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Expedient 1113/21 

 

El Consell Tributari, en sessió del dia 15 de setembre de 2021, ha aprovat el següent informe: 

 

 

“El Consell Tributari, en sessió de 15 de setembre de 2021, de conformitat amb l'article 

47.1.b) de la Llei 1/2006, de 13 de març, reguladora del règim especial del municipi de 

Barcelona i l'article 2.1.b) del seu Reglament orgànic, emet informe relatiu a la proposta 

realitzada per la Gerència de Pressupostos i Hisenda sobre la modificació de l’Ordenança 

Fiscal 3.13, reguladora de les Taxes per serveis culturals. La sol·licitud d’emissió d’informe 

de data 21 de juliol de 2021 s’acompanyà en la mateixa data de l’Informe Proposta 
d’actualització de l’Ordenança Fiscal 3.13 –Taxes per serveis culturals, de 14 de juny de 

2021, de la Directora de Recursos i la Gerent de l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB). 
 

L’examen que realitza el Consell Tributari sobre les ordenances reguladores dels ingressos de 

dret públic, així com sobre qualsevol altra disposició de caràcter general, relativa totalment o 

parcialment als ingressos de dret públic, es limita a l’anàlisi jurídica dels textos normatius 
continguts a l’expedient. 
 

INFORME  

 

I.- Introducció 

 

La modificació que ara se sotmet a informe del Consell Tributari proposa canvis, respecte de 

l’Ordenança Fiscal vigent, essencialment en relació amb: (i) el canvi en la nomenclatura dels 

espais; (ii) l’actualització dels imports; (iii) una precisió consistent en una interpretació 
autèntica del concepte de “jornada completa”; i (iv) la inclusió com a requisit d’un informe 
favorable preceptiu per aplicar la gratuïtat per a l’espai concret del Castell de Montjuïc quan 
concorri un interès cultural, oportunitat i idoneïtat. 
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 II.- Sobre el procediment normatiu  

 

El procediment per a la modificació de l’Ordenança fiscal (OF) 3.13, reguladora de les Taxes 

per serveis culturals, haurà d’ajustar-se a les previsions contingudes als articles 15 a 19 del 

Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) i l’expedient haurà de 
contenir tota la documentació exigida per la normativa aplicable, incloent-hi el preceptiu 

informe econòmic-financer que valori les conseqüències pressupostaries derivades de 

l’aprovació de l’Ordenança i, en el seu cas, el preceptiu informe econòmic-financer que posi 

de manifest el valor de mercat o la previsible cobertura del cost del servei previst a l’article 25 
del TRLRHL. Consten incorporats a l’expedient els respectius informes referits a cada una de 
les modificacions proposades. 

 

III.- Observacions 

 

A) Se sotmet a informe del Consell Tributari la modificació de l’apartat B.1 “Espais 
patrimonials” de l’article 4 de la referida OF 3.13 la nova redacció del qual és la següent: 

 
B. 1. Espais patrimonials 

Imports en euros 

Museus i espais 

m² Ús general 

Ús Cultural 

 Jornada  
completa 

Mitja  
jornada 

 
Museu d'Història  de Barcelona - MUHBA 

Saló del Tinell  652 4.304  3.648 2.795  

Casa Padellàs (galeries) 290 2.075 1.761  1.363  

Casa Padellàs (pati) 100 1.108  951  725    

Sala Martí l’Humà 98 1.108  951  725    

 
Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes 

Claustre  975 4.304   3.648    2.795   

Refetor  218 3.333   2.835   2.166   

Sala Claraboies 135 1.200 1.020 780 

Sala d’Actes 107 1.800 1.530 1.170 

Claustre dels gats 190 2.905 2.470 1.888 
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Si es cedeix temporalment l’ús de més 
 d’un espai s’aplicarà un descompte  
del 30% sobre el preu total 

  
 
