Ordenança fiscal núm. 3.13
TAXES PER SERVEIS CULTURALS
Art. 1r. Disposicions generals.
D'acord amb allò que disposen l'article 106è de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de
règim local, i, específicament, l’article 57è del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i de
conformitat amb els articles 15è a 19è del mateix text refós, s’estableixen les taxes per les visites als
museus i les exposicions municipals, excepte les exposicions temporals, com també per les cessions
temporals d’ús de locals i espais, que es regeixen pels articles 20è a 27è del text refós esmentat.
Art. 2n. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable d’aquestes taxes la prestació dels serveis i/o activitats següents:
a) Entrades als museus o les exposicions permanents.
b) Cessió temporal d’ús de locals i d’espais.
Art. 3r. Subjectes passius.
Són subjectes passius d’aquestes taxes les persones, entitats o institucions a les quals s’autoritzi la
utilització dels espais o a rebre les prestacions i/o aprofitaments especials regulats en la present
normativa.
Art. 4t. Quota
Les taxes corresponents als serveis o activitats de difusió culturals són les següents:
GRUP A.

Entrades a museus i centres patrimonials

A.1. Entrades a exposicions permanents
Museus

Imports en euros
Normal
Reduïda

Museu d’Història de Barcelona - MUHBA
Entrada combinada
1
•
MUHBA Plaça del Rei
2
•
MUHBA-Via sepulcral romana
3
•
MUHBA-Domus de Sant Honorat
•
MUHBA-Domus Avinyó
•
MUHBA-El Call Centre d’Interpretació
•
MUHBA Vil·la Joana (Casa Verdaguer)
•
MUHBA Sala de calderes de Fabra i Coats
•
MUHBA Oliva Artés
4
•
MUHBA-Refugi 307
Entrada al MUHBA Via sepulcral romana de la pl. Vila de Madrid
Entrada al MUHBA Domus de Sant Honorat (inclou les Sitges Medievals
del carrer de la Fruita)
Entrada al MUHBA Domus Avinyó
Entrada al MUHBA El Call Centre d’Interpretació
Entrada al MUHBA Vil·la Joana (Casa Verdaguer) de la Ctra. de
l’Església, 104 (Vallvidrera)
Entrada al MUHBA a Fabra i Coats (inclou la sala de calderes del C. Sant
Adrià, 20)
Entrada al MUHBA Oliva Artés del carrer d’Espronceda, 144
Entrada a:
•
MUHBA-Temple d’August
•
MUHBA Santa Caterina
5
•
MUHBA-Turó de la Rovira
1

7,00
2,00

5,00
1,50

2,00
2,00
2,00

1,50
1,50
1,50

2,00

1,50

2,00
2,00

1,50
1,50

Gratuït

Gratuït

Tot el subsòl, més Saló del Tinell més la capella de Santa Àgata
Exposició permanent a l’interior de l’espai. Les tombes es poden visitar gratuïtament.
3
Recorregut per la Domus ubicada al subsòl de l’edifici del carrer de la Fruita
4
Accés a la part de fora del Refugi, amb els plafons explicatius (però no a l’interior del recinte, que
requereix reserva prèvia)
5
Accés als tres espais museïtzats
2

•

MUHBA-Casa de l’Aigua

Els eventuals centres que el MUHBA pugui incorporar a la seva xarxa d’equipaments tindran una taxa de
2 € (1,50 € reduïda) mentre no s’aprovi la seva taxa específica.
Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes
Entrada general

5,00

3,50

4,20

2,40

6,00

4,00

7,00
6,00
3,50

3,50
2,70
1,70

5,00

3,50

4,00
4,50

2,80
3,15

Museu Frederic Marès
Entrada general
Museu del Disseny de Barcelona
Entrada
Museu de Ciències Naturals de Barcelona (Museu Blau i Jardí Botànic)
Entrada conjunta
Entrada Museu Blau
Entrada Jardí Botànic
Museu Etnològic i de Cultures del Món
Entrada
El Born Centre de Cultura i Memòria
Entrada conjunt arqueològic (subsòl + exposició estable)
Entrada combinada (exposició temporal + exposició estable)

