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Ordenança Fiscal núm. 25 
 

TAXA PER A LA REALITZACIÓ D’ ACTIVITATS CULTURALS, LÚDIQUES I SIMILARS EN 
ESTABLIMENTS MUNICIPALS I UTILITZACIÓ D’ EDIFICIS MUNICIPALS 

 
Article 1r.- Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 58 i 20.4 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de conformitat amb el que disposen els 
articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la realització d’activitats 
culturals, lúdiques i similars en establiments municipals i la utilització d’edificis municipals per 
activitats particulars que es regirà per la present Ordenança. 
 
Article 2n.- Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la realització d’activitats culturals, lúdiques i similars en 
establiments municipals i la utilització d’edificis municipals per activitats particulars. Es merita la taxa: 
 
a) En formalitzar la inscripció mitjançant la matrícula corresponent, per assistir a cursets, tallers, 

seminaris, jornades i similars. 
b) En el moment d’entrada al recinte municipal, mitjançant la compra del tiquet corresponent, per 

assistir als actes públics de tipus festius i culturals que es celebrin. 
c) En formalitzar la petició, mitjançant la instància corresponent, per utilitzar els edificis municipals 

per activitats particulars, com poden ser la celebració de casaments, bateigs, fetes, reunions, 
reportatges fotogràfics, seminaris, col·loquis i similars. 

 
Article 3r.- Subjectes passius 
 
Estan obligats al pagament de les taxes regulades en aquesta Ordenança, les persones o entitats que 
sol·licitin o es beneficiïn de la prestació de serveis o realització d’activitats referides en l’article 1r. 
 
Els usuaris dels tallers cursets i seminaris, indicats a la tarifa primera de l’article 5è i que desitgin 
donar-se de baixa dels mateixos,  hauran de comunicar dita baixa, abans del dia 13 del mes anterior. 
 
Article 4t.- Beneficis fiscals. 
 
Les persones empadronades en el municipi gaudiran d’una bonificació del 50 per cent de l’import de 
la quota tributària per la utilització d’edificis municipals per celebració de casaments, bateigs i 
comunions, així com reportatges fotogràfics vinculats amb els actes abans esmentats. 
 
Article 5è.- Quota tributària 
 
La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contemplades als apartats 
següents: 
 
Tarifa primera. Per la realització de cursets, tallers i seminaris. 
 
S'establiran d'acord amb el cost de cada taller, curset o seminari, amb un màxim que es detalla a 
continuació: 
 Mínim mes Màxim mes 
A) Tallers de salut i creixement personal (mínim 4 sessions) 17,57 € 42,19 € 
B) Tallers plàstics i artesanals (mínim 4 sessions) 17,57 € 42,19 € 
C) Tallers de les arts plàstiques i visuals (mínim 4 sessions) 17,57 € 42,19 € 
D) Tallers per a infants i joves (mínim 4 sessions)  7,05 € 21,15 € 
E) Altres tallers monogràfics (mínim 1 sessió)  7,05 € 41,15 € 
F) Drets de matriculació                    15,00 € 
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Per les categories A, B, C i D caldrà que la Junta de Govern Local fixi en cada cas la taxa a exigir, 
que serà com a màxim el que fixa l’ordenança. 
 
Bonificacions 
 
Es podrà sol·licitar una reducció de tarifa a la taxa per la realització de cursets, tallers i seminaris, 
atenent el nivell de renda personal o de la unitat familiar. 
 
Per establir les bonificacions s’aplicaran els següents criteris: 
 
1.a.- Càlcul de la renda personal dels membres de la unitat familiar 
 
S’entendrà per a unitat familiar la suma dels membres que conviuen en un mateix domicili amb 
vincle familiar, aportant empadronament de convivència. 
 