Museu Frederic Marès 

  Pati Verger 721 4.304   3.648   2.795   

Museu de Ciències Naturals de Barcelona 

Museu Blau    

Aules formatives <100m2 200 170 130 

Sala d’Actes 240 1.566  1.331   1.018   

Vestíbul – us d’espai - >500  3.510  2.962   2.302   

Vestíbul – us d’espai - 250-500 2.656  2.258   1.727   

Vestíbul – us d’espai - <250   1.649  1.401   1.071   

Jardí Botànic 
    Zona de l’estany  620 3.510 2.962  2.302  

Pl Seqüoia 433 2.656  2.258  1.727  

Pl Polivalent 393  1.649  1.401  1.071  

Pl dels Voluntaris 240  1.649,00 1.401,00 1.071,00 

Institut Botànic 
    Aules formatives <100m2 200 170 130 

Sala polivalent  193  1.566 1.331 1.018 

Sala d’exposicions  300 3.510 2962 2.275 

     

     Disseny HUB Barcelona     
Sala Espai A 3.895 10.000 8.000 6.000 

Sala Espai A: Segment 1 - corredor 827 3.000 2.400 1.800 

Sala Espai A: Segment 2 - mitja sala parquet 1.534 3.500 2.800 2.100 

Sala Espai A: Segment 3 - mitja sala parquet 1.534 3.500 2.800 2.100 

Espai C + D (edifici annex) 566 1.500 1.200 900 

Espai C 270 1.000 800 600 

Espai D 296 1.000 800 600 

Auditori + Espai F (Foyer) 998 3.000 2.400 1.800 

Sala B 442 1.500 1.200 900 

Sala C 518 1.500 1.200 900 
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1 Veure apartat B5c 
2 ídem 
3 ídem 

Sala Espai F(Foyer) 548 2.000 1.600 1200   

Sala Auditori (320 pax) 450 1.500 1.200 900 

Aules / tallers / espais formatius <100 200 170 130 

-En cas de cessions  de més de 2 dies  
consecutius, per a cada dia addicional 
 s’aplicarà un descompte del 30% sobre el 
preu/dia. Si les cessions són de més de set 
 dies,  per a cada dia addicional s’aplicarà 
 un descompte del 50% sobre el preu dia. 
-Una jornada completa engloba 8 hores en 

l’horari d’obertura de l’equipament. En el 
 cas que l’activitat s’ampliï en trams 
 horaris fora dels d’obertura de 
 l’equipament, es cobrarà una vuitena part 
 de la taxa per cada hora que sobrepassi  
l’horari. 
 

      

Capella Antic Hospital  
    Capella 423 3.332 2.835 2.166 

     

Arxiu Fotogràfic de Barcelona  

    Sala Polivalent 42 300 150 gratuït 

     

Palau de la Virreina 
    

Pati planta baixa 410 
          

3.000          2.555 (1) 

Espai 4 127 3.000 1.586 
 

(2) 

Auditori Lab 86 500 
 

(3) 

Museu Etnològic i de Cultures del Món (Seu Montcada) 
Sala d’actes + aula didàctica  105 1.586 1348 1.031 

Pati Nadal + pati Marquès de Llió  100 
 

1.586 1348 1.031 

Pati Nadal  
 

40 500 425 325 

Pati Marquès de Llió  60 
 

500 425 325 

Sala d’actes  + Pati Nadal  
 

145 1.586 1.031 
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4 Veure apartat B5d 
5 Ídem 

Museu Etnològic i de Cultures del Món (Seu Montjuïc) 
Sala d’actes 100 500 425 325 

El Born Centre de Cultura i Memòria 
Sala Moragues 626 3.000 2.550          1.950 
Sala Moragues + ús de la balconada 808 6.000  5.100  3.900  
Sala Moragues +  mig Vestíbul  870 6.000 5.100 3.900 

Sala Moragues + mig Mercat 1.688 9.000  7.650  5.850  
Sala Moragues + espai obert del 
Mercat 

2.818 15.000 12.750 9.750 

Sala-Auditori Comercial 5 100 500 425 325 
* Per les cessions  de més de 2 dies 
consecutius, per a cada dia addicional 
s’aplicarà un descompte del 20% 
sobre el preu/dia. 
* En cas que la cessió d’ús suposi el 
tancament del Centre, en horari de 
funcionament, el preu s’incrementarà 
en un 40% 
 

 

