Identificació de l’expedient: 1216/2021 2454
Assumpte: Modificacions d'ordenances fiscals reguladores de tributs per l'exercici 2022 i
següents
INFORME TÈCNIC
I.-FETS
Les tarifes d’entrada a la Casa museu Ll. Domènech i Montaner han de recollir alguns canvis
per tal que la Casa museu Ll. Domènech i Montaner pugui adherir-se a les iniciatives
sectorials dels museus per millorar l’accessibilitat dels públics a les col·leccions i que tenen
gran repercussió entre la població.
Aquestes iniciatives sectorials són la Nit dels Museus (dissabte a la nit anterior al dia
internacional dels museus 18 de maig), el Dia Internacional dels Museus (18 de maig o el dia
que estigui obert el museu abans o després si és dilluns) i el 1er diumenge de cada mes.
El Dia Internacional dels Museus se celebra anualment cada 18 de maig des de 1977,
seguint la 5a resolució de la XII Assemblea General del Consell Internacional de Museus
(ICOM) celebrada a Moscou. Es tracta d'un dia on s'intenta retallar la distància entre els
museus i la societat, intentant mostrar al públic els reptes d'aquests, seguint la màxima que
"els museus són una institució al servei de la societat i del seu desenvolupament". Es tracta
d'una celebració molt popular. El 2009, es va celebrar a més de 20.000 museus de 90
països diferents. Sovint, aquest dia molts museus ofereixen entrada gratuïta.
Des del Servei de museus de la Direcció General de Patrimoni Cultural de la Generalitat de
Catalunya, en coordinació amb l’ICOM es proposa al conjunt de museus catalans a sumarse a la celebració del Dia Internacional dels Museus tot organitzant activitats i jornades de
portes obertes entre el dissabte nit anterior al dia 18 de maig (Nit dels museus) i el dia 18
maig, en funció de disponibilitats i possibilitats.
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La tradició entre els museus catalans que sigui gratuït el primer diumenge de mes es
desconeix d’on prové i quan s’inicia. Si que es pot constatar que a Catalunya al Museus
Nacional d’Art de Catalunya, a Museus d’Història de Barcelona, al Museus Frederic Marés,
al Centre de Cultura Contemporània, el Museus Blaus, entra d’altres. El Museu del Louvre
també és gratuït el primer diumenge de mes, i el Museu del Prado és gratuït cada dia a partir
de les 5 de la tarda. Tots els museus recullen el les seves tarifes algun dia gratuït per tal de
millorar l’accessibilitat a les seves col·leccions i l’assiduïtat dels seus públics.
La Casa museu forma part de l’ICOM des de que l’any 2013 aquest organisme internacional
va acceptar la seva candidatura. Aquest organisme internacional orienta la pràctica
professional i les directrius que regeixen la Casa museu, que es referencien al seu codi
deontològic. Formar part de l’ICOM obliga als museus que en són membres a oferir l’entrada
gratuïta a tots els titulars de les targetes ICOM.
El 26 de març de 2015 el ple municipal de l’ajuntament de Canet de Mar va acordar que el
dia 27 de desembre (dia de la seva mort) se celebrés el dia Domènech i Montaner. Es va
convidar als ajuntaments d’Olot, Reus, Barcelona, Comillas i Palma de Mallorca, com a
principals ciutats domenechianes s’adherissin a aquesta efemèride i es convidaven a fer
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actes al voltant de la figura de l’arquitecte. Amb motiu d’aquesta celebració es proposa que
el Dia Domènech i Montaner sigui una jornada de portes obertes a la Casa museu.
Atès que cal restablir el nivell de cobertura dels costos també es recull en aquesta proposta
de modificació l’augment de la taxa d’adults en les tres modalitats de servei que se’ls ofereix:
visita a la Casa museu, visita a la Casa museu comentada, i ruta exterior. No es proposa
l’augment per cap dels altres col·lectius que es detallen a la taxa.
II.-FONAMENTS DE DRET:
-

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local (LRBRL)

-

Text refós de la Llei d’Hisendes Locals (TRLHL), aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, articles 15 a 19 i 20 a 27.

-

Ordenança fiscal núm. 30, reguladora de les taxes per prestacions de serveis als
edificis municipals.

III.- CONSIDERACIONS TÈCNIQUES:
PRIMERA.- Es proposa recollir en l’ordenança fiscal número 30. Epígraf II Visites
modernistes i Museus Domènech i Montaner la gratuïtat de l’entrada a la Casa museu els
dies que sectorialment solen celebrar-se amb portes obertes, que són: Dia Internacional dels
museus (18 de maig), Nit dels Museus (dissabte a la nit anterior al 18 de maig), 1er
diumenge de mes i el Dia Domènech i Montaner (27 de desembre).
SEGONA.- Es proposa recollir en l’ordenança fiscal número 30. Epígraf II Visites
modernistes i Museus Domènech i Montaner la gratuïtat de l’entrada a la Casa museu als
professionals tenidors de targetes ICOM.
TERCERA.- Es proposa recollir en l’ordenança fiscal número 30. Epígraf II Visites
modernistes i Museus Domènech i Montaner l’augment de les tarifes d’adults en les tres
modalitats de servei: Entrada individual 5€, visites comentades per adults 7€, rutes exteriors
guiades per adults 10€.
IV.- CONCLUSIONS:
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De conformitat amb les consideracions anteriors, es proposa modificar l’article 6è, epígraf II,
de l’ordenança fiscal núm. 30, que quedaria redactat de la següent manera:
“Article 6è.- Quota tributària.
La quota tributària es determinarà en funció de la tipologia dels serveis s ol·licitats o
utilitzats.
A aquest efecte, s’aplicaran les tarifes següents:
/.../
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EPÍGRAF II.- VISITES MODERNISTES I MUSEU DOMÈNECH I
MONTANER
II.1.-Entrada individual
Adults
Jubilats, aturats, estudiants i biblioteques
Menors de 12 anys
Posseïdors de la targeta Barcelona Pass Modernista
Dia internacional dels museus (18/05), Nit dels museus (dissabte nit anterior
al 18/05), dia Domènech i Montaner (27/12) i primer diumenge de mes
II.2.-Visites comentades a grups de més de 10 persones
Adults
Jubilats, aturats, estudiants i biblioteques
Menors de 12 anys acompanyats
Centres formatius de Canet
Altres centres formatius
Centres hospitalaris/geriàtrics
II.3.-Rutes exteriors a partir de 10 persones (excloses les de la
realitzades durant Fira modernista)
Adults
Jubilats, aturats, estudiants i biblioteques
Centres formatius de Canet
II.4.-Empreses touroperadors
El 50% del programa escollit, excepte en el cas del preu escolar
Suplement opcional de degustació de vitralls
Suplement opcional en el cas de tallers
/.../

Canet de Mar, a la data de la signatura electrònica.
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Tècnic/a municipal
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5,00 €
2,00 €
gratuït
1,50 €
gratuït
7,00 €
4,00 €
gratuït
gratuït
2,00 €
2,00 €

10,00 €
6,00 €
gratuït

3,00 €
1,00 €