Per al càlcul de la renda personal es comptabilitzaran els ingressos existents a la unitat familiar i 
s’aplicarà la fórmula següent: 
 
Renda personal(*) = Nivell de renda / nombre de persones de la unitat familiar 
(*) S'entén per renda personal el conjunt de rendiments íntegres de conceptes computables en el 
càlcul de l'IRPF. 
 
 
1.b.- Comparació de la renda personal amb el salari mínim interprofessional (SMI), resultant el 
percentatge de la bonificació a aplicar. 
 
Els percentatges d’aplicació són els següents: 
 
Renda personal percentatge d’aplicació 
≥ SMI 0 % 
X ≥ 75 % SMI 25 % 
X ≥ 50 % SMI 50 % 
X ≥ 25 % SMI 75 % 
X < 25 % SMI 90 % 
 
En cas de custòdia compartida el sol·licitant només podrà optar al 50% del resultat de la bonificació. 
En darrer lloc, els Serveis Socials Municipals valoraran, mitjançant informe, determinants criteris 
sociofamiliars que podran fer variar fins al 100% el percentatge d’aplicació. 
 
2.- Les sol·licituds de bonificacions es presentaran durant el període d'inscripció. 
 
3.- Per a l’obtenció d’aquests beneficis, el sol·licitant haurà d'aportar la documentació següent: 
 

3.a.- Autoritzar a l’Ajuntament de Montmeló i/o a l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona a consultar totes aquelles dades personals i fiscals en poder de 
l’Administració Pública, als únics efectes de la tramitació d'aquesta sol·licitud. 
 
En cas que no s'autoritzi la consulta, cal aportar fotocòpia de la darrera declaració de l’Impost 
sobre la Renda de les Persones Físiques de tots els membres que conformen la unitat 
familiar, fotocòpia del certificat de la pensió, de la prestació de l’atur o dels últims sis fulls 
salarials, tant de la persona que fa la sol·licitud com de les persones que conviuen amb ella. 
 

El document d’autorització contindrà el següent text: 
 
“AUTORITZO a l’Ajuntament de Montmeló i als Organismes de Gestió Tributària (ORGT) de la 
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Diputació de Barcelona a consultar i/o demanar certificats tributaris i d’acompliment de les obligacions 
tributàries, a la Tresoreria General de la Seguretat Social, al Padró municipal corresponent i a 
qualsevol altra Administració pública la documentació necessària per a aquest tràmit.” 
 
No podran ser perceptors d'aquestes bonificacions les unitats convivencials que percebin rendiments 
del capital mobiliari, immobiliari i/o guanys patrimonials superiors a 10 euros anuals. 
 
Podran ser perceptors d’aquestes bonificacions els que visquin i estiguin empadronats a Montmeló i 
no tinguin deutes amb l’Ajuntament de Montmeló i/o amb qualsevol altra administració pública. 
 
Quan els rendiments de capital mobiliari s’hagin generat per pagaments en espècie caldrà aportar un 
certificat de l’entitat pagadora per tal de poder fer la valoració corresponent. 
 
 
Tarifa segona. Per la utilització d’edificis municipals, per activitats particulars (per dia o 
fracció): 

       

a) Per la utilització per celebració de cerimònies civils, reportatges fotogràfics i 
similars. 

 
353,00 € 

  
Els sol·licitants empadronats al Municipi de Montmeló, gaudiran d'una reducció del 50%. 
  
b) Per la utilització per celebració de seminaris, col·loquis, cursos, conferències i 
similars. 

