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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. Obligació de pagament. 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. 
 
Art. 4t. Subjectes passius. 1. 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, en l'esmentada Ordenança general. 

2. Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial provoquin la destrucció o el 
deteriorament dels béns municipals, el beneficiari, 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. 

3. Si els danys són irreparables, el beneficiari haurà d'indemnitzar l’Ajuntament amb una 
quantitat igual al valor dels béns destruïts o a l’import del deteriorament dels desperfectes. 

4. 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. 

5. No es podran condonar totalment o parcialment les indemnitzacions i els reintegraments a 
què es refereix el present article. 

 
Art. 5è. Quanties. Les taxes corresponents als serveis o activitats de difusió culturals són les 

següents: 
 
GRUP A. Entrades a museus i exposicions  
A.1. Entrades a exposicions 
permanents (€) Normal Reduïda  
Museu Picasso 

- Entrada 10,00 6,00  

- Carnet entrada museu Picasso 11,00   

- Carnet Picasso, familiar 15,00   

Museu d’Història de la Ciutat  

- Inclou (pl. del Rei, Monestir de 

Pedralbes, Conjunt Monumental, Via 

sepulcral romana de la pl. Vila de Madrid, 

Casa del Guarda-Park Güell, Casa 

Verdaguer – Vil·la Joana, Domus 

Romana i Sitges Medievals del carrer de 

la Fruita i Refugi 307 – Poble Sec). I 

visita a les exposicions temporals. 

 

 

 

 

 

 

 

7,00 

 

 

 

 

 

 

5,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Entrada a MUHBA Via sepulcral romana i 

pl. Vila de Madrid. 2,00 1,50  
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- Entrada a MUHBA Domus Romana i 

Sitges Medievals del carrer de la Fruita 2,00 1,50  

- Entrada a MUHBA Casa del Guarda-Park 

Güell. 2,00 1,50  

- Entrada a MUHBA Casa Verdaguer – 

Vil·la Joana, MUBHA El Call- Centre 

d’interpretació Gratuït Gratuït  

Entrada conjunta al Disseny HUB Barcelona 

(inclou Museu de les Arts Decoratives i Tèxtil i 

d'Indumentària) i al Museu de Ceràmica, i visita 

a les exposicions temporals. 

 

5,00 

 

3,00 

 

 

Museu Frederic Marès. 4,20 2,40  

Entrada conjunta al Museu de les Ciències 

Naturals de Barcelona i al Jardí Botànic 

 

7,00 

 

5,00  

Jardí Botànic 3,50 1,70  

Museu d’Etnologia 3,50 1,70  

Museu Barbier-Mueller d'Art, Precolombí, 3,50 1,70  

 
A.2. Entrades combinades i targetes multientrada 
L’Institut pot oferir entrades combinades a diferents museus a partir de combinacions 

temàtiques o territorials de museus, per a la qual cosa establirà en cada cas un preu global que 
no superi la suma dels preus individuals de cada entrada. 

 
A.3. Promocions 
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 a 22:00 hores, aplicaran descomptes del 50% en el preu de les 
entrades normals. Igualment, aplicaran 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. 

 
Els museus concertaran visites gratuïtes en hores convingudes per grups provinents 

d’associacions i entitats sense afany 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 caràcter educatiu de temàtica afí a les especialitats de les 

col·leccions del museu o centre. 
 Els museus també podran concertar visites 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. 
 
 De manera extraordinària i com a mesura de promoció i difusió de la nova seu del museu de 
Ciències Naturals de Barcelona a l’edifici Fòrum, els tres primers mesos d’obertura del nou 
museu, l’entrada serà gratuïta. 

 
A.4. Venda anticipada d’entrades. 
En cas de venda anticipada d’entrades del Museu Picasso, no es tindrà dret a devolució de la 

taxa si la manca d’ús del servei és deguda a causes imputables al subjecte passiu. 
 
A.5. Accés a altres espais públics 
Jardí-Museu del Laberint d'Horta 
Preu d'entrada, per dia o fracció € 
Adult   2,17 
Addicional per visita guiada 1,80 
Carnet Jove i menors de 14 anys 1,38 
Grups escolars 35,68 
Persones jubilades o aturades Gratuït 
Veïns i menors de 5 anys Gratuït 
Visites fetes en dimecres o diumenge Gratuït 
Visites guiades a altres parcs i instal·lacions de Parcs i Jardins 

- Grups escolars (20 a 30 persones) 35,77 
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- Per visita guiada/per persona 1,75 
 
 
GRUP B. Cessió temporal d’ús de locals i espais dels centres gestionats per l'Institut de 

Cultura de Barcelona. (€) 
B. 1. Ús general  Ús 
  m²  Jornada Mitja cultural 

   completa jornada  

Museu Picasso 

Corredor i Pati Finestres 248 4.179,00 3.542,00 2.714,00 

Corredor i Pati Castellet 128 3.542,00 2.714,00 2.103,00 

Corredor i Pati Aguilar 79 2.714,00 2.103,00 1.601,00 

Corredor i Pati Meca 76 2.714,00 2.103,00 1.601,00 

Sala d’Actes 

 
1.519,50 1.292,00 988,00 

Cafeteria Restaurant i Terrassa 286 1.519,50 1.292,00 988,00 

Tots els espais de la planta baixa 

 
12.156,00 10.333,00 7.901,00 

     Museu d'Història  de Barcelona 

    Saló del Tinell  652 4.179,00 3.542,00 2.714,00 

Casa Padellàs (galeries) 290 2.015,00 1.710,00 1.323,00 

Casa Padellàs (pati) 

