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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3.18 
 

TAXES DE  L'ORGANISME AUTÒNOM LOCAL MUSEUS I ARXIU HISTÒRIC DE 
SABADELL (OAMA) 

 
 
 
Article 1r.- Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
per el que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,  i de 
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament 
estableix les taxes de l’Organisme Autònom Local Museus i Arxiu Històric de Sabadell 
(OAMA) que es regiran per aquesta Ordenança Fiscal.  
 
 
Article 2n.- Fets imposables 
 
Constitueix els fets imposables de la taxa: 
 
1. La utilització privativa o aprofitament especial  d’espais als Museus Municipals. 
 
2. La prestació dels següents serveis: 
 
a) La venda de còpies i reproduccions dels objectes i dels documents textuals, gràfics, 
microgràfics, fotogràfics, sonors, audiovisuals i de qualsevol altra naturalesa que estiguin 
dipositats i gestionats de manera directa per l’OAMA Sabadell. 
 
b) ) Drets d’explotació de les còpies dels objectes i dels documents dels fons de l’OAMA o 
de les seves instal·lacions. 
 
c) Les visites i itineraris comentats als museus; punts museístics i d’interès patrimonial per a 
grups. 
 
d) En general, la prestació de qualsevol altre servei de naturalesa museística o la utilització 
dels serveis dimanants dels aprofitaments regulats per aquesta ordenança. 
 
 
Article 3r.- Subjectes passius 
 
1. Són subjectes passius de la taxa en concepte de contribuents les persones físiques i 
jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària, 
que sol·licitin la prestació del servei o aquelles que resultin beneficiades pels serveis, les 
activitats i la utilització dels espais o la recepció de prestacions i els aprofitaments especials 
regulats en aquesta ordenança. 
 
 2. Quan la utilització privativa d’espais als Museus Municipals causi la destrucció o el 
deteriorament del domini públic local, el beneficiari, persona o entitat en qüestió estarà obligat, 
amb independència del pagament de la tarifa que correspongui, al reintegrament de l'import 
total de les respectives despeses de reconstrucció o reparació i al dipòsit previ del seu import. 
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Article 4t. Responsables 
 
Responen solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones 
físiques o jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei general tributària. 

 
Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors 
o liquidadors de les fallides o concursos de societats i entitats en general en els supòsits i 
amb l’abast que estableix l’article 43 de la Llei general tributària. 
 
Article 5è. Beneficis fiscals 
 
1. Per utilització privativa o aprofitament especial d’espais als Museus Municipals. 
 
1.1 Estan exempts de pagament per la utilització dels equipaments objecte d’aquesta 
ordenança els col·lectius, les organitzacions polítiques i les entitats de Sabadell sense afany 
de lucre i inscrites al Registre Municipal d’Entitats, sempre que l’activitat per la qual es 
demana la utilització sigui d’interès general per a la ciutat o que es realitzi en col·laboració 
amb l'Ajuntament de Sabadell i/o l’Organisme Autònom i concordi amb la finalitat de 
l’equipament. Les activitats incloses en aquesta exempció han de ser obertes a la 
ciutadania i gratuïtes per als usuaris. La gratuïtat de l’activitat s’haurà de demostrar 
documentalment. 
 
Estaran exemptes també les activitats organitzades, gestionades i a càrrec d’entitats i 
associacions sense afany de lucre i que malgrat cobrar un preu d’activitat, aquest sigui per 
cobrir en exclusiva el cost de la pròpia activitat. 
 
Gaudiran també d’exempció en el pagament d’aquesta taxa les activitats no gratuïtes quan 
l’entitat organitzadora acrediti que la recaptació està destinada íntegrament a projectes de 
caràcter benèfic o de cooperació i solidaritat. 
 
També gaudeixen d’exempció de la taxa d’utilització d’espais de l’article 6.1.1, els/les 
estudiants que realitzin treballs acadèmics i projectes d’investigació en el marc de la 
formació reglada.  
 
L’exempció no afectarà l’establert a l’article 6.1.3 f), llevat que es determini el contrari. 
 
 
 
1.2. També estan exemptes de pagament els subjectes passius quan així es determini per 

conveni, o sigui d’interès per la col·lectivitat. 
 
 
1.3. Gaudiran d’una bonificació del 50% de la taxa per la utilització dels equipaments objecte 
d’aquesta ordenança els col·lectius, les organitzacions polítiques i les entitats de Sabadell 
sense afany de lucre i inscrites al Registre Municipal d’Entitats, per a la realització d’activitats 
no gratuïtes, i sempre que l’activitat per la qual es demana la utilització sigui d’interès general 
per a la ciutat o que es realitzi en col·laboració amb l’Organisme Autònom i concordi amb la 
finalitat de l’equipament.  
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1.4. Gaudiran d’una bonificació del 75% de la taxa per la utilització dels equipaments 
objecte d’aquesta ordenança els col·lectius, les organitzacions polítiques i les entitats de 
Sabadell sense afany de lucre i inscrites al Registre Municipal d’Entitats, per a la realització 
d’activitats no gratuïtes en grups reduïts de fins a 10 persones, i sempre que l’activitat per la 
qual es demana la utilització sigui d’interès general per a la ciutat o que es realitzi en 
col·laboració amb l’Organisme Autònom i concordi amb la finalitat de l’equipament. 
 