 
72,64 € 

c) Fiança com a garantia del bon ús de les dependències 100,00 € 

    

Tarifa tercera. Per activitats relacionades amb el patrimoni històric i arqueològic del municipi:   
 
Mons Obsevans 
 
A) Tarifa general 
 
1) Entrada General. Per persona.       2,00 € 
2) Entrada general reduïda. Per persona.      1,00 € 
3) Entrada general amb visita guiada. Per persona.      4,00 € 
4) Entrada general reduïda amb visita guiada. Per persona.    2,00€ 
5) Entrada general amb visita teatralitzada. Per persona.     5,00 € 
6) Entrada general reduïda amb visita teatralitzada. Per persona.    3,00 € 
7) Taller familiar. Per persona.        4,00 € 
8) Taller familiar entrada reduïda. Per persona.      3,00 € 
9) Activitat extraordinària, segons la seva característica: 
9.a) Mínim. Per persona.        3,00 € 
 9.b) Màxim. Per persona        35,00 € 
 
 
B) Tarifa escolar 
 
1) Visita guiada. Per alumne/a        2,00 € 
2) Visita teatralitzada. Per alumne/a       3,00 € 
3) Taller d’arqueologia (com a suplement de la visita). Per alumne/a.   3,00 € 
 
 
 
Exempcions i reducció per les visites (no inclou els tallers) 
 



 

   

 
Ordenances Fiscals 2023 Pàg. 168 

1. Estaran exempts del pagament d’aquest preu públic: 
 
a) Els menors de 5 anys. 
b) Els escolar del municipi de Montmeló 
c) Els membres del ICOM, ICOMOS i de l’Associació de Museòlegs de Catalunya. 
 
2. S’aplicarà la tarifa reduïda a: 
 
a) Pensionistes, aturats i jubilats. 
b) Grups de 15 o més persones. 
c) Persones amb carnet d’estudiant. 
d) Usuaris amb Carnet de la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona. 
 
Museu Municipal de Montmeló 
 
A) Tarifa general 
 
1) Entrada General. Per persona.       2,00 € 
2) Entrada general reduïda. Per persona.      1,00 € 
3) Entrada general amb visita guiada. Per persona.      4,00 € 
4) Entrada general reduïda amb visita guiada. Per persona.    2,00€ 
5) Entrada general amb visita teatralitzada. Per persona.     5,00 € 
6) Entrada general reduïda amb visita teatralitzada. Per persona.     3,00 € 
7) Taller familiar. Per persona.        4,00 € 
8) Taller familiar entrada reduïda. Per persona.      3,00 € 
9) Activitat extraordinària, segons la seva característica: 
9.a) Mínim. Per persona.        3,00 € 
 9.b) Màxim. Per persona.        35,00 € 
 
 
B) Tarifa escolar 
  
1) Visita guiada. Per alumne/a.        2,00 € 
2) Visita teatralitzada. Per alumne/a.       3,00 € 
3) Taller d’arqueologia del Mons observans (com a  suplement de la visita).  
Per alumne/a.          3,00 € 
4) Taller escolar, segons la seva característica:  
9.a) Mínim. Per persona.        3,00 €  
9.b) Màxim. Per persona.        35,00 € 
 
 
 
Exempcions i reducció per les visites (no inclou els tallers) 
 
1. Estaran exempts del pagament d’aquest preu públic: 
 
a) Persones empadronades a Montmeló 
b) Els menors de 5 anys. 
c) Els escolar del municipi. 
d) Els membres del ICOM, ICOMOS i de l’Associació de Museòlegs de Catalunya. 
 
2. S’aplicarà la tarifa reduïda a: 
 
a) Pensionistes, aturats i jubilats. 
b) Grups de 15 o més persones. 
c) Persones amb carnet d’estudiant. 
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d) Usuaris amb Carnet de la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona. 
 

