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CONSORCI DEL TURÓ DE LA SEU VELLA DE LLEIDA

Aprovació definitiva de l’Ordenança fiscal que regula la taxa per la utilització d’espais i activitats que es
porten a terme en el conjunt monumental del Turó de la Seu Vella de Lleida exercici 2019

Havent estat adoptat pel Consell  General en data 7 de novembre de 2018, l’acord d’aprovar inicialment
l’expedient de l’ordenança fiscal que regula la taxa per la utilització d’espais i activitats que es porten a
terme en el conjunt monumental del Turó de la Seu Vella de Lleida exercici 2019, considerant-lo aprovat
amb caràcter definitiu en no haver-se presentat cap reclamació, en compliment d’allò que disposa l’article
17.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, es fa públic l’acord definitiu adoptat per aquest Consell
General:

Ordenança fiscal que regula la taxa per la utilització d’espais i activitats que es porten a terme en el conjunt
monumental del Turó de la Seu Vella de Lleida exercici 2019

Article 1. Naturalesa, objecte i fonament
En ús de les facultats que concedeix l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de
règim local i, específicament l’article 57 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, i d’acord amb el que disposen els articles 20 a 27 d’aquesta norma,
aquest Consorci estableix la taxa per la utilització de sales o dependències.

Article 2. Fet imposable i subjectes passius
1.  Fet  imposable.  El  constitueix  l’ús  de qualsevol  dels  serveis  que regula  aquesta taxa.  L’obligació  de
contribuir comença en el moment que s’usa del servei de la sala o dependència.

2. Subjectes passius: Tenen la consideració de subjectes passius i estan obligats al pagament:

a) Els que es beneficiïn dels serveis que regula aquesta taxa o els seus representants legals.

b) Les agrupacions, les associacions o entitats, tant públiques com privades, que rebin els serveis que
regula aquesta taxa.

No constitueix  fet  imposable  els  actes  organitzats  o  coorganitzats  per  aquest  Consorci.  En  el  cas  de
coorganització, les obligacions i contraprestacions s’hauran d’establir en el conveni corresponent que se
signi amb l’altra entitat que intervé en l’acte.

Article 3. Tarifes
3.1 – Entrades als espais monumentals

CONCEPTE PREU/TARIFA

Entrades generals (1)

Entrada general (Seu Vella i Castell del Rei) 6,00 €

Entrada Castell del Rei 3,00 €

Entrades reduïdes (2)

Entrada reduïda (Seu Vella i Castell del Rei) 5,00 €

Entrada reduïda Castell del Rei 2,00 €

Entrades per intermediació (3)
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Entrada reduïda per intermediació (Seu Vella i Castell del Rei) 4,00 €

Entrada reduïda per intermediació Castell del Rei 1,00 €

Entrades de grup (4)

Entrada reduïda per grup (Seu Vella i Castell del Rei) 5,00 €

Entrada reduïda per grup Castell del Rei 1,00 €

Entrades a esdeveniments (5) A especificar

Entrades gratuïtes (6) 0,00 €

Abonament anual (7) 50,00 €

Abonament familiar anual (8) 80,00 €

1 – Públic en general.

2 - Reduïda per a, Majors de 65 anys, Pensionistes , Joves, entre 7 i 18 anys. Titulars Carnet Jove (50%
sobre preu d’entrada normal, segons conveni). Docents acreditats.

Quan en motiu  d’obres,  o  esdeveniments  una  part  significativa dels  espais  estigui  restringit  a  la  visita
s’aplicarà l’entrada reduïda amb caràcter general.

3 – Entrades per a agencies de viatge, touroperadors i/o plataformes comercialitzadores, amb contracte.

4 – Grups de més de 20 persones

5 – Les entrades als esdeveniments vindran marcades pel propi organitzador.

6 - Gratuïta per a:
Menors de 7 anys. Carnet  Super 3. Grups d’escolars acompanyats del  professorat i  docents acreditats.
Discapacitats. Aturats. Posseïdors de carnet de família nombrosa o monoparental. Els dies de festa major
de Lleida (11 de maig i 29 de setembre), Diada de Catalunya i les dates en que es pugui establir una jornada
de portes obertes. El primer dimarts de cada mes. Entitats amb conveni, Peregrins i clergues.

- Per gaudir d’aquests descomptes i gratuïtats és imprescindible l’acreditació del titular.

