Divendres, 26 de setembre de 2014
ALTRES ENTITATS
Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
ANUNCI
Exp. 2014/141-AG.
1. L'Assemblea General del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, en la seva sessió de data 22 de juliol de
2014, va aprovar el dictamen sobre les bases per a la percepció de preus públics per a la venda de publicacions i
articles i prestació de serveis del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, de conformitat amb l'article 47.1
del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprovà el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
2. L'anunci d'informació pública es publicà al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número de registre
022014020289, de data 4 d'agost de 2014.
3. En aquest sentit, i de conformitat amb la data de l'anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, el
període per a la interposició d'al·legacions va finalitzar el passat 9 de setembre de 2014, sense que s'hagués presentat
cap al·legació.
En conseqüència, s'han d'entendre aprovades definitivament dites bases.
Si voleu impugnar aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, heu d'interposar recurs de reposició davant
de l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la seva publicació.
BASES PER A LA PERCEPCIÓ DE PREUS PÚBLICS PER A LA VENDA DE PUBLICACIONS, ARTICLES I
PRESTACIÓ DE SERVEIS DEL CONSORCI DEL PARC NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA.
Base 1. Naturalesa del preu públic.
De conformitat amb allò que estableix l'article 150 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprovà el
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i l'article 23 dels Estatuts del Consorci del Parc Natural de la
Serra de Collserola, s'estableixen els preus públics que s'assenyalaran a continuació, com a recursos propis d'aquest
Ens.
Base 2. Objecte dels preus públics.
Són objecte dels preus públics regulats a les presents bases les publicacions, articles i serveis prestats per o a instància
del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, en l'exercici de les seves funcions administratives, informatives,
divulgatives, educatives i com a conseqüència del desenvolupament de les competències que li són pròpies com a
òrgan gestor del Parc.

Estaran subjectes al pagament dels preus públics regulats a les presents Bases, totes aquelles persones físiques o
jurídiques que adquireixin les publicacions, articles o convinguin els serveis del Consorci del Parc Natural de la Serra de
Collserola enunciats a la base 2 i detallats als apartats següents.
Base 4. Àmbit d'aplicació.
Els preus dels articles, publicacions i serveis establerts en aquestes Bases s'aplicaran a tots els centres que gestioni el
Consorci pels conceptes que a continuació s'esmenten:
1. Assistència a actes culturals i/o de temps lliure, organitzats pel Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.
2. Assistència a cursets, seminaris, tallers de treball i altres serveis de caràcter pedagògic, organitzats pel Consorci del
Parc Natural de la Serra de Collserola.
3. Activitats amb empreses i institucions (voluntariat corporatiu).
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Base 3. Subjecte dels preus públics.
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4. Utilització privativa d'espais gestionats pel Consorci.
5. Utilització de maquinària del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.
6. Servei de reproducció de documentació.
7. Adquisició de publicacions i altres articles per a la venda.
8. Préstec de recursos expositius.
9. Qualsevol altra activitat o producte que tingui connexió amb allò esmentat anteriorment.
Base 5. Preus públics.