Tarifa quarta. Per utilització de la Sala Polivalent: 
 
A) Utilització de la Sala Polivalent per a actes públics, sense ànim de lucre i sense ànim de promoció 
comercial:  
a.1) Per sessió (fins a 6 hores) 86,76€ 
a.2) Cada hora de més 16,26€ 
 
B) Utilització de la sala polivalent per qualsevol supòsit no previst a l’anterior apartat. 
b.1) Per sessió (fins a 6 hores) 210,58 € 
b.2) Cada hora de més 31,58 € 
 
C) En ambdós supòsits anteriors, l’usuari es farà càrrec de les següents despeses:  
c.1) Servei de porter (servei mínim de 6 hores) 91,08 € 
c.2) Servei de porter (servei de 6 a 12 hores) 182,20 € 
c.3) Servei de taquiller (servei mínim de 3 hores) 65,07 € 
c.4) servei de taquiller (servei de 3 a 6 hores) 130,13 € 
c.5) Servei de tècnic de so i llum (servei mínim de 6 hores) 173,52 € 
c.6) Servei de tècnic de so i llum (servei de 6 a 12 hores) 195,20 € 
c.7) Si l'activitat té lloc en diumenge o dia festiu, tindrà un cost addicional de 23,85 € 
 
Tarifa cinquena. Per la utilització de la sala de buc d’assaig de l’Estació Jove: 
 
1) Per l’ús de la sala un màxim de cinc hores setmanals, l’import mensual serà de 20,00 € 
 
2) Per l’ús de la sala un màxim de deu hores setmanals, l’import mensual serà de 25,00 € 

 

 
Tarifa sisena.  Per utilització equipament G2M Centre de Formació i Recursos. 
 
S'estableixen, d'acord amb l'ordenança reguladora de l'equipament, els següents epígrafs: 
 
A) Cessió d'espais per activitats formatives 
 
Les següents tarifes preveuen la reserva de 5h diàries continuades, en franja de matí fins les 15h o 
en franja de tarda a partir de les 15h. En cas de reservar menys temps, s’aplicarà la part proporcional 
de l’import. 
 
1) Per l'ús de les aules 5,6 o 7  
1.a) Tarifa diària / preu per aula 43,85 € 
1.b) Tarifa setmanal / preu per aula 153,48 € 
1.c) Tarifa mensual / preu per aula 460,45 € 
1.d) Fiança 50,00 € 
  
2) Per l'ús de les aules 1,4 o 10 ( amb equip de projecció)  
2.a) Tarifa diària / preu per aula 59,61 € 
2.b) Tarifa setmanal / preu per aula 208,63 € 
2.c) Tarifa mensual / preu per aula 625,89 € 
2.d) Fiança 100,00 € 
3) Per l'ús de les aules 3 o 8 (informàtica)  
3.a) Tarifa diària / preu per aula 75,37 € 
3.b) Tarifa setmanal / preu per aula 263,78 € 
3.c) Tarifa mensual / preu per aula 791,34 € 
3.d) Fiança 200,00 € 
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4) Per l'ús d'aules petites  
4.a) Tarifa diària / preu per aula 39,91 € 
4.b) Tarifa setmanal / preu per aula 139,70 € 
4.c) Tarifa mensual / preu per aula 419,09 € 
4.d) Fiança 50,00 € 
  
5) Per l'ús de la cuina menjador  
5.a) Tarifa diària / preu per aula 120,90 € 
5.b) Tarifa setmanal / preu per aula 423,15 € 
5.c) Tarifa mensual / preu per aula 1.269,44 € 
5.d) Fiança 200,00 € 
 
En el cas que es vulgui reservar tot el dia, la tarifa serà el doble de la taula de tarifes anteriors. 
S'estableix una bonificació  del 50% sobre aquests imports a les entitats del municipi de Montmeló. 
 
B) Cessió d'espais per a l'exercici d'una activitat empresarial a nous emprenedors. 
 
