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Proposta d’actualització 

Ordenança fiscal núm. 3.13 – TAXES PER SERVEIS CULTURALS 

 

Es proposa actualitzar els següents aspectes de l’Ordenança Fiscal 3.13, Taxes per serveis 

culturals, aprovada pel Plenari del Consell Municipal en data 20 de desembre de 2019. 

 

A l’art. 4t. Quota: 

 

GRUP A. Entrades a museus 

- Es proposa puntualitzar el títol de l’apartat, 

 

On diu: “GRUP A. Entrades a museus”, 

Hauria de dir: “GRUP A. Entrades a museus i centres patrimonials.” 

 

- D’aquesta manera, a l’article 4t. Quota, es proposa afegir l’import corresponent a 

l’entrada a l’exposició permanent d’ El Born Centre de Cultura i Memòria. Així, caldria 

incloure: 

 

El Born Centre de Cultura i Memòria 

Entrada conjunt arqueològic (subsòl + exposició estable): normal 4,00 EUR, reduïda 

2,80 EUR. 

Entrada combinada (exposició temporal + exposició estable): normal 4,50 EUR, reduïda 

3,15 EUR. 

 

- Al punt 4t. d’ A3. Promocions, es proposa incloure tots els museus i centres 

patrimonials municipals. Així, 

 

On diu: “Les persones que visitin el Museu Frederic Marès i el Museu del Disseny de Barcelona 

a títol individual tindran dret a una segona visita gratuïta en el termini de sis mesos des de la 

primera, presentant el tiquet d'entrada convenientment validat.” 
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Hauria de dir: “Les persones que visitin els museus i centres patrimonials municipals a títol 

individual tindran dret a una segona visita gratuïta en el termini de sis mesos des de la 

primera, presentant el tiquet d'entrada convenientment validat.” 

 

GRUP B. Cessió temporal d’ús de locals i espais dels centres gestionats per l'Institut de Cultura 

de Barcelona o pel Consorci del Museu de Ciències Naturals 

 

- A l’apartat B1. Espais patrimonials, es proposa afegir la Sala  d’actes del Museu 

Etnològic i de Cultures del Món (Seu Montjuïc): 

 

Museu Etnològic i de Cultures del Món (Seu Montjuïc) 

Sala d’actes: 100 m2, jornada completa ús general 500 EUR, mitja jornada ús general 425 

EUR, ús cultural 325 EUR. 

 

- Es proposa actualitzar els espais susceptibles de cessió temporal del Palau de la 

Virreina, atès la reorganització dels espais de la planta baixa, on s’han reubicat les 

sales d’exposicions. Així els espais disponibles del Palau de la Virreina, seran : 

  

 

- Al punt a) de l’apartat B.5 Gratuïtat, es proposa afegir la Sala d’actes del Museu 

Etnològic i de Cultures del Món (Seu Montjuïc). Així: 

 

On diu: “Els espais: sala Martí l’Humà (MUHBA), Verger del Museu Frederic Marès, sala d’actes 

del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, sala d’actes de l’Arxiu Històric de la ciutat de 

Barcelona, sales polivalents del Castell de Montjuïc, l’auditori del Disseny Hub de Barcelona, 

sala d’actes del Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes, sala d’actes del Museu de 

Cultures del Món, sala Moragues i sala Castellví del Born Centre de Cultura i Memòria, i sala 

d’actes Edifici Annex del Born CCM respectivament, podran ser cedits de manera gratuïta amb 

exempció de la taxa [...]”, 

                                                           
1 Veure apartat B5c 
2 ídem 
3 ídem 

 m2     Ús general  Ús 

Palau de la Virreina 
 

Jornada Mitja Cultural 

Pati planta baixa 410 3.000          2.555 (1) 

Espai 4 127 3.000 1.586 
 

(2) 

Auditori Lab 86 500 
 

(3) 
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Hauria de dir: “Els espais: sala Martí l’Humà (MUHBA), Verger del Museu Frederic Marès, sala 

d’actes del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, sala d’actes de l’Arxiu Històric de la 

ciutat de Barcelona, sales polivalents del Castell de Montjuïc, l’auditori del Disseny Hub de 

Barcelona, sala d’actes del Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes, sales d’actes del 

Museu Etnològic i de Cultures del Món (seu Montjuïc i seu Montcada), sala Moragues i sala 

Castellví del Born Centre de Cultura i Memòria, i sala d’actes Edifici Annex del Born CCM 

respectivament, podran ser cedits de manera gratuïta amb exempció de la taxa [...]” 

 

- També, al punt a) de l’apartat B.5 Gratuïtat, cal puntualitzar la darrera frase: 

On diu: “La gratuïtat no serà d’aplicació en trams d’ampliació fora de l’horari d’obertura 

ordinària de l’equipament.”, 

Hauria de dir: “En el cas del Disseny Hub de Barcelona, la gratuïtat no serà d’aplicació en trams 

d’ampliació fora de l’horari d’obertura ordinària de l’equipament.” 

 

A l’art. 5è. Reduccions: 

 

- Al punt “b) Amb caràcter personal, gaudiran d’entrada gratuïta:”, atès que actualment 
són dos els museus municipals integrants de la Xarxa de Museus d’Art de Catalunya 

(Museu F. Marès i Museu del Disseny), i en previsió que algun altre museu municipal 
s’hi pugui sumar: 

On diu: “Les persones membres de les associacions o agrupacions d'amics dels museus 

integrants de la Xarxa de Museus d'Art de Catalunya i de la Fundació Amics del MNAC, 
degudament acreditades, gaudiran d’entrada gratuïta al Museu Frederic Marès.”, 

Hauria de dir: “Les persones membres de les associacions o agrupacions d'amics dels museus 

integrants de la Xarxa de Museus d'Art de Catalunya i de la Fundació Amics del MNAC, 
degudament acreditades, gaudiran d’entrada gratuïta als museus municipals integrants de la 
Xarxa de Museus d'Art de Catalunya.” 

 

 

Lluïsa Pedrosa Berlanga     Vist i Plau 
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Institut de Cultura de Barcelona   Gerenta 
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