ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.15. TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS
DE LA FUNDACIÓ MUNICIPAL JOAN ABELLÓ
ARTICLE 1. Fonament i naturalesa
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 els articles 15 al 19 del Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret 2/2004, de 5 de març, aquest
Ajuntament estableix la Taxa per la prestació de serveis de la Fundació Municipal Joan
Abelló, que es regirà per aquesta Ordenança Fiscal, les normes de la qual s’atenen al que
disposa l’article 57 de l’esmentada Llei.
ARTICLE 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació dels següents serveis i activitats
de la Fundació Municipal Joan Abelló:
a) Accés al Museu municipal Joan Abelló per tal de visitar l’obra i la col·lecció
formada pel pintor Joan Abelló i Prat, així com la resta d’exposicions artístiques
que s’hi exhibeixin.
b) Servei de visita guiada al museu.
c) Cessió d’espais del museu.
d) Accés amb visita guiada a la Casa del pintor Abelló per tal de visitar l’obra i la
col·lecció formada pel pintor Joan Abelló i Prat, podent l’usuari accedir al
museu si fos del seu interès.
e) Cessió d’exposicions produïdes per la Fundació Municipal Joan Abelló, d’obres
d’art i de documentació de la Fundació.
f) Elaboració d’informes tècnics sobre el Catàleg Raonat de l’obra de Joan Abelló
i Prat.
g) Accés amb visita guiada al Menhir de Mollet.
h) Visita dinamitzada per a grup/classe tant al Museu, Casa o Menhir.
i) Lloguer, cessió i reproducció de materials de propietat de la Fundació
Municipal Joan Abelló.
j) Realització de sessions fotogràfiques, filmacions, enregistraments o similars als
espais de la Fundació Municipal Joan Abelló
k) Dipòsit de quadres de Joan Abelló de propietat particular.
ARTICLE 3. Subjectes passius
Estan obligats al pagament de la taxa en concepte de subjectes passius contribuents les
persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general
250

tributària que vulguin gaudir dels serveis culturals prestats per la Fundació Municipal
Joan Abelló (Museu, Casa i Menhir).
ARTICLE 4. Responsables i successors
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals
a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti
acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques,
jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General
Tributària i a l’Ordenança General.
ARTICLE 5. Quota tributària
La quota tributària es determinarà per l’aplicació de de les tarifes que es contenen en
l’Annex d’aquesta Ordenança.
ARTICLE 6. Aplicació de la quota tributària
1. L’entrada general per a l’accés al Museu Municipal Joan Abelló i a la Casa del Pintor
Abelló s’aplicarà de forma general.
2. L’entrada reduïda s’aplicarà, prèvia acreditació de la situació corresponent, en els
supòsits següents:
a) Pensionistes i aturats.
b) Grups d’adults de 20 o més persones.
c)
d)
e)
f)

Persones que només vulguin visitar l’exposició temporal del Museu.
Persones entre 18 i 29 anys que visitin el Museu i la Casa o ambdues.
Socis del Club TR3SC.
Posseïdors del carnet de col·laborador i amics del CEM.

3. S’aplicarà una bonificació del 100% sobre els conceptes 1 i 2, prèvia acreditació de
la situació corresponent, en els casos següents:
a) Persones menors de 18 anys que visitin el Museu, la Casa o ambdues.
b) Membres de l’ICOM (Comitè Internacional de Museus).
c) Estudiants acreditats per la facultat universitària corresponent, quan realitzin un
treball d’investigació.
d) Acompanyants dels grups d’adults.
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e) Acompanyant del visitant que presenti la butlleta 2 per 1 per promocions amb
altres entitats.
f) Membres de l’Associació de Museòlegs de Catalunya.
g) Posseïdors del carnet d’amic del Museu Municipal Joan Abelló.
h) Posseïdors del carnet d’empresa col·laboradora.
Visita guiada a la Casa i al Museu per grups d’estudiants de Mollet del Vallès.
Posseïdors del carnet empresa amiga.
Personal docent acreditat.
Amics del museu de la Xarxa de Museus d’Art de Catalunya degudament
acreditats.
m) grup de persones amb malalties mentals i demències provinents de serveis
públics i associacions de salut
i)
j)
k)
l)

4. També s’aplicarà una bonificació del 100% sobre els conceptes 1 i 2 en els següents
supòsits:
a) Durant el primer diumenge de mes pel Museu i la Casa.
b) Durant la celebració del Dia internacional dels museus que se celebra el 18 de
maig i jornada europea del Patrimoni.
c) Festes locals.
d) Cap de setmana de la Mostra de Titelles.
5. La quota de visita guiada a càrrec d’un monitor del Museu s’aplicarà per a grups
d’adults, d’escolars o estudiants fins a un màxim de 20 persones.
6. La fixació de la quota de la cessió d’ús d’espais, dels tallers i cursets i de la cessió
d’exposicions i obres d’art, dins del màxim establert serà determinada en cada cas per
la Presidència de la Fundació Municipal Joan Abelló.
7. S’aplicarà una bonificació del 100% sobre el concepte 4 en els següents supòsits:
-

Posseïdors del carnet empresa col·laboradora.

ARTICLE 7. Remissió normativa
En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta Ordenança s'aplicaran
l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació, el Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, la Llei general tributària, la Llei de taxes i preus públics i altres
disposicions concordants que les desenvolupin i complementin.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
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Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es
facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats
i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i
reglamentaris de què porten causa.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial
de la Província i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 2022 i seguirà
vigent fins a la seva modificació o derogació expressa.
ANNEX DE TARIFES

Concepte

Taxa

1. Quota màxima visites al Museu municipal Joan Abelló
1.1. Entrada general. Per persona

3,58 €

1.2. Entrada reduïda. Per persona

1,79 €

1.3. Visita guiada per un monitor. Per grup

23,92 €

1.4. Visita dinamitzada. Per a grup/classe

38,82 €

2. Quota màxima visita guiada a la Casa del pintor Abelló
2.1. Entrada general. Per persona

5,97 €

2.2. Entrada reduïda. Per persona

2,99 €

2.3. Visita guiada. Per grups d’estudiants

23,92 €

2.4. Visita dinamitzada. Per a grup/classe

38,82 €

3. Quota màxima per a visites guiades al Menhir de Mollet
3.1. Visita comentada. Per a grups

23,92 €

3.2. Visita dinamitzada. Per a grup/classe

38,82 €

4. Quota màxima per hora de cessió d’ús d’espais
4.1. En horari del museu
a) Sala polivalent

113,58 €

b) Terrassa-bar

221,17 €
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4.2. Fora de l’horari del museu
a) Sala polivalent

149,45 €

b) Terrassa-bar

173,36 €

5. Quota màxima diària per cessió d’exposicions, obres d’art i material
del centre de documentació

290,34 €
93,77 €

7. Quota màxima pel lloguer, cessió i reproducció de materials propietat
de la Fundació Municipal Joan Abelló

84,05 €

8. Quota màxima per a la realització de sessions fotogràfiques,
filmacions, enregistrament o similars als espais de la Fundació Municipal
Joan Abelló

945,54 €

9. Quota màxima anual per dipòsit de quadres de Joan Abelló de
propietat particular

105,06 €
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