1) Per l’ús de la cuina i el menjador  
1.a) Fins a 10h setmanals / preu mensual 205,82 € 
1.b) Entre 11h i 20h setmanals / preu mensual 308,74 € 
1.c) Entre 21h i 30h setmanals / preu mensual 514,56 € 
1.d) Fiança 200,00 € 
  
2) Per l’ús de despatxos  
2.a) Aules 9,11 o 12 / preu mensual 213,24 € 
2.b) Fiança 200,00 € 
 
a.) S'estableix una bonificació del 50% sobre aquesta tarifa als emprenedors del Municipi de 
Montmeló. 
 
b.) S'estableix una bonificació del 40% sobre aquesta tarifa, aplicable únicament a l'ús de la cuina i el 
menjador, i que no és compatible amb l'anterior bonificació, per a les empreses que demanin utilitzar 
alhora el mateix espai, i sempre es disposi dels informes tècnics favorables a aquesta utilització 
simultània. 
 
C) Cessió d'espais per a l'exercici d'una activitat empresarial a empreses. 
 
1) Per l’ús de la cuina i el menjador  
1.a) Fins a 10h setmanals / preu mensual 253,00 € 
1.b) Entre 11h i 20h setmanals / preu mensual 354,00 € 
1.c) Entre 21h i 30h setmanals / preu mensual 455,40 € 
1.d) Fiança 200,00 € 
  
2) Per l’ús de despatxos  
2.a) Aules 9,11 o 12 / preu mensual 421,00€ 
2.b) Fiança 200,00 € 
 
a.) S'estableix una bonificació del 50% sobre aquesta tarifa als emprenedors del Municipi de 
Montmeló. 
En el cas de llogar més d'un despatx, la bonificació global serà del 62,5%. 
 
b.) S'estableix una bonificació del 40% sobre aquesta tarifa, aplicable únicament a l'ús de la cuina i el 
menjador, i que no és compatible amb l'anterior bonificació, per a les empreses que demanin utilitzar 
alhora el mateix espai, i sempre es disposi dels informes tècnics favorables a aquesta utilització 
simultània. 
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D) Cessió d'espais compartits per treballar (coworking). 
Opció disponible únicament per a persones que estan treballant legalment. Preus per persona i mes. 
 
1. Fins a 4 hores diàries 77,99 € 
2. De 5 a 8 hores diàries 120,01 € 
 
S'estableix una bonificació del 50% sobre aquesta tarifa als veïns/es del municipi de Montmeló. 
 
E) Cessió d'espais per a la realització d'activitats lúdiques per part d'entitats del municipi.  Gratuït 
S'estableix una fiança de 100,00 € 
 

Tarifa setena. Regulació del preu públic per la venda de localitats per assistir a espectacles 
organitzats per l’Ajuntament de Montmeló a la Sala Polivalent del Centre Cultural la Torreta 

A. S’estableixen SIS tipologies d’entrada en funció de l’espectacle contractat per a públic adult o 
tots els públics: 

ENTRADES ÀMBIT D’APLICACIÓ 
PREU 

ENTRADA 

TIPUS A Per espectacles de la temporada estable (catxet de 0,00€ a 1.000,00€) 6,00 € 

TIPUS B Per espectacles de la temporada estable (catxet de 1.001,00 € a 5.000,00€) 12,00 € 

TIPUS C Per espectacles de la temporada estable (catxet superior a 5.000,00€) 16,00 € 

TIPUS D Per espectacles amb fins solidaris/cicles/festivals 5,00 € 

TIPUS E Per a espectacles de residències artístiques 6,00 € 

TIPUS F Per a assaig obert de residències artístiques 3,00 € 

 

B. Es podran aplicar els descomptes sobre el preu de venda següents: 

  TIPUS BONIFICACIÓ ACREDITACIÓ 
% 

DESCOMPTE 

MAJOR 65 ANYS DNI 25% 

PERSONES ATURADES Certificat del soc 25% 

ALUMNES DELS CURSOS DE CATALÀ I 
VOLUNTARIS PER LA LLENGUA DEL CNPL 

A través de l’oficina de català de 
Montmeló 

25% 

MENORS DE 30 ANYS DNI 50% 

En les tipologies D, E i F l’Ajuntament es reserva el dret a no aplicar descomptes sobre el preu de 
venda. Els descomptes no són acumulables. 