2. Serveis de l’OAMA  
 
2.1 Estan exempts de pagament de les taxes previstes a l’article 6.2.2, els/les estudiants que 
realitzin treballs acadèmics i projectes d’investigació en el marc de la formació reglada. 
 
També gaudeixen d’aquesta exempció, els subjectes passius  per a la realització d’activitats i 
productes de caràcter cultural, d’investigació, recerca i estudi, sempre que el producte o 
activitat sigui gratuït o que malgrat es cobri un preu, sigui per cobrir en exclusiva el seu cost. 
 
2.2 Gaudiran d’una bonificació del 50% de les taxes previstes a l’article 6.2.2, les entitats i 
institucions sense afany de lucre, per a la realització de productes o activitats de caràcter 
cultural, d’investigació, recerca i estudi, no inclosos en l’apartat anterior. 
 
2.3 Gaudiran d’una bonificació del 50% de les taxes previstes a l’article 6.2.1, els /les 
estudiants que realitzin treballs acadèmics i projectes d’investigació en el marc de la formació 
reglada. 
 
2.4 També estan exemptes de pagament els subjectes passius quan així es determini per 
conveni, o sigui d’interès per la col·lectivitat. 
 
3. Així mateix, gaudeixen d’exempció  les visites comentades als Museus Municipals i als punts 
museístics d’interès patrimonial, que siguin realitzades per als centres educatius 
d’ensenyament reglat, domiciliats al municipi de Sabadell. 
 
Article 6è.- Quota tributària. 
 
1.- Utilització d’espais de museus municipals 
 
1.1.- Els espais del Museu d’Art i del Museu d’Història susceptibles d’utilització queden 
delimitats exclusivament als següents espais i amb les següents tarifes: 
 

Equipament i espai preu hora o fracció 
Museu d’Art: Casa Turull 

Salons històrics 1a planta 227,70 € 
Biblioteca 10,15 € 
Pati 65,95 € 

Museu d’Història 
Sala d’actes 30,30 € 
Pati 43,80 € 

 
 
En el supòsit que es vulgui fotografiar o filmar, a l’import de les utilitzacions corresponents se’ls 
hi incrementarà un 15% per a la fotografia i en un 25% per a  la filmació. 
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1.2.- Seran objecte de consideració les peticions basades per a activitats culturals, 
educatives, científiques o patrimonials afins als objectius dels museus. Excepcionalment a 
altres activitats la repercussió i difusió de les quals es considerin adequades per a 
l’ncrement de la visibilitat, coneixement i difusió de l’equipament , organitzates per entitats 
sense afany de lucre, obertes a la ciutadania i gratuïtes per als usuaris.   
 
Totes les peticions estaran supeditades a les condicions tècniques i històriques de l’edifici i 
tenint en compte el funcionament habitual dels museus i els seus usos i destinació primordial.  
 
1.3.-  Totes les activitats previstes hauran de contemplar les següents limitacions o exigències 
emanades de la pròpia essència dels equipaments: 
 

a) No es podrà canviar ni modificar en cap cas l’estructura de presentació museogràfica 
establerta en cada un dels espais. 
 
b) Les activitats previstes no podran contemplar aspectes tècnics d’espectacles  o 
infrastructura que posin en perill o siguin un risc per a l’equipament, les seves instal·lacions 
o serveis, les peces i la seva presentació museogràfica. 

 
c) Totes les activitats previstes disposaran del necessari equip humà que asseguri el 
desenvolupament correcte de les tasques de muntatge, realització i desmuntatge de la 
infrastructura o elements tècnics utilitzats, així com del control d’accessos i atenció al 
públic, que serà assumit pels beneficiaris de la utilització o organitzadors. 

 
d) Qualsevol desperfecte produït inherent a la realització d’un actes serà assumit, 
íntegrament, pels seus organitzadors. 

 
e) Les taxes per a la utilització dels espais no inclouen les despeses que es pugin causar 
per vigilància, consergeria, assistència tècnica, neteja, assegurances o altres conceptes, 
les quals aniran a càrrec del beneficiari, d’acord amb l’establert posteriorment i amb allò 
que es detalli en la corresponent autorització. 

 
f) Per a la utilització dels espais objecte d’aquesta ordenança caldrà, de manera necessària 
i com a mínim, la presencia d’un conserge, que serà assumit pel beneficiari de la cessió o 
organitzador. La direcció determinarà, en funció de les necessitats tècniques, de control o 
organitzatives i del tipus d’acte a realitzar,  el nombre i tipus de l’altra personal auxiliar 
necessari  i el facilitarà. L’entitat es farà càrrec d’aquestes despeses:  

 
Serveis generals (de porter, acomodador o 
conserge). Mínim 3 hores per persona. 