7 – L’abonament anual tindrà una durada de 365 dies a partir de la data d’adquisició i donarà dret al titular a
tenir accés lliure al conjunt monumental de la Seu Vella, dins dels horaris d’obertura, i a participar de les
visites guiades organitzades pel consorci.

8 – L’abonament familiar anual tindrà una durada de 365 dies a partir de la data d’adquisició i donarà dret a
un matrimoni o parella i fins a dos fills menors de 18 anys a tenir accés lliure al conjunt monumental de la
Seu Vella, dins dels horaris d’obertura, i a participar de les visites guiades organitzades pel consorci.

3.2 visites Guiades (entrades a part)

CONCEPTE PREU/TARIFA

Visita guiada dins programació Consorci (9)

Visita Guiada individual (Seu Vella i Castell del Rei) 5,00 €

Visita Guiada individual (Seu Vella) 3,00 €

Visites guiades individuals i grups reduïts a demanda amb personal del 
consorci (no disponibles caps de setmana i festius) (10)

Visita Guiada individual entre una i vint-i-cinc persones (Seu Vella i Castell del 5,00 € /pax (mínim
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Rei) 50,00 €)

Visita Guiada individual entre una i vint-i-cinc persones (Seu Vella)
3,00 € /pax (mínim

50,00 €)

Visita Guiada grup mínim 25 persones màxim 50 persones

Visita Guiada grup (11) (Seu Vella i Castell del Rei) mínim 25 persones màxim 
50 persones

150,00 €

Visita Guiada grup (10) (Seu Vella ) mínim 25 persones màxim 50 persones 75,00 €

Visita Guiada amb guia extern (12) Segons tarifa

Servei de préstec de tauletes per visitar la Seu Vella 3,00 €

3.2.1 visites Temàtiques (entrada inclosa)

CONCEPTE PREU/TARIFA

Visites temàtiques, (grup Tancat) mínim 20 persones 8€/mínim 160€

Visites i activitats organitzades pel consorci, obertes al públic (Xino Xano, 
tardes de comptes, nits de lluna plena, etc.)

2,00 €

Concerts i altres activitats A concretar

9 – Visites dins dels horaris programats pel Consorci, caps de setmana i festius, en grups oberts de una a
cinquanta persones.

10 – Visites sol·licitades a demanda per visitants fora dels horaris de visites programades, grups entre una a
vint-i-cinc persones.

11 – Grups de vint-i-cinc fins a cinquanta persones.

12 – Les visites realitzades amb guies externs s’ajustaran a la política de preus i suplements del prestador
dels serveis, així com a la normativa fiscal vigent per l’activitat.

Els preus per visita guiada no inclouen l’entrada als monuments, els de les visites tematitzades sí que la
inclouran sempre que l’activitat es faci a l’interior dels monuments.

3.3 Obertura per visita de Monuments fora de l’horari habitual
L’obertura dels monuments fora de l’horari habitual per efectuar visites guiades o lliures tindrà una tarifa de
200,00 €. Aquesta tarifa està subjecta a l’Impost del Valor Afegit vigent en cada moment i no inclòs en els
preus publicats.

Aquesta tarifa no inclou les entrades ni el guiatge.

3.4 Serveis educatius
Es  considera  grup  escolar  tots  els  grups  acreditats  d’ensenyament  reglat,  acompanyats  del  docent.  El
nombre d’alumnes de cada grup escolar per la visita guiada, dinamitzada o teatralitzada és de grup-classe
(25-30 nens). En el cas de la Universitat el nombre d’alumnes és de 25 a 50.

CONCEPTE PREU/TARIFA

Entrada grup escolar Seu Vella i Castell del Rei Gratuït

Visita guiada, dinamitzada o teatralitzada grup escolar a la Seu Vella o Castell 
del Rei

50,00 €

Visita guiada, dinamitzada o teatralitzada grup escolar a la Seu Vella+Castell del 100,00 €
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Rei

Visita guiada+taller a la Seu Vella o Castell del Rei 62,00 €

Lloguer lavabos exteriors del parc de la Mitja Lluna per a grup escolar (tarifa per 
cada nen)

0,10 €

Preu d’activitats familiars de cap de setmana (13) 5,00 €

13. Inclou entrada i activitat

3.5. - Taxes per realització de sessions fotogràfiques, filmacions i similars

CONCEPTE PREU/TARIFA

Sessió fotogràfica

Sessió fotogràfica Fins 2 hores: 108,60 €

Sessió fotogràfica Més de 2 hores fins 1 jornada 451,70 €

Reportatge de boda, comunió, social, etc (14) 45,00 €

Gravació de Vídeos, spots comercials, filmacions i rodatges per a cadenes de televisió i per al cinema i 
similars (15)

De caràcter cultural i compatible amb l’obertura del monument al públic 1/2 
jornada

275,00 €

De caràcter cultural i compatible amb l’obertura del monument al públic, jornada 
sencera.