1.- ACTIVITATS CAPS DE SETMANA
Passejades guiades (adults i nens a partir de 7 anys, preu per persona)
1,75 EUR
Visites a la granja de Can Coll (adults i nens a partir de 3 anys, preu per persona)
1,75 EUR
Tallers temàtics (preu per persona)
3,10 EUR
2.- PROPOSTES EDUCATIVES
Programes Passejar i Descobrir, Matinals a Collserola, El Parc també a l'estiu, Experimentem, Aproximacions, Cuidem la
107,45 EUR
Terra, Cuidem Collserola, Collserola a l'abast. Activitats per casals i esplais (grup 25 persones màxim).
Programes Treballem (grup 25 persones màx.)
43,15 EUR
Programes Visites a la masia de Can Coll (grup 25 persones màx.)
48,25 EUR
Collserola Tour (escoles) (grup 25 persones màx.)
111,30 EUR
Collserola Tour (públic en general-adults)
8,30 EUR
Collserola Tour (públic en general-nens)
4,20 EUR
Nits d'astronomia (grup 25 persones màx.)
111,95 EUR
Nits d'astronomia (públic en general)
5,15 EUR
Activitats especials amb monitor (grup 25 persones màx./hora)
25,65 EUR
Programes Descobertes (per cada grup de 10 alumnes)
43,15 EUR
Programes Investigacions (durant un dia per a grups de 20 persones: preu per persona)
3,85 EUR
Programes Investigacions (durant un dia per a grups de 15 persones: preu per persona)
5,15 EUR
Programes Investigacions (durant dos dies: preu per persona i dia)
4,15 EUR
Sessions específiques, sessions de didàctica i presentacions del Parc i la seva gestió (grup 25 persones màx./preu hora)
38,70 EUR
3.- VOLUNTARIAT CORPORATIU
Programes per empreses i institucions (per cada grup de fins a 25 pax.)
108,65 EUR
4.- UTILITZACIÓ PRIVATIVA D'ESPAIS GESTIONATS PEL CONSORCI DEL PARC NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA
Utilització privativa i aprofitament especial de domini públic (per dia)
643,30 EUR
Lloguer estances de Can Coll jornada completa
484,25 EUR
Lloguer sala d'actes del Centre Informació
345,80 EUR
5.- LLOGUER DE MAQUINÀRIA
Lloguer de l'estelladora (preu hora)
134,85 EUR
Lloguer camió cisterna (preu hora, inclou xofer)
58,45 EUR
Lloguer tractor
60,40 EUR
Equip de tala a peu d'arbre (preu hora equip de 2 pax.)
54,00 EUR
Eliminació brancada i fusta (preu hora equip 2 pax.)
94,51 EUR
6.- SERVEI DE REPRODUCCIÓ DE DOCUMENTACIÓ
DinA4 B/N o escala de grisos
0,10 EUR
DinA3 B/N o escala de grisos
0,15 EUR
DinA4 color (només des de suport digital)
0,35 EUR
DinA3 color (només des de suport digital)
0,60 EUR
DinA1 B/N o escala de grisos
4,20 EUR
DinA1 color
8,40 EUR
Còpies plànols (preu m2)
2,35 EUR
Còpies d'arxius digitals a partir de suports digitals
Gravació en CD-ROM o DVD
1,55 EUR
Per memòria USB
7,90 EUR
Enquadernació
Enquadernació de dossiers en suport paper
1,30 EUR
Plastificacions
DinA4
1,05 EUR
DinA3
1,60 EUR
7.- PUBLICACIONS I ALTRES PRODUCTES COMERCIALS
Pla Especial de Collserola PEPCO (1987)
21,00 EUR
Normes urbanístiques del PEPCO
3,00 EUR
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PREUS VENDA I SERVEIS.
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Col·lecció fitxes identificació (preu unitari)
Can Coll cinc-cents anys (1995)
Llibre simposi (1995)
Fulletó Benvinguts al Parc de Collserola
Fulletó Benvinguts a Can Coll
Fulletó Passejades a peu
Pòster ambients
Itineraris a peu per Collserola (1998)
Jornades recerca (2000)
CD ocells
CD papallones
Descobreix Collserola amb els voluntaris
Llibre III simposi (2003)
La reineta del pantà
Guia de Natura (2004)
Guia de la Geologia de Collserola (2008)
Collserola: el Parc Metropolità de Barcelona. Intervencions 1983-2008
Samarretes "Parc Natural de Collserola"
Samarretes dels Teixons
Postals espècies autòctones / al·lòctones
8.- PRÉSTEC DE RECURSOS EXPOSITIUS
Exposicions petit format (fins 5 plafons) (períodes de 15-30 dies)
Exposicions mig format (de 15-12 plafons) (períodes de 15-30 dies)
El préstec de recursos expositius serà gratuït per a les entitats consorciades

