quin hauria de ser el preu de les entrades i les tarifes per la utilització de l’equipament, hem analitzat tots els 
costos anuals que suposa per l’Ajuntament la gestió de l’ESPAI BOMBERS. Aquests costos es poden classificar en dos grans grups, en primer 
lloc el manteniment de l’edifici i en segon lloc la gestió de l’ús del mateix: 

 

 Costos relacionats amb el manteniment de l’edifici. 

Els costos de manteniment, neteja i subministraments queden fora dels costos de la prestació de serveis contractada a Magma Cultura, i 
per tant són unes despeses que assumeix l’Ajuntament dins els contractes vigents per a aquests conceptes. Així doncs, en base a la previsió 
anual de consums i manteniment per a l’any 2022 l’Ajuntament haurà de fer front als següents costos previstos per al manteniment de 
l’ESPAI BOMBERS. 

 

 

 