Els descomptes previstos per a determinats col·lectius només es podran aplicar en la compra 
presencial de les entrades i s’haurà d’acreditar tal i com recull l’ordenança. 

C. Es podran posar a la venda els següents abonaments: 
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ABONAMENT ÀMBIT D’APLICACIÓ PREU ENTRADA 

3 ESPECTACLES Programació estable 15% 

4 ESPECTACLES Programació estable 20% 

5 ESPECTACLES Programació estable 25% 

6 ESPECTACLES Programació estable 30% 

ABONAMENT JOVE Tots els espectacles 20,00 € 

 
La quantitat resultant dels abonaments de la temporada estable s’aplicarà calculant el percentatge de 
descompte sobre el preu total de la suma dels espectacles en base a la tipologia d’entrada A, amb la 
següent formula:  

(X espectacles · Preu tipologia d’entrada A)·X descompte 
100 

 

Quan la quantitat resultant d’aplicar el preu anterior a cobrar per cada entrada tingui una fracció de 
0,01 fins a 0,24 cèntims s’arrodonirà a la baixa (X,00 euros), i quan sigui entre 0,25 i 0,49, 
s’arrodonirà a l’alça (X,50 euros). 

(X = euros)  

Quan la quantitat resultant d’aplicar el preu anterior a cobrar per cada entrada tingui una fracció de 
0,51 fins a 0,74 cèntims s’arrodonirà a la baixa (X,50 euros), i quan sigui entre 0,75 i 0,99 s’arrodonirà 
a l’alça (X, més un euro). 

(X= euros) 

En el cas que un acte programat al carrer s’hagi de realitzar en l’interior d’un recinte per motius 
meteorològics no s’exigirà el pagament del preu. 

D. Es podran donar invitacions en base al següents criteris: 

Es donarà un màxim de 10 invitacions a les companyies per espectacle. 
Es podran donar una invitació per mitjà de comunicació. 
Es podrà donar un màxim de 4 invitacions per patrocini o mecenatge. 
Es podrà donar un màxim de 5 invitacions per espectacle en concepte de promoció i comunicació de 
la Sala. 

E. Obligació al pagament. 

L’obligació del pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix des del moment que 
s’iniciï la prestació dels serveis o les activitats, mitjançant l’entrada a  l’espectacle o acte organitzat 
per l'Ajuntament. 

El pagament d’aquest preu públic s’efectuarà en el moment d’entrar en el recinte en què es porta a 
terme l’acte o l’espectacle a que es refereix aquesta ordenança o a través d’altres mecanismes de 
venda anticipada d’entrades o tiquets establerts a l’efecte. 

 
Article 6è. Acreditament i període impositiu 
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Pel que fa a la Tarifa primera d'aquesta ordenança fiscal: 
 
1. En el supòsit de serveis de recepció singular, la taxa s'acredita quan es presenta la sol·licitud del 
servei, el qual no es durà a terme sense que s'hagi efectuat el pagament corresponent. 
 
2. En el supòsit de serveis que s'estenen a varis mesos, la taxa s'acreditarà quan s'iniciï la prestació 
del servei o la realització d'activitats a les instal·lacions municipals. 
Els usuaris dels cursets, tallers i seminaris que es descriuen a la tarifa primera de la present 
ordenança fiscal i que desitgin donar-se de baixa dels mateixos, hauran de comunicar per escrit dita 
baixa, abans del dia 13 del mes anterior per tal que el hi sigui anul·lada la mensualitat corresponent i, 
si s'escau, la matrícula. 
 
Article 7è. Infraccions i sancions  
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en aquesta 
Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i l’Ordenança 
General. 
 
Disposició final 
 
Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada a Montmeló el 25 
d'octubre de 2022, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2023 i continuarà vigent mentre no se 
n’acordi la modificació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents. 
 
 
Vist i plau 
L’alcalde,        La secretària, 
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