6,00 EUR
3,00 EUR
12,00 EUR
0,20 EUR
0,20 EUR
0,50 EUR
3,60 EUR
11,40 EUR
12,00 EUR
7,30 EUR
7,30 EUR
6,00 EUR
15,00 EUR
3,00 EUR
18,00 EUR
18,00 EUR
28,00 EUR
11,70 EUR
4,80 EUR
0,10 EUR
52,60 EUR
105,15 EUR

Tots aquests preus porten inclòs l'Impost sobre el Valor Afegit corresponent a cada cas.
Els preus no inclouen les despeses de tramesa, trasllat i/o muntatge.
Quant l'activitat o l'esdeveniment que generi la sol·licitud de reproducció de documents sigui d'interès especial pel
Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, aquests seran de caràcter gratuït, prèvia autorització del director
gerent del Consorci.
L'ús dels serveis de reproducció de documents està subjecta a la normativa de propietat intel·lectual i drets d'autor i
també a la normativa que es recull al Reglament de funcionament del CDRE del Consorci del Parc de Collserola.
Base 6. Forma de pagament.
1. Les publicacions i articles per a la venda es pagaran al comptat, al moment de la seva adquisició.
2. Els serveis es pagaran segons es detalla en els punts següents:

Pel que fa als apartats 2.1, 2.2 i 2.3, en cas d'anul·lació del servei en data posterior a una setmana prèvia a la data
prevista per a la seva realització, els usuaris abonaran el 50% de l'import de l'activitat. Si l'activitat s'anul·lés o s'ajornés
per causes alienes als usuaris aquests no n'abonaran cap import.
Base 7. Descomptes.
Els treballadors del Consorci i els Voluntaris del Parc gaudiran del descompte que en cada cas s'hagi fixat per cadascun
dels preus públics establerts. Als treballadors i voluntaris se'ls proporcionarà un exemplar gratuït de cadascuna de les
noves publicacions que s'editin, com a regal institucional.
Les escoles, Centres de Recursos Educatius, Institucions de dret públic i els Organismes Oficials que persegueixin
finalitats afins a les del Consorci tenen dret a un exemplar gratuït de cadascuna de les publicacions relacionades a la
base 5. Qualsevol altra demanda de materials gaudirà d'un descompte del 25% del preu públic, sempre que es tracti de
peticions cursades oficialment pels centres i entitats esmentades.
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2.1. Per l'assistència a cursets, seminaris, tallers i serveis pedagògics, en el moment de formalitzar la matrícula.
2.2. Pels actes de caràcter cultural o de temps lliure, en el moment de formalitzar la inscripció.
2.3. Per la utilització de les instal·lacions del parc, 15 dies abans de celebrar-ne l'activitat.
2.4. Les reproduccions de documents, en el moment de recollir la còpia del document sol·licitat.
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Durant els períodes d'experimentació de noves activitats, els grups que s'hi vulguin acollir gaudiran d'un descompte del
50% del preu. Com a contraprestació, els mestres contestaran una enquesta que permeti valorar les activitats.
Per la campanya de Sant Jordi es podrà aplicar un descompte del 10% en tots els llibres.
- Un cop passats 3 anys des de la data de la darrera edició o de producció dels articles comercials, es podrà aplicar un
descompte de fins el 50% del preu públic aprovat.
- Un cop passats 5 anys des de la data de la darrera edició o de producció dels articles comercials, es podrà aplicar el
descompte que es cregui oportú per tal de facilitar la venda de l'esmentat material.
S'estudiaran aquelles situacions especials que, per raons socials, culturals i d'interès públic, admetin l'aplicació de
condicions diferents als criteris recollits anteriorment, requerint-se per això resolució expressa del vicepresident executiu
o del director gerent del Consorci.
Disposició derogatòria.
Resten derogades les anteriors Bases per a la percepció de preus públics per a la venda de publicacions i articles i
prestació de serveis del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, aprovades a l'Assemblea General
celebrada el dia 4 d'abril de 2013.
Disposició final.
Les presents bases seran d'aplicació a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de la seva aprovació definitiva al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
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Barcelona, 17 de setembre de 2014
El secretari, Sebastià Grau Avila

https: //bop.diba.cat

●

bop@ diba.cat

●

DL: B-41698-2002
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