A.2. Entrades combinades i targetes multientrada
L’Institut de Cultura o el Consorci del Museu de Ciències Naturals, segons s’escaigui, podran
oferir entrades combinades a diferents museus de la seva competència a partir de combinacions
relacionades amb el seu àmbit temàtic o territorial. També podrà oferir passis anuals, individuals
o familiars, que abastin diversos museus. En tots els casos, s’establirà un preu global que no
superi la suma dels preus individuals de cada entrada. I també serà necessària l’aprovació del
President de l’Institut de Cultura de Barcelona i del President del Consorci del Museu de Ciències
Naturals de Barcelona, respectivament.
A.3. Promocions
1r. Els museus, en els períodes de baixa afluència de visitants i en les franges horàries de 14:00
hores a 16:30 hores i de 18:00 fins l’hora de tancament, poden aplicar descomptes del 50% en
els preus de l’entrada general. Igualment, poden aplicar descomptes del 50% de la taxa per
campanyes de promoció dels centres, i com a incentiu per a l’afluència de sectors de públic
específics.
En aquests casos serà necessària l’aprovació del President de l’Institut de Cultura de Barcelona,
quan siguin promocions de l’Institut de Cultura de Barcelona, i del President del Consorci de
Ciències Naturals de Barcelona, quan siguin promocions del Consorci.
2n. Els museus podran oferir entrades gratuïtes en hores convingudes per grups provinents
d’associacions i entitats sense ànim de lucre que reuneixin algun dels següents requisits:
• Associacions i entitats vinculades al territori proper al museu o centre.
• Associacions i entitats adherides a l’Acord ciutadà per una Barcelona Inclusiva que
desenvolupin tasques amb especial atenció per la inclusió social.
• Associacions i entitats de temàtica afí a les especialitats de les col·leccions del museu o
centre.
• Associacions i entitats de caràcter cultural.
3r. Els museus també podran oferir entrades gratuïtes en hores convingudes per a grups de
persones participants en congressos d’especial rellevància a Barcelona, d’acord amb la relació
anual publicada pel Consorci de Turisme de Barcelona, o els de temàtica afí a les disciplines dels
museus.

4t. 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.
5è. Les persones que adquireixin l’entrada combinada del MUHBA tenen dret a visitar els centres
inclosos durant els següents 6 mesos a partir de la data de la primera visita i també a fer una
segona visita a MUHBA Plaça del Rei, prèvia presentació del tiquet d’entrada convenientment
validat.

A.4. Accés a altres espais públics
Jardí-Museu del Laberint d'Horta
Adult
Carnet Jove i menors de 14 anys
Persones jubilades o aturades
Veïn(e)s i menors de 5 anys
Visites fetes en dimecres o diumenge
Descompte del 10% per a grups de més de 15 persones

2,23
1,42
gratuït
gratuït
gratuït

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
Imports en euros
Ús general

m²
Jornada
completa

Museus i espais

Mitja jornada
Ús Cultural

Museu d'Història de Barcelona - MUHBA
Saló del Tinell

652

4.304

3.648

2.795

Casa Padellàs (galeries)
Casa Padellàs (pati)

290

2.075

1.761

1.363

100

1.108

951

725

Sala Martí l’Humà

98

1.108

951

725

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

Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes

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

200

170

130

Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Museu Blau
Aules formatives

<100m2

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

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

Jardí Botànic

Sala polivalent

193

1.566

1.331

1.018

Sala d’exposicions

300

3.510

2962

2.275

3.895

10.000

8.000

6.000

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

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

Disseny HUB Barcelona
Sala Espai A
Sala Espai A: Segment 1 - corredor

-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

42

300

150

gratuït

Pati planta baixa

410

3.000

( )

Espai 4

127

3.000

2.555
1.586

Auditori Lab

86

500

Arxiu Fotogràfic de Barcelona
Sala Polivalent
Palau de la Virreina

Museu Etnològic i de Cultures del Món (Seu Montcada)
Sala d’actes + aula didàctica
105
Pati Nadal + pati Marquès de Llió
100
Pati Nadal
Pati Marquès de Llió
Sala d’actes + Pati Nadal