550,00 €

De caràcter cultural i no compatible amb l’obertura del monument al públic. 1/2 
jornada (Sota disponibilitat.)

550,00 €

De caràcter cultural i no compatible amb l’obertura del monument al públic. 
Jornada sencera (Sota disponibilitat)

1.100,00 €

De caràcter comercial 1/2 Jornada Preu lloguer sala

De caràcter comercial Jornada sencera (Sota disponibilitat) Preu lloguer sala

Serveis. Per cada dia (16) 108,60 €

14 – Inclou l’entrada al monument dins de l’horari d’obertura de fins a 6 persones inclosos els nuvis. aquesta
taxa no s’aplicarà en les bodes celebrades dins del monument.

15 – Mitja jornada fins a 4 hores dins de l’horari d’obertura del monument.

16 - La quota dels serveis de sessions fotogràfiques, filmacions i similars cobreix els subministres, la neteja
ordinària, l’assistència del personal del monument, la megafonia i altres serveis ordinaris dels monuments.
Si  es  produeixen despeses addicionals,  es  tindran que pagar  l’import  de les  mateixes,  Les  gravacions
nocturnes hauran de pagar el cost de seguretat en horari nocturn.

Les  Taxes  per  realització  de  sessions  fotogràfiques,  filmacions  i  similars,  a  excepció  de  la  taxa  per
reportatge de boda, estan subjectes a l’Impost del Valor Afegit vigent en cada moment i no inclòs en els
preus publicats.

3.6. Lloguer d’Espais
Els  lloguers  d’espais  contemplen  3  tipus  de  lloguers,  per  cerimònies,  degustacions  i  activitats
gastronòmiques i actes.
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El  lloguer  dels  espais  gestionats  pel  consorci  està  subjecte  a  l’Impost  del  Valor  Afegit  vigent  en cada
moment i no inclòs en els preus publicats.

3.6.1 Cerimònies

Cerimònies Església
Canonja, Casa

de la Volta i
Castell del Rei

Claustre (una
ala)

Jardí del
Claustre (18)

Capella de
Jesús, i altres
capelles (19)

Preu (17) 1.250,00€ 1.250,00 € 2.000,00 € 1.250,00 € 600,00 €

17 – El Lloguer inclou la disponibilitat de l’espai durant  3 hores, incloent el  muntatge,  la cerimònia i  el
desmuntatge, disponibilitat fins a 200 cadires, llum, so i 2 persones responsables del monument. Passades
les 3 hores, el preu per hora addicional serà de 250,00 €.

18 – El Lloguer inclou tarima.

19 – Aquests espais tenen limitat en el nombre d’assistents a la cerimònia.

3.6.2 – Degustacions
Lloguer d’espais per degustacions amb més de 50 assistents.

ESPAI LABORABLE (DINS D’HORARI) LABORABLE (FORA D’HORARI) CAPS DE SETMANA I FESTIUS

Canonja 1.800,00 € 1.800,00 € 2.250,00 €

Casa de la Volta 1.450,00 € 1.450,00 € 2.250,00 €

Claustre 2.000,00 € 2.000,00 € 2.200,00 €

Castell del Rei 1.800,00 € 1.800,00 € 2.250,00 €

CR Terrassa 1.400,00 € 1.400,00 € 1.500,00 €

En degustacions en els espais, Canonja i Claustre, el preu inclou el lloguer de l’aula taller per a funcionar
com a office.

Per efectuar una degustació al Claustre és necessari emmoquetar tot l’espai amb un mínim d’una ala. El
cost de la moqueta anirà a càrrec de l’organitzador.

Lloguer d’Espais per degustacions amb menys de 50 assistent

DEGUSTACIONS (MENYS DE 50

PERSONES)
LABORABLE (DINS D’HORARI) LABORABLE (FORA D’HORARI) CAPS DE SETMANA I FESTIUS

Qualsevol espai
300,00 € +

10, 00 €/ persona
450,00 € +

10, 00 €/ persona
550,00 € +

10, 00 €/ persona

El lloguer d’espais per degustacions permet la disponibilitat de l’espai durant 4 hores, període que inclou el
muntatge, la realització de l’acte i el desmuntatge i neteja.