 
1.076,00 923,00 704,00 

Sala Martí l’Humà 

 
1.076,00 923,00 704,00 

     Monestir de Pedralbes  

    Claustre  975 4.179,00 3.542,00 2.714,00 

Refetor  218 3.235,50 2.752,00 2.103,00 

     Museu Frederic Marès 

    Verger 721 4.179,00 3.542,00 2.714,00 

     Museu de Ciències Naturals 

    Espai Blau 

    Sala d’exposicions temporals 

 
4.179,00 3.542,00 2.714,00 

Sala d’actes 

 
3.408,00 2.876,00 2.235,00 

Sales d’actes i exposicions 
temporals  

 
6.500,00 5.200,00 3.900,00 

     Jardí Botànic 

    Espai superior a 500 m
2
  

 
3.408,00 2.876,00 2.235,00 

Espai entre 250 a 500 m
2
  

 
2.579,00 2.192,00 1.676,50 

Espai inferior a 250 m
2
  

 
1.601,00 1.360,00 1.040,00 

     Institut Botànic 

    Sala polivalent  220 3.408,00 2.876,00 2.209,00 

Sala d’exposicions  420 3.408,00 2.876,00 2.209,00 
 
Disseny HUB Barcelona 

    Pati del Palau Marqués de Llió 117 916,00 605,00 538,00 
 
Capella Antic Hospital  423 3.235,00 2.752,00 2.103,00 
 
Arxiu Històric de la Ciutat 

    Sales d'actes  

 
1.076,00 923,00 704,00 

 
Museu d’Art Precolombí 

    Barbier Müeller 

    Pati del Museu 

 
608,00 405,00 3.55,00 

     

Per dia addicional de muntatge i/o desmuntatge sobre el preu s’aplicarà un descompte del 70% 

 

A l’import de la taxa s’inclouen els serveis ordinaris de cada centre pel que a 
subministraments, vigilància i neteja. 

B.2. En el cas que se sol·liciti la cessió temporal d’ús d'algun dels espais gestionats per 
l'Institut de Cultura que no estigui inclòs al quadre anterior, s’aplicaran les tarifes següents en 
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funció de l’espai utilitzat i la durada de l’acte: 
  € 
Categoria 1 500,00 
Categoria 2 1.586,00 
Categoria 3 2.555,00 
Categoria 4 3.000,00 
Es consideren inclosos en la Categoria 1 els espais inferiors a 100 m² que no siguin sales 

d’actes. 
Pertanyen a la Categoria 2 les cessions temporals d’ús d’espais no previstos que tinguin una 

superfície entre 100 i 250 m² i que s’utilitzin en règim de mitja jornada. 
La Categoria 3 inclou aquelles cessions temporals d’ús que ocupin entre 251 i 500 m² en 

règim de mitja jornada. 
La Categoria 4 correspon a les cessions temporals d’ús que sol·licitin espais superiors a 500 

metres i als inclosos en les categories 2 i 3, quan el seu ús sigui de jornada completa. 
B.3. En el cas que el sol·licitant de la cessió temporal d’ús sigui una entitat pública, s’aplicarà 

un 50% de reducció de la taxa. 
 
Art. 6è. Reduccions de la Taxa.  
1. 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. 

- 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. 

b) Amb caràcter personal, gaudiran d’entrada gratuïta: 
- Els menors de setze anys. 
- Els membres degudament acreditats de l’ICOM (International Council of Museums). 
- Els membres degudament acreditats de l'Associació de Museòlegs de Catalunya. 
- Els guies turístics professionals en l’exercici de la seva feina. 
- Els professors d’ensenyament reglat acreditats per la direcció del centre educatiu. 
- Els professors d’ensenyament reglat quan acompanyin un grup d’estudiants. 
- Els posseïdors de la targeta rosa gratuïta. 
- Les persones que disposin del passi metropolità d’acompanyant d’una persona amb 
discapacitat. 
- Els periodistes degudament acreditats. 
- Els posseïdors de la targeta BCN card, excepte al Museu Picasso. 
 

2. En el cas de les quantitats referides a les entrades de museus, 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 dos acompanyants adults, sempre que com a mínim un 
d’ells sigui el pare, la mare o el tutor legal. És imprescindible que hi hagi com a mínim un 
membre menor de 16 anys. 
- Els posseïdors de carnet de família nombrosa. 
- Els posseïdors de carnet de família monoparental. 
- Els posseïdors del carnet de Biblioteques de Barcelona. 
- Els posseïdors de bitllet d’autobusos turístics, en els termes establerts al conveni signat 
per l’Institut de Cultura de Barcelona i l’entitat o societat titular de la gestió dels esmentats 
autobusos.  
- Els posseïdors de la targeta BCN card gaudiran d’una reducció del 20% a l’entrada del 
Museu Picasso. 

En tots aquests casos caldrà acreditar la condició. 
 
3. Els grups superiors a deu persones gaudiran de l’entrada reduïda. Al Museu Picasso no 

s’aplicarà aquesta entrada reduïda. 
 

Art. 7è. Les condicions específiques de la cessió temporal d’ús dels espais i locals del Grup C 
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i dels serveis es fixaran en un contracte de cessió d’ús, on també constarà la taxa corresponent 
d’acord amb aquesta Ordenança. 

 
Art. 8è. En tot allò que no és previst en la present normativa, hi és d’aplicació l’Ordenança 

fiscal general. 
 
Disposició final. Aquesta Ordenança, aprovada definitivament pel Plenari del Consell 

Municipal en data 17 de desembre de 2010, començarà a regir l'1 de gener de 2011 i continuarà 
vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. 
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