40
60
145

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

6
7

( )
8

( )

1.586

1348

1.031

1.586

1348

1.031

500

425

325

500

425

325

1.586

1348

1.031

500

425

325

3.000

2.550

El Born Centre de Cultura i Memòria
Sala Moragues
6

Veure apartat B5c
ídem
8
ídem
7

626

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

100

500

425

325

Sales Grans polivalents

90

300

200

100

Sales Petites polivalents

40

200

150

( )

Sala-Auditori Comercial 5
* 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

Pati d’Armes (sencer)

1.870

Pati d’Armes (parcial)
Terrassa Pati d'Armes (sencer)

3.000

Terrassa Pati d'Armes (parcial)

9

4.000

3.200

2.500

3.000

2.300

1.800

4.000

3.200

2.500

3.000

2.300

1.800

Terrassa + Pati d’Armes

4.870

6.000

4.800

3.750

Zona Jardí Timbaler
Zona Baluards Sant Carles i Santa Amalia
Sales Residència d'oficials

1.000

2.500
2.500
200

2.000
2.000
150

1.200
1.200
10
( )

1.500

1.000

700

Altres espais de l'interior del primer recinte

B.2. Altres espais
Per a la cessió temporal d’ús d’altres espais gestionats per l’Institut de Cultura o pel Consorci del
Museu de Ciències Naturals de Barcelona que no estiguin inclosos en la taula anterior, s’aplicaran
les tarifes següents en funció de l’espai utilitzat i la durada de l’acte:
Imports en euros

9

Categoria

Superfície

Categoria 1

Fins a 100 m2

Categoria 2

Mitja jornada

Ús cultural

500

425

325

De 101 a 250 m2

1.586

1.348

1.031

Categoria 3

De 251 a 500 m2

2.555

2.172

1.661

Categoria 4

Més de 500 m2

3.000

2.550

1.950

Veure apartat B5d
Ídem

10

Jornada
completa

B.3. Dies addicionals i serveis
a)

Per dia addicional de muntatge i/o desmuntatge s’aplicarà un descompte del 50% sobre el
preu de jornada completa. El descompte només s’aplicarà en cas que no s’alteri el normal
funcionament del recinte o de la visita.

b)

En el cas que sigui necessari reforçar els serveis de subministraments, vigilància i neteja,
el/la peticionari(a) n’haurà d’assumir els costos.

B.4. Reducció taxa
S’aplicarà un 50% de reducció de la taxa en el cas que el sol·licitant de la cessió temporal d’ús
sigui una entitat pública, una organització sindical o un partit polític que ho sol·liciti a través d’un
grup municipal. Tindran prioritat els partits polítics amb representació a l’Ajuntament de
Barcelona.
Els beneficiaris de la reducció de la taxa s’hauran de fer càrrec de les despeses de
subministraments, vigilància i neteja i d’altres que es puguin derivar de la utilització de l’espai.
B.5. Gratuïtat
a)

b)

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.
En el cas del Castell de Montjuïc, caldrà un informe favorable de la Direcció competent
de l'ICUB, justificant-ne l'interès cultural, oportunitat i idoneïtat i garantint-ne la
compatibilitat amb la resta de necessitats de l'equipament.
Les demandes de cessió gratuïta s’atendran per rigorós ordre de sol·licitud. Tindran prioritat
les sol·licituds d’associacions que no hagin gaudit anteriorment d’aquesta exempció. L’ús de
l’espai i la realització de l’activitat no podrà interferir o dificultar el funcionament ordinari del
museu. Es mantindrà un registre amb les anotacions de l’ús gratuït previstes en aquest
apartat, que podrà ser consultat per les entitats que ho sol·licitin.

c)

Els espais del Palau de la Virreina se cediran gratuïtament a entitats que realitzin activitats
d’interès cultural i sempre i quan no tinguin caràcter lucratiu i estiguin obertes al públic en
general. Per determinar l’interès cultural d’una activitat, serà necessari l’informe favorable de
la Direcció competent en matèria d’acció i promoció cultural de l’ICUB. En aquest cas, 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 dels espais. L’ús
dels espais i la realització de l’activitat, no podrà interferir o dificultar el funcionament ordinari
de l’edifici.

