
 

 
 
 
Exp. Núm.: 01PPV2022-Preus privats 
 
 
Assumpte: Aprovació dels preus privats de BSM, Mercabarna, Arxiu municipal 
Contemporani de Barcelona, i els arxius municipals de Districte i els arxius 
centrals dels Sectors, i Cementiris de Barcelona, SA. 
 
 
Document: Informe sobre la proposta de regulació  
 
 
 
 
Aquesta Direcció de Planificació Estratègica i Fiscalitat ha rebut la documentació 
necessària en relació a la regulació dels preus privats per la prestació dels següents 
serveis: 
 
 Parc Zoològic de Barcelona. 

 Parc d’atraccions del Tibidabo. 

 Accessos a la zona monumental del Parc Güell. 

 Drets d’explotació de documentació sense caràcter administratiu de l’Arxiu 
municipal Contemporani de Barcelona, els arxius municipals de Districte i els 
arxius centrals dels Sectors, sense perjudici de la documentació d'origen públic 
regulada en l'ordenança fiscal núm. 3.1 Taxes per serveis generals. 

 Utilització dels llocs de venda i de l’expedició de títols habilitants dels llocs de 
venda del Mercat Central de Fruites i Hortalisses i del Mercat Central del Peix, i 
d’accés a la unitat alimentària de Mercabarna. 

 Serveis de cremació, desenferetrament de zenc i tractament de cendres. 

 Servei de càrrega elèctrica de vehicles. 

 
La proposta de preus no incorpora cap modificació rellevant en la prestació dels 
serveis que ja s’estaven oferint durant l’any 2021, amb l’excepció de:  
 
 Mercabarna: Es mantenen els mateixos preus que 2021 amb l’excepció de les 

tarifes d’accés al recinte que s’incrementen entre 2,33% i 3,1%, i les tarifes 
mensual per utilització dels llocs de venda mercats centrals que s’incrementen un 
2,8% corresponent  amb l’increment de costos dels serveis que es presten. 

 Arxius: Es modifica l’estructura dels preus del servei d’Arxius, agafant com a 
referència les tarifes del Departament de Cultura de la Generalitat, i amb l’objectiu 
de simplificar i harmonitzar la seva estructura, i reduir els preus. Introduir un 
descompte en els preus del servei d’Arxius per a les entitats sense ànim de lucre 
del 50%. 
 






