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 ORDENANÇA NÚM. 40 
 

REGULADORA DEL PREU PUBLIC PER LA PRESTACIO 
D’ACTIVITATS DEL SERVEI DE PATRIMONI CULTURAL 

 
Article 1 Concepte 
 
De conformitat amb el que es preveu en l’article 117, en relació amb l’article 41.A), 
ambdós de la Llei 39/1988 de 28 de desembre,  reguladora de les Hisendes Locals, aquest 
municipi estableix el preu públic per la prestació d’activitats del servei de patrimoni 
cultural, especificats en l’annex corresponent, que es regirà per aquesta ordenança. 
 
Article 2 Obligats al pagament 
 
Estan obligades al pagament d’aquest preu públic, les persones, entitats o institucions a les 
quals s’autoritzi la utilització dels espais o la recepció de les prestacions i/o aprofitaments 
especials regulats per aquesta ordenança. 
 
Article 3 Quantia 
 
La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà la que es fixa en les tarifes 
contingudes en l’annex, per a cada un dels diferents serveis o activitats. 
 
Article 4 Obligació al pagament 
 
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. 
 
Article 5  Indemnitzacions per la destrucció o deteriorament del domini públic.  
 
Quan la utilització del servei provoqui la destrucció o deteriorament del domini públic per 
part del beneficiari, aquest sense perjudici del pagament del preu públic que correspongui, 
s’obliga al reintegrament del cost total de les despeses corresponents de reconstrucció o 
reparació i a dipositar prèviament el seu import. 
 
Si els danys són irreparables, s’indemnitzarà el municipi amb una quantia igual al valor 
dels béns destruïts o a l’import del deteriorament dels malmesos. 
 
Article 6 Gestió i Recaptació 
 
L’import corresponent a cursos es liquidarà d’acord amb el sistema d’ingrés directe en el 
termini dels quinze dies següents a la formalització d’inscripció als cursos, essent aquest 
requisit imprescindible per a l’assistència als mateixos. 
 
Article 7 Exempcions i Bonificacions 
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5. Tindran l’entrada gratuïta als museus de Cerdanyola: 

1. Els menors de 8 anys 

2. Els membres de les Associacions de professionals de Museus, que ho acreditin 

3. Personal acreditat de premsa i professorat 

4. El Dia Internacional dels Museus, les Jornades Europees del Patrimoni i per 
activitats que determini específicament el Servei de Cultura  

5. Jubilats de Cerdanyola del Vallès, amb acreditació 

6. Les persones que disposin d’abonament anual als tres museus. 

7. Un diumenge al mes, qualsevol persona a determinar segons el calendari del 
Servei de Cultura 

b) Tindran entrada grauïta al Museu de ca n’Oliver, com a part de la Ruta dels Ibers: 

1. Els socis del Club Super 3 fins als 14 anys, acompanyats d’un adult 

c) Tindran entrada gratuïta al MAC Can Domènech: 

1. Els donants d’obres i els representants de les institucions que són patrons del 
museu 

d) Tindran dret a una reducció en el preu de l’entrada als Museus de Cerdanyola: 

1. Estudiants menors de 18 anys 

2. Persones jubilades amb acreditació 

e) Els centres educatius de Cerdanyola estan exempts del pagament del preu públic 

corresponent a visites guiades amb monitor, sempre que siguin activitats que s’ofereixin 

al programa municipal d’activitats educatives “Cerdanyola Educa” que així ho 
especifiquin i se’ls aplicarà un descompte del 10% sobre el preu en aquelles que no 
estiguin exemptes de pagament. 

f) les entitats de Cerdanyola registrades que ho acreditin tindran un descompte del 10% 
sobre el preu públic en les activitats guiades amb educador/a. 

 
Disposició Final 
 
Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província. El seu període de vigència es mantindrà fins que s’esdevinguin la seva 
modificació o derogació expresses. 
 