d)

Les sales petites polivalents i les sales Residència d’oficials del Castell de Montjuïc se
cediran gratuïtament a entitats que realitzin activitats d’interès cultural i sempre i quan no
tinguin caràcter lucratiu i estiguin obertes al públic en general. Per determinar l’interès cultural
d’una activitat, serà necessari l’informe favorable de la Direcció competent en matèria d’acció
i promoció cultural de l’ICUB. En aquest cas, 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 dels espais. L’ús dels espais i la realització de l’activitat, no
podrà interferir o dificultar el funcionament ordinari de l’edifici.

e)

La cessió dels espais quan es destinin estrictament a set de rodatge de llargmetratges,

curtmetratges, enregistraments televisius, videoclips, maquetes, o a la realització de sessions
fotogràfiques, serà gratuïta sempre i quan tinguin com a finalitat la creació cultural i no tinguin
caràcter publicitari.
En cas que sigui necessari l'ús d'altres espais per a funcions complementàries i auxiliars al
rodatge, s'abonarà la taxa corresponent a cadascun amb una reducció del 75%.
En qualsevol cas, la cessió dels espais estarà condicionada a la seva disponibilitat i a la
compatibilitat de l'ús amb l'activitat quotidiana del centre i amb les necessitats de protecció i
conservació del patrimoni.
B.6.Formalització
Les condicions específiques de la cessió temporal d’ús dels espais i locals, així com dels serveis
associats a la mateixa es fixaran en un contracte, on també constarà l’import de la taxa
corresponent d’acord amb aquesta Ordenança.

B.7.Consell d’administració de l’ICUB
En el cas de cessions gratuïtes d’espais gestionats per l’ICUB es donarà compte al seu Consell
d’Administració.
Art. 5è. Reduccions
1r. En el cas de les quantitats referides a entrades de museus, es gaudirà d’entrada gratuïta en els
següents casos:
a) Amb caràcter general:
- El dia del mes amb l’horari d’entrada gratuïta en dissabte o diumenge que s’establirà segons la
programació dels museus.
- En general, tots els museus faran jornada de portes obertes els dies 12 de febrer (Santa Eulàlia)
18 de maig (Internacional dels Museus) i 24 de setembre (Mare de Déu de la Mercè, Patrona de
Barcelona).
- De manera particular, els museus podran fer jornada de portes obertes exclusivament el dia que
esdevingui un acte inaugural en el propi centre, una festivitat d’especial rellevància pel museu, el
barri o la ciutat, com ara les festes majors del barri o districte municipal en que es trobi ubicat;
també en relació a la seva disciplina, o en ocasió de l’aniversari de la creació del museu. En el
cas del MUHBA-Plaça del Rei, la gratuïtat serà per a l’accés a l’exposició i no al centre, durant
l’acte inaugural i també el primer cap de setmana següent al mateix.
- Les tardes de tots els diumenges de l’any que el museu estigui obert.
- Les visites concertades de grups d’estudi realitzades durant un matí o una tarda lectiva.
- En general tots els museus faran portes obertes durant la Nit dels Museus que se celebrarà de
les 19,00 a la 1 de la matinada de la nit del dissabte més propera al 18 de maig.
- De manera particular, els museus podran fer jornada de portes obertes coincidint amb la Jornada
Europea del Patrimoni que impulsa anualment el Consell d’Europa en col·laboració amb la Unió
Europea.
- Els museus disposaran d’invitacions gratuïtes per atendre necessitats de protocol i relacions
públiques. Donaran accés al centre i les seves exposicions temporals. Seran donades sota
control de la direcció del centre i no podran ser usades com a recurs per a campanyes de
promoció.
b) Amb caràcter personal, gaudiran d’entrada gratuïta:
Les persones menors de setze anys.
Els membres degudament acreditats de l’ICOM (International Council of Museums).
Les persones membres degudament acreditades de l'Associació de Museòlegs de Catalunya.
Les persones guies de turisme professionals en l’exercici de la seva feina.
El professorat d’ensenyament reglat acreditat per la direcció del centre educatiu.
El professorat d’ensenyament reglat quan acompanyin un grup d’estudiants.
Les persones posseïdores de la targeta rosa gratuïta.
Les persones que disposin del passi metropolità d’acompanyant d’una persona amb discapacitat,
o les persones acompanyants de persones amb targeta acreditativa de discapacitat reconeguda i
que requereixi el concurs de tercera persona.
Els i les periodistes degudament acreditats.
Les persones posseïdores de la targeta BCN card.
Les persones adultes acompanyants dels infants beneficiaris del “Quadern Cultura”. Una persona
adulta per cada infant.

