
 

 

PROPOSTA A JUNTA GENERAL 

 

FETS 

Vista la necessitat d’aprovació d’una Ordenança fiscal reguladora de la taxa per entrada i visita al 

museu, així com articles de venda al museu i altres relacionats amb el servei. 

Vist que pels serveis tècnics del Consorci Museu Conca de Barberà s’ha redactat proposta d’Ordenança. 

FONAMENTS DE DRET 

— Els articles 15 al 27 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial 

decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

— Els articles 22.2.e), 47.1 i 107 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 

— L'article 6 de la Llei 8/1989, de 13 d'abril, de Taxes i Preus Públics [concepte de taxa]. 

— Els articles 127 al 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions Públiques. 

En conseqüència, proposo a la Junta General del Consorci l’adopció dels següents 

 

ACORDS 

 

PRIMER. Aprovar provisionalment la imposició de la taxa per l’entrada i visita al museu i l'Ordenança 

fiscal reguladora d'aquesta, en els termes en què figura en l'annex.  

SEGON. Donar a l'expedient la tramitació i la publicitat preceptiva, mitjançant exposició d'aquest en el 

tauler d'anuncis de l’Ajuntament de Montlbanc i en el Butlletí Oficial de la Província, per termini de 30 

dies hàbils, dins dels quals els interessats  podran examinar-ho i plantejar les reclamacions que estimin 



 

 

oportunes. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica de l’Ajuntament. 

TERCER. Recaptar directament l'opinió de les organitzacions o associacions reconegudes per llei que 

agrupin o representin a les persones els drets de les quals o interessos legítims es veiessin afectats per 

la norma i les finalitats de la qual guardin relació directa amb el seu objecte. 

QUART. Considerar, en el cas que no es presentessin reclamacions a l'expedient, en el termini 

anteriorment indicat, que l'Acord és definitiu, sobre la base de l'article 17.3 del Text Refós de la Llei 

Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

Règim de recursos:  

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs 

contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos 

mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.  

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan 

que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació. 

 

Montblanc, a data de la signatura electrònica 

EL PRESIDENT      

 

 

Josep Gomis Martí 
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER ENTRADA I VISITA AL MUSEU 

COMARCAL DE LA CONCA DE BARBERÀ 

ARTICLE 1. Fonament i Objecte 

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per 

l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'Abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i de 

conformitat amb el que es disposa en l'article 20 en relació amb els articles 15 a 19 del 

Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret 

Legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest Consorci estableix la taxa per entrada i visita al 

Museu que es regularà per la present Ordenança, redactada conforme al que es 

disposa en l'article 57 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 

aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

ARTICLE 2. Fet Imposable 

El fet imposable està constituït per la visita o entrada al Museu podent-se 

incloure amb caràcter opcional, altres serveis relacionats com activitats o cessió 

d’espais. 

ARTICLE 3. Subjectes Passius 

Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques, així com les Entitats a 

què es refereix l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, 

que sol·licitin o en l'interès de la qual redundin els serveis que constitueixen el fet 

imposable de la taxa. 

ARTICLE 4. Responsables 

Respondran del deute tributari els deutors principals al costat d'altres persones 

o entitats. A aquests efectes es consideraran deutors principals els obligats tributaris 

de l'article 35.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 
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Excepte precepte legal exprés en contrari, la responsabilitat serà sempre 

subsidiària. 

Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 

persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 42 de la Llei 58/2003, de 

17 de desembre, General Tributària. 

En relació a la responsabilitat solidària i subsidiària del deute tributari s'estarà a 

allò que s'ha fixat, respectivament, en els articles 42 i 43 de la Llei 58/2003, de 17 de 

desembre, General Tributària. 

ARTICLE 5. Quota Tributària 

La quantitat a liquidar i exigir, en concepte de quota tributària, s'obtindrà per 

aplicació de les següents tarifes: 

MUSEU COMARCAL DE LA CONCA DE BARBERÀ (SEU CENTRAL) 

ENTRADES IMPORT 

Entrada individual, per persona 4€  

Entrada individual, menors de 18 anys 2 € 

Entrada individual, pensionistes 2€ 

Entrada individual, carnet d’estudiant 2€ 

Entrada individual, carnet de família 

nombrosa o monoparental 

2€ 

Entrada individual, professorat estranger 2€ 

Entrada individual combinada (MCCB+CIAR-

Marès), per persona 

5 € 

Entrada individual combinada (MCCB+CIAR- 3€ 
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Marès), pensionistes 