Diligència 
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Aquesta ordenança, que consta de set articles, va ser aprovada pel Ple de l’Ajuntament en 
la sessió que es va fer a Cerdanyola del Vallès, el dia 6 de novembre de 1997, modificada 
pel Ple de l’Ajuntament en la sessió del 30 de maig de 2013. 
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 ANNEX DE TARIFES  
 

1. ENTRADES ALS MUSEUS DE CERDANYOLA  

5.5.5.5.    entrada general 

 Ca n’Ortadó Museu Ca 

n’Oliver 

Museu Art 
Cerdanyola 

Entrada general 2,00 € 4,50 € 3,00 € 

Exposició temporal  ----- 1 € / Gratuïta 1 € / Gratuïta 

∗ Entrades reduïdes  

 Ca n’Oliver Museu Art 
Cerdanyola 

Individual  3,00 € 2,00 € 

Familiar (2 adults / fins a 3 
infants) 

9,00 € 6,00 € 

Grup 15 persones 45,00 € 30,00 € 

Grup 15 (entrada reduïda) 33,75 € 15,00 € 

5.5.5.5.    Abonaments 

Abonament anual als tres museus 8,00 € 

Abonament familiar anual als tres museus 20,00 € 

5.5.5.5.    Altres serveis 

Lloguer audioguia  3,00 € 

 

5.5.5.5.    ACTIVITATS GUIADES AMB MONITOR MUSEU  

 Patrimoni històric Patrimoni Artístic 

a) Visites guiades 
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Preu per grups 70 € 30  € / hora 

Preu per persona.  3,50  € 2,50 € / hora 

b) Tallers 

Preu per grups 100 € 501 €/ hora 

Preu per persona  4 € 2 € / hora 

c) Combinat visita guiada i taller 

Preu per a grups 160 € 70 € / hora 

Preu per persona 5 € 3 € / hora 

Preu especial 2 grups simultanis   260 € ----- 

Preu especial 2 visites i tallers 200 € ----- 

d) Itineraris  

Preu per grup  90 € 30 € / hora 

Preu per persona 4 € 4 € / hora 

e) Casals 

Preu per persona  5 €/hora 5 € / hora 

 

5.5.5.5.    CURSOS 

Les tarifes dels cursos s’establiran en cada cas en funció del cost de l’activitat, dels 

ponents, del material i del nombre d’hores i seran aprovades per la Junta de Govern 

Local a proposta de l’òrgan competent. 

 

5.5.5.5.    PREUS DE LES ENTRADES D’’’’ESPECTACLES PROGRAMATS ALS 
MUSEUS DE CERDANYOLA 

                                                 
1 Grups de màxim 25 persones. Per a grups superiors la visita es dividirà en dos grups. 
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Preu taquilla    de 5 a 60 € 

Preu anticipat    de 3 a 55 € 

Estudiants, aturats i infants tindran dret a gaudir d’una reducció en el preu de l’entrada 

que s’establirà en funció d’aquest. 

5. MATERIAL   

Cartes a Togores  15,00 € 
La Segona República i la Guerra Civil a Cerdanyola, M. Sánchez 8,70 € 
El cister: I al principi fou Valldaura, M. Sánchez  9,70 € 
Centenari Jaume Mimó  19,00 € 
Mil notícies que van fer història  23,50 € 

Mil ·lenari de Sant Iscle i Santa Victòria de les Feixes. Vol I, 
Autors diversos 

19,50 € 

Història de Cerdanyola. Dels orígens al segle vint, M. Sánchez  21,30 € 
Històries de Cerdanyola. Còmic  6,00€/ unitat 