 
Castell de Montjuïc  
Sales Grans polivalents 90 300 200 100 
Sales Petites polivalents 40 200 150 (4) 
Pati d’Armes (sencer) 1.870 4.000 3.200 2.500 
Pati d’Armes (parcial)  3.000  2.300   1.800  
Terrassa Pati d'Armes (sencer) 3.000 4.000 3.200    2.500 
Terrassa Pati d'Armes (parcial)  3.000 2.300  1.800 
Terrassa + Pati d’Armes 4.870 6.000 4.800 3.750 
Zona Jardí Timbaler 1.000 2.500 2.000  1.200 
Zona Baluards Sant Carles i Santa 
Amalia 

 2.500  2.000 1.200 
Sales Residència d'oficials  200 150 (5) 
Altres espais de l'interior del primer 
recinte 

 

1.500 1.000
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Les modificacions proposades en aquest precepte que consisteixen en el canvi de la 

nomenclatura dels espais queden emparades en l’àmbit de disposició de l’Ajuntament i no 
mereixen objecció de legalitat alguna.  

 

Pel que fa a les modificacions consistents en la variació dels imports, en tant que referides a 

aspectes exclusivament econòmics, el Consell Tributari observa que ha estat incorporat a 

l’expedient l’estudi econòmic respectiu que justifica l’establiment de les noves tarifes. 
 

La modificació consistent en precisar que una “jornada completa” engloba l’horari d’obertura 
de l’equipament es considera encertada des d’un punt de vista de tècnica normativa, en tant 
que introdueix una interpretació autèntica que evita dubtes interpretatius. 

 

B) Se sotmet a informe del Consell Tributari la modificació de la lletra a) de l’apartat B.5 –
relatiu a la gratuïtat- de l’article 4 de la referida OF 3.10 la redacció del qual és la següent: 
 

        “B.5. Gratuïtat         

 

a) 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 polivalents i espais exteriors 

(inclòs el pati d’armes)  del Castell de Montjuïc, l’auditori foyer (espai F) i edifici 

annex (espais C + D) 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, 

com a màxim un cop al mes cadascun d’aquests espais, a entitats amb finalitats 
d’interès general, com ara culturals, cíviques, educatives, científiques, sanitàries, 

esportives, d’assistència o promoció social, de defensa del medi ambient i altres 
anàlogues, quan realitzin activitats no lucratives relacionades amb llurs finalitats 

específiques, d’acord amb els seus estatuts i, preferentment,  sempre que siguin 
obertes al públic. Les entitats beneficiàries de la gratuïtat de la taxa, s’hauran de 
fer càrrec de les despeses de subministraments, vigilància i neteja i d’altres que es 
derivin de la utilització de l’espai. 
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. 



Ajuntament
de Barcelona

Consell Tributari
Palau Foronda
Rda. Sant Pau, 43-45, 1r
08015 Barcelona
Teléfon 93 402 78 15
Fax 93 402 78 48
conselltributariO ben.cat

En el cas del Castell de Montjuic, caldra un informe favorable de la Direcció

competent de IICUB, justificant-ne interes cultural, oportunitat i idoneitat i

garantint-ne la compatibilitat amb la resta de necessitats del'eguipament."

En relació amb la primera modificació continguda en aquest precepte 1 relativa a la precisió

dels espais afectats per la norma el Consell Tributari no té cap retret de legalitat a fer.

Pel que fa a la segona modificació prevista en aquesta lletra a) de lapartat B.5 de l'article 4

consistent en introduir com a requisit per obtenir la gratuitat en lespai del Castell de Montjuic

un informe favorable de la Direcció competent de IICUB "Justificant Vinteres cultural,

oportunitat 1 idoneitat 1 garantint-ne la compatibilitat amb la resta de necessitats de

lequipament", el Consell Tributari no té cap objecció de legalitat. Se suggereix pero la

millora de la técnica legislativa mitjangant la indicació expressa de la concreta Direcció

competent que ha d"emetre informe previ favorable.

IV.- Conclusió

Un cop considerades les observacions formulades pel Consell Tributari, 1" Ajuntament podra

continuar la tramitació del projecte sotmés a informe."

El Secretari del Consell Tributari

FERNANDO
Signat digitalment

JAVIER FRIAS per FERNANDO

JAVIER FRIAS VALLE
VALLE DNI

DNI

Data: 2021.09.22
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