Assistència de 2 persones responsables del monument.

Passades les 4 hores, el preu per hora addicional serà de 250,00 €.

3.6.3 - Actes
Actes amb més de 50 assistents
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ESPAI LABORABLE (DINS D’HORARI)
FORA D’HORARI INCLOU

DILLUNS TOT EL DIA
CAPS DE SETMANA I FESTIUS

Canonja 950,00 € 1250,00 € 1.450,00€

Casa de la Volta 750,00 € 1.050,00 € 1.250,00€

Claustre 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00€

Castell del Rei 1.050,00 € 1.350,00 € 1.350,00€

CR Terrassa 850,00 € 1.150,00 € 1.150,00€

Església 1.250,00 € 1.250,00 € 1.250,00€

Capella de Jesús 600,00 € 600,00 € 600,00 €

Altres capelles 400,00 € 750,00 € 900,00 €

Aula taller 200,00 € 400,00 € 400,00 €

Jardí del Claustre 400,00 € 700,00 € 700,00 €

Actes amb menys de 50 assistents

ACTES (MENYS DE 50

PERSONES)
LABORABLE (DINS D’HORARI) FORA D’HORARI CAPS DE SETMANA I FESTIUS

Qualsevol espai 300,00€ + 10€/ persona 350,00€ + 10€/ persona 450,00€ + 10€/ persona

El lloguer d’espais per degustacions permet la disponibilitat de l’espai durant 4 hores, període que inclou el
muntatge, la realització de l’acte i el desmuntatge i neteja.

Assistència de 2 persones responsables del monument.

Passades les 4 hores, el preu per hora addicional serà de 150,00 €.

3.6.4. Descomptes
El lloguer d’un segon espai, o d’un mateix espai dos dies, suposarà l’aplicació d’un descompte del 15 % del
valor total dels lloguers.

El lloguer d’un tercer o més espais, o d’un mateix espai tres dies o més suposarà l’aplicació d’un descompte
del 20 % del valor total dels lloguers. (el descompte no inclou els serveis addicionals).

Els organitzadors professionals de congressos (OPCS), actuant per comte propi , tindran un descompte del
10% del valor total dels lloguers dels espais (el descompte no inclou els serveis addicionals).

El preu de lloguer d’Espais a la Seu Vella es calcularà sempre amb un màxim diari de 7.500,00 € (no inclou
els serveis addicionals).

3.6.5 Altres serveis

CONCEPTE PREU/TARIFA

Tarima metre quadrat 14,00 €

Il·luminació bàsica 150,00 €

Equip de So (en sales no equipades) 250,00 €

Taula 2x1 15,00 €

Roba de taula 12,00 €

Monitor 55 polsades 70€
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Ordinador portàtil 50€

Cadires 1€

Coixí cadira 1€

Truss complert amb Focus 150€

micròfon sobretaula 25€

micròfon sense fil 25€

micròfon diadema 40€

Reserva pàrking * 2€/VEHICLE

Tècnic d’audiovisuals, per acte 150€

* Per utilització privativa de l’aparcament amb motiu d’actes, no inclou reserves d’aparcament individuals

Tarifes lloguer d’espais exteriors 2019
● Les tarifes per llogar els espais exteriors es pressupostaran específicament per cada acte, en funció de
les necessitats del sol·licitant.

● La tarifació mínima serà de mitjà jornada.

● Les condicions de lloguer es pactaran en un document contractual, on s’especificaran tots els detalls i
compromisos derivats de l’acte a organitzar.

Tarifes lloguer entitats 2019

● Entitats fundadores del Consorci

○ Preu de lloguer 300€ + IVA de qualsevol espai.
(sense extres, so, llums, tarima,...)

● Entitats membres del Consell Cívic i Social
○ Preu de lloguer 400€ + IVA de qualsevol espai
(sense extres, so, llums, tarima,...)

Aquesta ordenança fiscal que regula la taxa per la utilització d’espais i activitats que es porten a terme en el
conjunt  monumental  del  Turó de la Seu Vella de Lleida,  entrarà en vigor  al  dia 1 de gener de 2019 i
romandrà en vigor fins que no es modifiqui o es derogui.

Contra l’esmentada aprovació definitiva es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu,
davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Secció del Contenciós, en un termini de dos mesos
comptats des de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província.

Lleida, 31 de desembre de 2018
El president, Fèlix Larrosa Piqué
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