ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER VISITES A
MUSEUS, EXPOSICIONS, BIBLIOTEQUES, MONUMENTS HISTÒRICS O
ARTÍSTICS, O ALTRES CENTRES O LLOCS ANÀLEGS.
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del què estableixen els articles 58 i 20.4. w), de la Llei 39/1988, de 28
de desembre, reguladora de les hisendes locals, i de conformitat amb el què
disposen els articles del 15 al 19 de l’esmentat text legal, aquest ajuntament
estableix la taxa per la prestació de serveis per visites a museus, exposicions,
biblioteques, monuments històrics o artístics, parcs zoològics i altres centres o
llocs anàlegs.
Article 2. Fet imposable
Consisteix en la visita a museus, exposicions, biblioteques, monuments històrics
o artístics, i altres centres o llocs anàlegs.
Article 3. Subjecte passiu
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’art. 33 de la Llei
general tributària, que sol·licitin o utilitzin els serveis definits a l’article 2, que
constitueixen el fet imposable de la taxa.
2. Són substituts del contribuent, en el supòsit d’utilització del servei pels menors
d’edat o incapacitats, les persones que tinguin la pàtria potestat o els
representants legals.
Article 4. Responsables
1. Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les
obligacions tributàries les persones físiques o jurídiques a què es refereixen els
articles 38.1 i 39 de la Llei general tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els
síndics, els interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats
en general en el supòsit i abast que assenyala l’article 40 de la Llei general
tributària.
Article 5. Beneficis fiscals
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1. No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per la determinació del
deute tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa.
2. Malgrat el que s’ha disposat a l’apartat anterior, a l’article regulador de la quota
tributària d’aquesta ordenança es contenen les tarifes reduïdes aplicables quan
els subjectes passius acreditin escassa capacitat econòmica.
Article 6. Quota tributària
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
BIBLOTECA

VISITES
CASTELL

Carnet d’usuari
Servei de préstec de llibres
Duplicat de carnet d’usuari

Gratuït
Gratuït
3,00 €

Entrada general
Entrada reduïda
Entrada per empreses Tour
Operators. Les 750 primeres
entrades any.
Entrada per empreses Tour
Operators. De 751 a 1.500
entrades any.
Entrada per empreses Tour
Operators. A partir de 1.500
entrades any.
Grups d’entre 15 i 25, per
persona
Grups de més de 26, per
persona

4,50 €
3,50 €
2,00 €

AL

1,00 €
0,50 €
3,00 €
2,50 €

ACTES AL CENTRE
CULTURAL
Entrada general

A
determinar
segons actuació

2. Podran beneficiar-se de l’import de l’entrada reduïda els següents subjectes
passius:
- Jubilats i pensionistes
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- Titulars del Carnet Jove
- Titulars del carnet Club Super 3
- Titular del Carnet d’Estudiant
- Nens i nenes de 8 a 14 anys, ambdós inclosos
3. Podran beneficiar-se d’entrada gratuïta els següents subjectes passius:
- Nens i nenes menors de 8 anys
- Titulars de Carnet Docent si venen acompanyant els alumnes
- Titulars del Carnet de minusvàlid
4. Les persones beneficiàries d’entrada gratuïta no computaran a efectes de la
formació de grup.
Article 7. Meritació
La taxa es meritarà quan s’iniciï la prestació del servei o activitats especificades
en l’article 6è de tarifes, mitjançant l’entrada, visita als recintes o utilització dels
serveis enumerats a l’article anterior, o en el moment de la sol·licitud.
El pagament d’aquesta taxa s’efectuarà en el moment d’entrar en els recintes o
utilitzar els serveis a què es refereix aquesta ordenança, o en el moment de la
concessió de l’autorització.
Article 8. Infraccions i sancions
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposa la
Llei general tributària i la normativa que la desplega.
Disposició Final
Aquesta ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en
sessió celebrada el 29 d’octubre de 1998, i que ha quedat definitivament
aprovada en data començarà a regir el dia 1 de gener de 1999, i continuarà
vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.
Modificació
El Ple de l’Ajuntament, a la sessió de 9 de març de 2017 va aprovar
provisionalment la modificació d’aquesta ordenança, publicada al BOP, núm. 94,
de data 17 de maig de 2017. Sense haver-se produït cap reclamació, d’acord
amb la normativa reguladora de les hisendes locals, l’acord d’aprovació provisional
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ha esdevingut definitiu sense necessitat d’un nou acord i s’ha publicat al BOP núm.
66, de data 5 d’abril de 2018.

4

