
  

 

  

 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16 

 
TAXA PER VISITES A MUSEUS, EXPOSICIONS, BIBLIOTEQUES I ALTRES 

CENTRES O LLOCS ANÀLEGS 
 
 

Article 1. Fonament i naturalesa  
 

A l’empara del que 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 que disposen els 

articles 15 a 19 de l’esmentat text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la 

prestació de serveis per visites a museus, exposicions, biblioteques i altres centres o 

llocs anàlegs.  
 
Article 2. Fet imposable  
 

Consisteix en la visita a museus, exposicions, biblioteques i altres centres o llocs 

anàlegs.  
 
Article 3. Subjectes Passius 
 
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 el 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 
supòsits i abast que assenyala l’article 40 de la Llei general tributària.  
 

Article 5.- Beneficis fiscals:  

 

1.- S’aplicarà una bonificació d’un 15% de la tarifa a les famílies nombroses, que 

acreditin la condició amb el carnet corresponent.  

2.- S’aplicarà la gratuïtat de la tarifa als veïns del municipi que acreditin el seu 

empadronament. 

3.- S’aplicarà la gratuïtat de la tarifa als docents, que per raó de la seva feina acreditin la 

seva condició. 



  

 

  

 

Article 6.- Quota tributària: 

La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 

 

 

Adult 3,50€ 

Nens (5-11 anys) 2,00€ 

Carnet Super 3 Gratuït  

Joves (12-18 anys) 3,00€ 

Carnet Jove (12-30 anys) 2,50€ 

Carnet estudiants 2,50€ 

Jubilats 3,00€ 

Grups (+20 persones) 3,00€ per persona 

Tarifa familiar (4 persones) 10,00€ 

Família nombrosa Descompte 15% 

Persones amb mobilitat reduïda 2,00€ 

Carnet Docent Gratuït 

Veïns/es empadronats al municipi Gratuït 

 
Article 7. Meritació 
 

La taxa es meritarà quan s’iniciï la prestació del servei o activitat especificades en 

l’article 5è 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 30 d’Octubre de 2000, i començarà a regir el dia 1 de gener de 
2001, i continuarà vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.  

 
Modificació aprovada pel Ple en data 18.11.13. 
Modificació aprovada pel Ple en data 06.11.15 
Modificació aprovada pel Ple en data 01.03.21  
 

Vist i Plau 

Alcaldessa,      La Secretària, 