Entrada individual combinada (MCCB+CIAR-

Marès), carnet d’estudiant 

3€ 

Entrada individual combinada (MCCB+CIAR-

Marès), carnet de família nombrosa o 

monoparental 

3€ 

Entrada individual combinada (MCCB+CIAR-

Marès), professorat estranger 

3€ 

Entrada de grup ( a partir de 15 persones) 1€/persona 

 

SERVEI GUIATGE GRUPS IMPORT 

Suplement per grup (fins a 25 persones) 25€/grup 

 

ACTIVITATS EDUCATIVES IMPORT 

Visita completa Seu Central  5,50€/alumne 

Àmbit prehistòria MCCB+ CIAR 5,50€/alumne 

L’energia de la Natura 6€/alumne 

Visita oficis Seu Central 2,50€/alumne 

Visita CIAR 2,50€/alumne 

Empreses externes MCCB 1,50€/alumne 

Empreses externes MCCB+CIAR 2,50€/alumne 
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CONCEPTES IMPORT 

Venda guies MCCB 6€ 

Venda llibre XMCTTE 12 

Venda llibre Molí del Salt 15€ 

Venda llibre farmàcia de Montblanc 10€ 

Venda llibre Història del futbol de Montblanc 25€ 

Venda llibre Ismael Balanyà (1921-2000) 30€ 

Venda llibre Anselm Turmeda 8€ 

Venda llibre A. Andreu Abelló. 

Correspondència política 

10€ 

Venda llibre dades Barberà de la Conca 15€ 

Venda llibre Barris de Montblanc 5€ 

Venda llibre Belltall 10€ 

Venda llibre carta franquícia Belltall 2€ 

Venda CD corona d’estels 5€ 

Venda llibre emigrar per viure 5€ 

Venda llibre Fernando Baeza 10€ 

Venda llibre JM. Poblet periodisme i acció 15€ 

Venda llibre Maria Bellesguard 10€ 

Venda llibre memòries d’un llibreter català 35€ 
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Venda de llibre noms populars de núvols... 5€ 

Venda llibre petita història de Montblanc 6€ 

Venda de llibre premsa local a la Conca... 5€ 

Venda llibre primera crònica 5€ 

Venda llibre Ràfegues muntanyenques 10€ 

Venda llibre sanitat i vida 5€ 

Venda llibre simposi aquarel·la 10€ 

Venda llibre sortides de les marededéus 20€ 

Venda de llibre teatre de Josep Maria Poblet 15€ 

Venda llibre terra recuperada 5€ 

Venda de llibre viure per pintar Martínez 

Lozano 

15€ 

Venda de bossa totebag MCCB 3,50€ 

Venda de llibreta de notes MCCB 2,50€ 

 

LLOGUER D’ESPAIS IMPORT 

Lloguer sala d’actes MCCB 25€/h 

Lloguer sala d’actes matí (10-14h) 75€ 

Lloguer sala d’actes tarda (16-19h) 75€ 

Lloguer sala d’actes dia sencer (10 a 19h) 125€ 
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Plus lloguer  fora horari obertura 5€/h 

Sala d’art MCCB 25€/h 

Lloguer sala d’actes matí (10-14h) 75€ 

Lloguer sala d’actes tarda (16-19h) 75€ 

Lloguer sala d’actes dia sencer (10 a 19h) 125€ 

Plus fora horari obertura 5€/h 

Espai exposicions temporals 25€/h 

Plus fora horari obertura 5€/h 

Exposicions temporals  50€/setmana 

Obertura fora horari museu 5€/h 

CIAR Muntanyes de Prades-Museu d’Art Frederic Marès 

ENTRADES IMPORT 

Entrada individual, per persona 4€  

Entrada individual, menors de 18 anys 2 € 

Entrada individual, pensionistes 2€ 

Entrada individual, carnet d’estudiant 2€ 

Entrada individual, carnet de família 

nombrosa o monoparental 

2€ 

Entrada individual, professorat estranger 2€ 

Entrada individual combinada (MCCB+CIAR-

Marès), per persona 

5 € 



 

Pàgina 8 de 12 

Entrada individual combinada (MCCB+CIAR-

Marès), pensionistes 

3€ 

Entrada individual combinada (MCCB+CIAR-

Marès), carnet d’estudiant 

3€ 

Entrada individual combinada (MCCB+CIAR-

Marès), carnet de família nombrosa o 

monoparental 

3€ 

Entrada individual combinada (MCCB+CIAR-

Marès), professorat estranger 

3€ 

Entrada de grup ( a partir de 15 persones) 1€/persona 

 