 
Plaquette Una conversa amb Josep de Togores. Autors diversos 7,00 € 

Llibre Ismael Smith i Marí. D’Enrique Garcia-Herraiz 10,00 € 

Col·lecció l’artista al museu 5 unitats 10,00 € 

Col·lecció l’artista al museu 1 unitat 2,00 € 

Conte un dia al poblat ibèric de Ca n’Oliver 3,00€ 
Bloc de Notes  2,00 € 
Carpeta  5,00 € 
Llibreta natural  4,00 € 
Llibreta jove  8,00 € 
Llapis  1,00 € 
Rellotge  15,00 € 
Punt de llibre  1,50 € 
Ventall  4,50 € 
Mocador  1,00 € 
Samarreta adult  12,00 € 
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Samarreta infantil 10,00 € 
Gorra  4,00 € 
Ceres 3,00€ 
Postal simple 0,50 € 
Postal complexa 1,00 € 
Guia de Museu d’Art Can Domènech 5,00€ 
Imants del Museu 2,50€ 
Tasses 9,00€ 
Samarreta MAC 15,00€ 

 

6. LLOGUER D ’’’’ESPAIS DELS MUSEUS DE CERDANYOLA 

 
Sala d’actes del Museu d’Art de Can Domènech 
Sala Josep Barberà del Museu de ca n’Oliver2 
Jardí del Museu de ca n’Ortadó, jardí del MAC 
Terrassa del Museu de ca n’Oliver  
 
1. Activitats culturals o de caràcter social, organitzades  
per entitats sense ànim de lucre registrades al RME de 
Cerdanyola i sense cobrament als assistents..30 €/h / 120 mig dia / 210 euros dia sencer3 
 
2. Activitats culturals o de caràcter social organitzades 
per entitats sense ànim de lucre registrades al Cens d’entitats 
de la Generalitat de Catalunya i entitats registrades al RME amb 
cobrament als assistents.................................... 60 €/h / 200 € mig dia / 400 € Dia sencer 
 
3. Activitats de caràcter no comercial promogudes per entitats, institucions i empreses  

.................................................. .....................120 €/h / 480 mig dia / 800 € dia sencer 
 
4. Activitats de caràcter públic i privat de promoció 

comercial................................................... 150 €/h / 600 mig dia / Dia sencer 1000 € 
 

 
La possibilitat d’utilitzar els equipaments culturals esmentats estarà sempre 
subjecta a la disponibilitat que permeti la programació pròpia elaborada pel servei 
gestor de cadascun dels equipaments. 
 
La sol·licitud de lloguer d’espai contemplarà sempre els temps de muntatge i 
desmuntatge de les infraestructures per al desenvolupament de l’activitat. 

                                                 
2 La durada mínima de lloguer d’aquests espais és de dues hores. 
3 Es consiera mig dia fins a un màxim de sis hores i un dia fins a un màxim de deu hores. 
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Si el lloguer de l’espai implica un servei de neteja extraordinària, de servei tècnic de so 
professional  (en cap cas no se cedirà la utilització d’aquests equips sense tècnic) i 
servei de consergeria extraordinària (fora de l’horari habitual d’obertura), aquestes 
despeses hauran de ser assumides pel sol·licitant. 
 
L’Ajuntament de Cerdanyola no es fa càrrec de les despeses extraordinàries 
ocasionades pel muntatge i desmuntatge de les infraestructures dels actes programats, ni 
del lloguer de material necessari i del qual no disposi l’equipament, ni de les despeses 
d’organització o de realització de l’activitat. S’entén que aquestes aniran a càrrec de 
l’entitat, la institució o l’empresa responsable de les activitats. 
 
Les activitats d’interès cultural, cívic i social promogudes per entitats incloses en el 
Registre Municipal d’Entitats i per entitats registrades al Cens d’Entitats de la 
Generalitat de Catalunya poden tenir uns preus per sota dels preus públics establerts i 
fins a la gratuïtat sempre que quedi justificat mitjançant un informe favorable del 
servei municipal corresponent i sempre que l’entitat organitzadora ho sol·liciti 
formalment. En aquests casos es farà constar obligatòriament aquesta col·laboració a 
tota la documentació i publicitat que emeti l’entiat per a la seva difusió.  
 
Així mateix, els patrons i els patrocinadors i donants d’obres i peces dels museus podran 
tenir preus per sota dels preus públics establerts i fins a la gratuïtat, sempre que quedi 
justificat mitjançant un informe favorable del servei municipal corresponent. 
 
 