-

-

Les persones donants de patrimoni degudament acreditades tindran accés gratuït al museu al
que hagin formalitzat la donació.
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.
Les persones inscrites al registre “Gaudir més Barcelona”.

2n. En el cas de les quantitats referides a les entrades de museus i centres patrimonials, gaudiran de
l’entrada reduïda:
Les persones de 16 anys fins a 29 anys.
Les persones de 65 anys o més.
Les persones aturades o posseïdores de la targeta rosa reduïda.
Les famílies, amb un màxim de dues persones acompanyants adultes, sempre que com a mínim
una d’elles sigui el pare, la mare o el tutor legal. És imprescindible que hi hagi com a mínim un
membre menor de 16 anys.
Les persones posseïdores de carnet de família nombrosa.
Les persones posseïdores de carnet de família monoparental.
Les persones posseïdores del carnet de Biblioteques de Barcelona
Les persones posseïdores de bitllet d’autobusos turístics, en els termes establerts al conveni
signats per l’Institut de Cultura de Barcelona o el Consorci del Museu de Ciències Naturals i
l’entitat o societat titular de la gestió dels esmentats autobusos.
Les persones posseïdores de la targeta BCN Express.
Les persones posseïdores del carnet del Centre de Documentació del Museu del Disseny
gaudiran d’entrada reduïda a l’esmentat Museu.
L’adquisició del catàleg de l’exposició donarà dret a dues entrades reduïdes.
Els grups de 10 o més persones.
En tots aquests casos caldrà acreditar la condició.
Art. 6è. Meritació.
L’obligació de pagament neix, amb caràcter general, de l’autorització per a l’aprofitament o sol·licitud de la
prestació de servei o la realització d’activitats que constitueixen el fet imposable d’aquestes taxes.
Art. 7è. Responsabilitats dels subjectes passius
1.
Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial provoquin la destrucció o el deteriorament
dels béns municipals, el/la beneficiari/a, sense perjudici del pagament de la contraprestació
que li correspongui, està obligat a reintegrar el cost total de les despeses corresponents de
reconstrucció i/o reparació i a dipositar-ne prèviament l'import.
2.
Si els danys són irreparables, la persona beneficiària haurà d'indemnitzar l’Ajuntament amb
una quantitat igual al valor dels béns destruïts o a l’import del deteriorament dels desperfectes.
3.
Es podrà percebre el cost efectiu de tots els serveis addicionals que s’originin amb motiu de
l’exercici de les activitats i els serveis previstos en la present normativa, especialment els de
neteja, vigilància, bombers i altres. En aquests casos, simultàniament es podrà exigir, a més
del pagament de la taxa corresponent, la constitució d’un dipòsit en metàl·lic que garanteixi el
pagament dels serveis i dels possibles desperfectes.
4.
No es podran condonar totalment o parcialment les indemnitzacions i els reintegraments a què
es refereix el present article.
Art. 8è. Normativa supletòria.
En tot allò que no és previst en la present normativa, hi és d’aplicació l’Ordenança fiscal general.
Disposició transitòria única.
Les taxes previstes en aquesta ordenança fiscal mantindran la seva vigència mentre la forma de gestió
dels servei no exigeixi un canvi en la naturalesa jurídica de la contraprestació econòmica, d’acord amb la
legislació aplicable.
Disposició final.
Aquesta Ordenança, aprovada definitivament pel Plenari del Consell Municipal en data XX de desembre
de 2021, començarà a regir a partir de l’1 de gener de 2022 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la
modificació o derogació.