SERVEI GUIATGE GRUPS IMPORT 

Suplement per grup (fins a 25 persones) 25€/grup 

 

ACTIVITATS EDUCATIVES IMPORT 

Àmbit prehistòria MCCB+ CIAR 5,50€/alumne 

Visita CIAR 2,50€/alumne 

Empreses externes CIAR 1,50€/alumne 

Empreses externes MCCB+CIAR 2,50€/alumne 

 

ACTIVITATS  IMPORT 

El poder del símbol 6€ 



 

Pàgina 9 de 12 

 

LLOGUER D’ESPAIS IMPORT 

Sala d’actes CIAR 25€/h 

Plus fora horari obertura 5€/h 

Pati central CIAR + entrada presó 25€/h 

Plus fora horari obertura 5€/h 

Espai exposicions temporals 25€/h 

Plus fora horari obertura 5€/h 

Sala Museu Marès 25€/h 

Plus fora horari obertura 5€/h 

Exposicions temporals  50€/setmana 

Obertura fora horari museu 5€/h 

Molins de la Vila 

VISITES GUIADES IMPORT 

Grups entre 5 i 10 persones 25€/grup 

Grups (+10 persones) 6€/persona 

 

ACTIVITATS  IMPORT 

L’energia de la Natura  6€ 

A la vora del molí 8€/persona 
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Us enllumenat seus del MCCB 

Us enllumenat  

Segons potència per hora 

 

ARTICLE 6. Exempcions i Bonificacions 

Queden establertes les següents bonificacions: 

- Entrada individual gratuïta a la seu central del MCCB i al CIAR-Marès: 

Grau de minusvalidesa d'almenys el 33%. 

Membres de l’associació Museu-Arxiu de Montblanc i Comarca 

Habitants de la Conca de Barberà 

Membres de l’associació de museòlegs 

Membres de l’ICOM 

Persones a l’atur de l’estat espanyol 

Magisteri i professorat de l’estat espanyol 

- Bonificació de gratuïtat en les activitats educatives per als centres educatius 

de Montblanc. 

- Bonificació del 50% en les activitats educatives per als centres educatius de 

la Conca de Barberà 

Bonificació del 50% en servei de guiatge de grups per a les entitats sense 

ànim de lucre de la Conca de Barberà 

- Bonificació de gratuïtat en la cessió d’espais per a les entitats sense ànim de 

lucre d ela Conca de Barberà 
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- Bonificació del 50% en el lloguer d’espais per a les empreses de la Conca de 

Barberà 

- Bonificació de gratuïtat en la cessió d’espais per als membres de l’associació 

Museu-Arxiu de Montblanc i Comarca. 

ARTICLE 7. Meritació 

La taxa es reportarà i l'obligació de contribuir naixerà quan se sol·liciti el servei 

que constitueix el fet imposable, reportant-se des d'aquest moment en què sol·licita 

l'entrada o el tiquet de cadascun dels serveis, per la pròpia naturalesa de l'activitat. 

ARTICLE 8. Normes de Gestió 

El pagament de la taxa s'efectuarà al moment de la visita als recintes a què es 

refereix la present Ordenança o mitjançant l'adquisició de bons d'entrada conjunta. 

Així mateix, el pagament es podrà realitzar amb diner efectiu, targeta de 

dèbit/crèdit, plataformes de ticketing,  i/o transferència bancària. 

Quan per causes no imputables al subjecte passiu, el servei no es presti o 

desenvolupi, procedirà la devolució de l'import corresponent. 

ARTICLE 9. Infraccions i Sancions 

En tot el referent a infraccions i sancions, serà d'aplicació la Llei 58/2003, de 17 

de desembre, General Tributària, en concret els articles 181 i següents, així com les 

seves disposicions de desenvolupament, segons el que es disposa en l'article 11 del Text 

Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 

2/2004, de 5 de març. 

ARTICLE 10. Legislació Aplicable 

Per tot el no previst en la present Ordenança, serà d'aplicació allò que s'ha fixat 

en el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret 

Legislatiu 2/2004, de 5 de març; la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
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Tributària; la Llei 8/1989, de 13 d'abril, de Taxes i Preus Públics; la Llei 7/1985, de 2 

d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 

DISPOSICIÓ FINAL 

La present Ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada 

per Junta General del Consorci, entrarà en vigor aquest dia de la seva publicació en el 

Butlletí Oficial de la Província, romanent en vigor fins a la seva modificació o derogació 

expressa. 


		2022-06-14T14:45:36+0200
	Josep Gomis Marti - DNI 39763279M (SIG)




