ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 35, REGULADORA DE LA TAXA PER VISITES A MUSEUS, EXPOSICIONS I
ALTRES CENTRES O LLOCS ANÀLEGS.
I. Naturalesa i fet imposable
ARTICLE 1
En ús de les facultats concedides per l’article 106 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim
Local i de conformitat amb el que es disposa als articles 15 a 19 del reial decret legislatiu 2/2004 pel qual s’aprova
el text refós de la Llei d’hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per visites a museus, exposicions i
altres centres o llocs anàlegs, que es regirà per aquesta Ordenança Fiscal, les normes de la qual s’atenen al que
disposa l’article 57 de l’esmentat reial decret legislatiu 2/2004.
ARTICLE 2
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa l’entrada a museus, exposicions i altres centres o llocs anàlegs.
II. Subjectes passius i responsables
ARTICLE 3
Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4
de la Llei General Tributària que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades pels serveis o activitats que
constitueixen el fet imposable de la taxa.
III. Exempcions, bonificacions i reduccions
ARTICLE 4
1.

2.

Gaudiran d’entrada gratuïta:
a)

Els menors de 16 anys.

b)

Els grups escolars que sol·licitin visita programada.

c)

Els jubilats i pensionistes.

No es concedirà cap exempció ni bonificació en l’exacció de la taxa, llevat de les especificades al punt
anterior.

IV: Quantia
ARTICLE 5
La quantia de la taxa serà la que resulti de l’aplicació de les tarifes següents:
Museu Comarcal

2,00 €

V. Període impositiu i acreditament
ARTICLE 6
La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir:
a)

Quan s’iniciï la prestació del servei que constitueix el fet imposable de la taxa.

b)

Quan es presenti la sol·licitud que iniciï l’actuació o l’expedient, la qual no es tramitarà sense que s’hagi
efectuat el pagament corresponent.
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VII. Recaptació
ARTICLE 7
El pagament de la taxa es farà efectiu al mateix recinte o local.
ARTICLE 8
La recaptació de la taxa es realitzarà de conformitat amb la Llei General Tributària, les lleis estatals reguladores
de la matèria i les disposicions que les desenvolupen.
VIII. Inspecció
ARTICLE 9
La inspecció de la taxa, la qualificació de les infraccions tributàries i la determinació de les sancions que siguin
d’aplicació, es realitzaran de conformitat amb la Llei General Tributària, les lleis estatals reguladores de la matèria
i les disposicions que les desenvolupen.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança Fiscal començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 2009 i continuarà en vigor mentre no
s’acordi la seva modificació o derogació.
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