Ajuntament de la Torre de Capdella.
Ordenança Fiscal núm. 16
TAXA PER VISITES A MUSEUS, EXPOSICIONS I VISITES GUIADES A LLOCS
D’INTERÈS PATRIMONIAL, HISTÒRIC O ARTÍSTIC I CENTRES SIMILARS.
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.w) del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL),
l’Ajuntament estableix la taxa per les visites a museus, exposicions i visites guiades a
llocs d’interès patrimonial, històric o artístic i centres similars, que es regirà per la
present Ordenança.
Article 2. Fet imposable
El fet imposable de la taxa el constitueix l'activitat desenvolupada amb motiu les
visites culturals a museus o exposicions, en grup o de forma individual, i visites
guiades, a llocs d’interès cultural, patrimonial, històric o artístic i centres similars.
Article 3. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança, els que es
beneficien dels serveis o activitats prestats o realitzats per l’Ajuntament de la Torre de
Capdella, o del seu organisme autònom administratiu local depenent, anomenat
Patronat Municipal de Turisme de la Vall Fosca, i altres entitats que depenguin de
l’Ajuntament de la Torre de Capdella, i que realitzin les activitats descrites en els
articles precedents.
Article 4. Quantia
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà fixada a les tarifes
contingudes a l’apartat següent, per cadascun dels diferents serveis o
activitats.
2. Les tarifes d’aquesta taxa seran les següents:
ENTRADES NORMALS:

Euros

PREU ENTRADA INDIVIDAL

2,50

PREU PER GRUPS DE MÉS DE 15 PERSONES

2 € per persona

ENTRADES GRATUÏTES:
MENORS DE 9 ANYS

0

DIA INTERNACIONAL DELS MUSEUS: 18 DE MAIG

0

CARNETS D’ASSOCIACIONS DE MUSEUS:
ACM
ICOM

0

3. En els casos no especificats en els supòsits anteriors, s’aplicaran les tarifes
corresponents en funció de la utilització, sent aplicables els imports d’aquestes taxes,

juntament amb altres possibles activitats que es realitzin en l’àmbit del terme municipal
de la Torre de Capdella, i no especificats en aquesta Ordenança.

Article 5. Condicions de pagament
1. L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança neix quan
s’inicia la prestació dels serveis o activitats de visites a museus, exposicions i
visites guiades a llocs d’interès patrimonial, històric o artístic i centres similars.
2. El pagament s’efectuarà en el moment d’entrar als recintes, o inici de les visites
o visites guiades. Aquest pagament es podrà fer en efectiu al mateix moment
d’adquisició de la/les entrada/es, o bé de la forma que s’estipuli al moment de
fer la reserva, sempre i quan, aquest mitjà de pagament sigui possible de
realitzar en el lloc de venda de les entrades o concertació de visites.
Article 6. Altres condicions
1. En el cas de visites, o activitats a grups de més de 15 persones, en necessària
la prèvia concertació de la visita.
2. Les visites a la Central Hidroelèctrica de Capdella, segons conveni signat amb
Fecsa-Endesa, és imprescindible realitzar la visita de forma guiada, amb un guia
especialitzat, que acompanyarà als visitants en tot moment.

Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes
posteriors
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es
facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o
substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i
reglamentaris de què porten causa.
Disposició final
Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació al BOP, i serà
aplicable a partir de l’endemà de la seva publicació al BOP.
La seva vigència serà fins que es produeixi la seva modificació o derogació expressa.

