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Expedient 328/22 

 

 

 

El Consell Tributari, en sessió de 13 d  de 2022, ha aprovat el següent informe: 

 

 

El Consell Tributari, en sessió de 13 d octubre de 2022, 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 a 

Fiscal 3.13, reguladora de les Taxes per serveis culturals . La sol·licitud 

 de data 7 de setembre de 2022   i es 

completà en dates 9 i 21 de setembre amb els següents documents: (i) Proposta de text de 

la nova Ordenança 3.13; Taxes per 

serveis culturals-; (iii) Informe, de 15 

 (iv

 

 

 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

 

 

INFORME  

 

I.- Introducció 

 

La modificació que se sotmet a informe del rdenança 

fiscal 3.13, relativa a les Taxes per la prestació dels serveis i/o activitats referents a les 
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entrades als museus o a les exposicions permanents i a la cessió temporal d´us de locals i 

d´espais.  

  

La modificació es concreta, bàsicament, en afegir el Museu Martorell en el llistat dels 

espais continguts 

nt; 

Ciutadella en la ja esmentada taula amb el preu de les entrades; en incorporar dos nous 

espais corresponents al centre Vil·la Joana del MUHBA- a 

la llista dels que són susceptibles de c s; en afegir una especificació pel 

Barcelona, segons indicacions del mateix museu; en puntualitzar determinades qüestions 

, finalment, en incorporar determinades modificacions ja referides a 

rdenança on es relacionen els espais que poden ser cedits de manera 

gratuïta. 

  

II.- Sobre el procediment normatiu  

 

El procediment per a la modificació de OF 3.13, reguladora de les Taxes per serveis 

-se a les previsions contingudes als articles 15 a 19 del Text refós 

de la llei reguladora de les hisendes locals (en endavant, 

contenir tota la documentació exigida per la normativa aplicable, incloent-hi el preceptiu 

informe econòmic-financer que valori les conseqüències pressupostàries derivades de 

i en el cas de les taxes per la utilització privativa o 

i públic, o per finançar total o parcialment els nous 

serveis, els informes tècnic-econòmics en els quals es posi de manifest el valor de mercat o 

TRLRHL.  

 

La recent Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), núm. 2609,  de 

econòmic-financer 

taxes, i que es poden resumir en els següents: Cost real del servei en el seu conjunt i, en el 

seu defecte, el valor de la prestació rebuda; justificació del criteris de quantificació de la 
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S , el Consell Tributari realitza les següents precisions i 

observacions a la proposta normativa que se li sotmet a informe: 

 

III.-  Observacions 

 

Pel que fa a la modificació consistent en afegir el Museu Martorell en el llistat dels espais 

continguts a la taula amb el preu de les entrades, apartat A.1, 

quantitat 

 amb p

mateix, respecte  

la ja esmentada taula amb el preu de les entrades, amb la previsió de determinats 

descomptes i, fins i tot, de la gratuïtat, cal dir que, r

de noves tarifes el Consell Tributari cap objecció ha de realitzar en la mesura que és 

expressió de la potestat tributària reconeguda constitucionalment als ens locals -articles 

133.2, 137 i 142 de la CE- i s'adapta plenament als articles 16.1, a) i números tres i quatre 

de l'article 24 ambdós del TRLRHL. 

 

Dit això, el Consell Tributari realitza les següents consideracions: 

 

1er. Els límits a l'exercici d'aquesta potestat s'estableixen en el TRLRHL l'article 24.2 del 

qual, paràgraf primer, disposa, d'una banda, que l'import de les taxes per la realització 

d'una activitat no pot excedir, en conjunt, del cost de la mateixa i, d'una altra, en el paràgraf 

segon, regula els components que s'han d'incloure en el citat cost afegint que: 

 

 consideración los costes 

directos e indirectos, inclusive los de carácter financiero, amortización del 

inmovilizado y, en su caso, los necesarios para garantizar el mantenimiento y un 

desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o realización se 

exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo 

satisfaga. El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se 
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acompanyats, al que LRHL, no contenen una referència 

suficient que justifiqui els imports fixats, per la qual cosa, no es pot determinar si les 

quantitats exigides en a les previsions i límits contemplats en 

normatiu, absència que podria portar a la il·legalitat de la 

modificació pretesa pel que fa a aquest punt.  

 

A més, val a dir que,  al 

Museu Martorell, resulta del tot punt incoherent perquè si multipliquem el nombre de 

visitants previstos pel preu unitari d una entrada (inclusivament, en la banda més baixa del 

rdenança fiscal), resulta un import molt superior al que 

menciona  i, això, que 

instal·lació . 

 

2n. I similars consideracions cal realitzar respecte de la incorporació dels dos nous espais 

corresponents al centre Vil·la Joana del MUHBA-

dels que són susceptibles B.1 de la taula de 

quotes, atès que en aquest cas no figura en els dos informes que consten expedient cap 

menció que permeti justificar la correcció de les quanties que es pretenen introduir en 

; és a dir, respecte a la cessió temporal dels espais patrimonials esmentats no existeix 

informe  de cap mena. 

 

3er. Per últim, es proposen tot u rdenança sobre les quals 

no correspon a aquest Consell Tributari fer cap consideració, atès que no tenen contingut 

tributari. En aquesta situació es troben  la 

cessió no ; 

 en que 

respon a les indicacions del mateix museu i que no suposa alteració en les quantitats 

fixades com a contraprestació a la seva cessió temporal; la puntualització de determinades 

, encara que aquí sí hi ha una quota mínima per al cas que 

 i que es fixa en 3/8 parts de la taxa diària, 

quota q tècnic-econòmic com resultaria obligat en 

; i, finalment, la incorporació a 

rdenança, on es relacionen els espais que poden ser cedits de manera 

gratuïta, de alguna de les modificacions ja referides. 

 