85,80 € 

Per cada hora o fracció més 26,60 € 
 

g) Els beneficiaris s’han de fer càrrec de la neteja de l’espai cedit i, per tant, el mateix 
s’haurà de deixar totalment net.  

 
h) Totes les peticions hauran de fer constar la durada estimada de l’acte que ha d’incloure 
el temps necessari per a la preparació, muntatge i desmuntatge del mateix 
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2.- Serveis de l’OAMA 
 
2.1. La venda de còpies i lloguer de còpies i reproduccions d’objectes, de documents textuals, 
gràfics, microgràfics, fotogràfics, sonors, audiovisuals i de qualsevol altra naturalesa que 
estiguin dipositats i gestionats de manera directa per l’OAMA. 
 
Les taxes per unitat documental sol·licitada corresponents als serveis de lloguer, venda de 
reproduccions i còpies dels documents de l'OAMA, són els següents: 
 
2.1.1   Fotocòpies : 

DIN A4 El mateix import 
que ordenança 3.2 

DIN A3 El mateix import 
que ordenança 3.2 

Fotocòpia color DIN A4 El mateix import 
que ordenança 3.2 

Fotocòpia color DIN A3 El mateix import 
que ordenança 3.2 

 
2.1.2. Impressió de documents des de fitxers digitals : 
 

Fins a din A3 blanc i negre o color  0,30 € 
 
2.1.3.  Reproduccions digitals de documents originals fins a 30x40 cm, excepte planimetria 
 

- D’1 a 5 reproduccions ............................................................ 3,00 €/unitat 
- A partir de 6 reproduccions .................................................... 1,50€/unitat 

 
Reproducció digital de planimetria 
 
- Plànols de fins a DIN A3............................................................1,50 €/unitat 
- Plànols superiors a DIN A3 que s’hagin de reproduir 

per mitjans no fotomecànics................................................... 3,00 €/unitat 
  
Reproducció digital de documents sonors i audiovisuals 
- So .......................................................................................... 2€/ minut 
- Audiovisuals ...................................................................... 15,35€/ 30 minuts o fracció 

 
Suport CD/DVD ........................................................................... 1,05 €/unitat 

 
 
- Les demandes de reproducció no previstes es cobren segons pressupost. 

 
- Per a les comandes d’import superior als 12,00 € es podrà demanar l’abonament previ 
d’un acompte del 50% (AHS)  
 
2.2.-  La utilització pública i en qualsevol mitjà dels objectes, documents, productes i serveis 
regulats per aquesta ordenança per part de persones, entitats o empreses han de satisfer les 



  

2019 
 

 

 
 

tarifes següents, sens perjudici de l’aplicació de les tarifes establertes en els apartats 1 i 2.1 del 
present article: 
 

Ús editorial 43,40 € 
Ús publicitari 17,60 € 
Altres  43,40 € 

  
 
En els supòsits previstos en l’apartat 2.2 del present article, s’haurà de lliurar gratuïtament a 
l’OAMA dos exemplars impresos del producte final per a la utilitat i l’augment del fons 
documental de l’OAMA.  
 
3. Visites i itineraris comentats als museus; punts museístics i d’interès patrimonial per a grups. 
 

Visites i itineraris comentats als Museus; punts museístics i 
d’interès patrimonial per a grups, segons demanda 

32,25 €/hora 

 
 
Article 7è.- Acreditament, declaració i ingrés 
 

1. L'obligació de pagament neix amb caràcter general en el moment que es concedeix 
l'autorització per a l'aprofitament o bé en sol·licitar la prestació del servei. 

 
2. Una vegada realitzat el pagament de la taxa, quan per causes justificades, s’hagi 

d’anul·lar l’activitat, es podrà sol·licitar la devolució de l’import de la taxa abonada en 
concepte d’utilització d’espais. Pel que fa als imports corresponents als serveis 
generals, només es podrà sol·licitar la devolució fins a 7 dies abans de la data de 
realització de l’activitat. 

 
Article 8è.- Infraccions i sancions 
 
Per tot el que es refereix a la qualificació d’infraccions tributàries com també a la imposició 
de sancions que corresponguin en cada cas, s’aplicarà el que disposa la Llei general 
tributària, el Real Decret 2063/2004, de 15 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament 
General de règim sancionador tributari, la normativa vigent d’aplicació i l’Ordenança fiscal 
general. 
 
La imposició de sancions no impedirà, en cap cas, la liquidació i cobrament de les quotes 
acreditades no prescrites. 
 
 

Disposició final 
 
Aquesta ordenança, que va ser aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament en sessió 
celebrada el dia 20 d’octubre d 2017 i, definitivament el dia 22 de desembre del mateix any, 
començarà a regir el dia 1 de gener de 2018 i es mantindrà en vigor mentre no s'acordi de 
modificar-la o derogar-la. 
 


