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AJUNTAMENT DE LA TORRE DE CAPDELLA
Anunci d’aprovació definitiva de modificació d’Ordenança de la Taxa de Museus
El Ple de l’Ajuntament de la Torre de Capdella del dia 9 de març de 2017, aprovà inicialment la modificació
de les ordenances número 16, reguladora de la Taxa per visites a museus, exposicions i visites guiades a
llocs d’interès patrimonial, històric o artístic i centres similars.
Aquest acord provisional, l’Ordenança fiscal núm. 16, i els expedients han estat exposats al públic durant el
termini de trenta dies hàbils, mitjançant anuncis publicats al Butlletí Oficial de la Província núm. 53 del 16 de
març de 2017 al e-tauler i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, per què els interessats els examinessin i hi
poguessin presentar reclamacions. Atès que no ha estat presentada cap reclamació, aquests acords han
estat elevats a definitius.
Per tot això, i d’acord amb l’article 17.4 del Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de Març, Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, es publica el text íntegre de les ordenances definitivament aprovades:
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 de 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 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:
Preu entrada individual
Preu per grups de més de 25 persones (amb visita lliure)
Visita guiada individual
Visita guiada grups de més de 25 persones
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3,50 € per persona
3 € per persona
5 € per persona
4 € per persona
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Visita guiada escolars
Tallers escolars de mig dia
Tallers escolars de dia sencer
Preus de grup de menys de 25 persones en visita lliure (fora de l’horari establert)
Preus de grup de menys de 25 persones en visita guiada (fora de l’horari establert)
Entrades gratuïtes:
Menors de 10 anys
Empadronats al municipi de la Torre de Capdella
Professors i mestre en actiu acreditats oficialment amb el carnet docent de la
Generalitat de Catalunya en exercici de la seva feina
Dia internacional dels museus: 18 de maig (o data pròxima que anualment es
determini)
Guies turístics professionals en l’exercici de la seva feina
Carnets d’associacions de museus:
Associació de museòlegs de Catalunya (degudament acreditats) i com (degudament
acreditats)
Descomptes:
10% de descompte a les entitats amb les quals se signi convenis de col·laboració
Multientrades:
Tiquets conjunts museu + telefèric
Visites guiades a llocs d’interès patrimonial (fora del Museu Hidroelèctric de
Capdella)

2 € per alumne
100 €
150 €
75 €
100 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€

Segons tarifes
establertes per al
servei del telefèric
8 €/pax

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.
3. Els grups que reservin visites han de pagar el 40% de l’import total, com a mínim, quatre dies abans de la
data de la visita.
Article 6. Altres condicions
1. En el cas de visites, o activitats a grups de més de 25 persones, en necessària la prèvia concertació de la
visita.
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.
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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.
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