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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 23 de desembre 

de 2020. 

 

A l’art. 4t. Quota: 

 

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 

 

B.1. Espais patrimonials 

 

On diu: 

 

 

Hauria de dir: 

 

Museus i espais m² Ús general Ús Cultural 
  Jornada 

completa 

Mitja 
jornada 

 

Disseny HUB Barcelona     

Sala A 3.895 10.000 8.000 6.000 
Sala A: Segment 1 - corredor 827 3.000 2.400 1.800 

Sala A: Segment 2 - mitja sala 

parquet 

1.534 3.500 2.800 2.100 

Sala A: Segment 3 - mitja sala 

parquet 

1.534 3.500 2.800 2.100 

Sala B 442 1.500 1.200 900 

Sala C 518 1.500 1.200 900 

Sala Foyer 548 2.000 1.600 900 

Sala Auditori (320 pax) 450 2.000 1.600 1.200 

Disseny HUB Barcelona     

Espai A 3.895 10.000 8.000 6.000 
Espai A: Segment 1 - corredor 827 3.000 2.400 1.800 

Espai A: Segment 2 - mitja sala 

parquet 

1.534 3.500 2.800 2.100 



 
Institut de  Cultura 

 

Palau de la Virreina 

La Rambla, 99 

08002 Barcelona 

Telèfon 933 161 000 

www.bcn.cat/barcelonacultura 

 

 

 

 2 

 

 

On diu: 

 

-Una jornada completa engloba 8 hores en horari d’obertura de l’equipament. 
 

  

Hauria de dir: 

 

-Una jornada completa engloba l’horari d’obertura de l’equipament. 
 

 

On diu: 

 

 

 

Caldria eliminar l’epígraf. 
 

 

B.5. Gratuïtat 

 

On diu: 

 

a) Els espais: sala Martí l’Humà (MUHBA), Verger del Museu Frederic Marès, sala d’actes del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, 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 

Espai F (Foyer) 548 2.000 1.600 1.200 

Auditori (320 pax) 450 1.500 1.200 900 

Aules / tallers / espais formatius <100 200 170 130 

Museus i espais m² Ús general Ús Cultural 
  Jornada 

completa 

Mitja 
jornada 

 

Arxiu Fotogràfic de Barcelona     

Sala Polivalent 42 300 150 gratuït 
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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, 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. 

 

 

Hauria de dir: 

 

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

Direcció competent de I'ICUB, justificant-ne l'interés cultural, oportunitat

iidoneitati garantint-ne la compatibilitat amb la resta de necessitats de

l'equipament.

Finalment es proposa la modificació de Tarticle 3 de IlOrdenanca Fiscal 3.10,

reguladora de les Taxes per la utilització privativa o l'aprofitament especial del

domini públic municipal i la prestació d'altres serveis, dedicat al régim de no

subjecció a la taxa, per a la inclusió a través d'una lletra m) d'un nou suposit de no

subjecció amb la segúent redacció:

«Mm) La realització de les activitats d'art de carrer, quan aquestes siguin regulades,

organitzades i coordinades des de l'area de Cultura del'Ajuntament de Barcelona o

els diferents Districtes de la Ciutat.

Als efectes d'aquesta ordenanca, s'entenen activitats d'art de carrer tota forma de

representació amb finalitats artístiques ofertes a l'espai públic de manera gratuita,

entenent per activitat artística les activitats de música, estátues humanes, teatre,

circi dansa.»

S'adjunta informe favorable a aquesta proposta emés pel Consell Tributari, en

sessió de 21 d'abril de 2021.

Monica Mateos
Guerrero DNI

a Ajuntament E
é de v Ajuntament

de Barcelona
021.06.14 1.06.14
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