Ordpp 50

ORDENANÇA NÚM. 50
ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PUBLIC PER LES ACTIVITATS RELACIONADES
AMB EL PATRIMONIO HISTÒRIC I ARQUEOLÒGIC DEL MUNICIPI.

Article 1r. Fonament i naturalesa
De conformitat amb el que es preveu en l'article 127, en relació amb l'article 41, ambdós del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, aquest municipi estableix el preu públic per la realització
d’activitats relacionades amb el patrimoni històric i arqueològic d’aquest municipi, el Telègraf, el
refugi de ca l’Arnau, el jaciment romà Mons Observans, i qualsevol altre de característiques
anàlogues
Article 2n. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança, els qui es beneficiïn
dels serveis o les activitats, prestats o realitzats per aquest municipi, a què es refereix l'article
anterior.
Article 3r. Quantia
1. La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà la que es fixa en les tarifes
que s’indiquen a continuació:
A) Tarifa general
1) Entrada General. Per persona............................................................... 2,00 €
2) Entrada general reduïda. Per persona................................................... 1,00 €
3) Entrada general amb visita guiada. Per persona ................................... 3,50 €
4) Entrada general reduïda amb visita guiada. Per persona ...................... 2,00 €
5) Entrada general amb visita teatralitzada. Per persona .......................... 4,00 €
6) Entrada general reduïda amb visita teatralitzada. Per persona.............. 2,00 €
B) Tarifa escolar
1) Visita guiada. Per alumne...................................................................... 1,50 €
2) Tallers escolars: Segon característiques del taller:
2.a) Mínim. Per alumne ..................................................................... 0,50 €
2.b) Màxim. Per alumne................................................................... 10,00 €
C) Venda de productes
1) Quadern escolar. Unitat......................................................................... 5,00 €
2) Pòster jaciment. Unitat .......................................................................... 1,00 €
2. Les tarifes establertes per aquest preu públic comprenen l'Impost sobre el Valor Afegit.
Article 4t. Obligació al pagament
1. L'obligació del pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix des del
moment en que es fa ús dels serveis regulat a la tarifa anterior.
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2. El pagament d'aquest preu públic s’efectuarà en el moment de fer-ne l’ús al que es refereix
l’apartat 1 anterior.
Article 5è. Exempcions i reducció
1. Estaran exempts del pagament d’aquest preu públic:
a)
b)
c)
d)

Els veïns de Montornès del Vallès
Els menors de 7 anys
Els escolar del municipi
Els membres del ICOM i de l’Associació de Museòlegs de Catalunya

2. S’aplicarà la tarifa reduïda a:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Pensionistes, aturats i jubilats
Grups de 15 o més persones
Persones amb carnet jove o carnet d’estudiant
Usuaris amb Carnet de la Biblioteca de Montornès
Alumnes de les oficines de català de Montornès
Socis d’entitats amb les quals es signi conveni de col·laboració

Article 6è. Remissió normativa
En tot allò no previst en aquesta Ordenança, s'estarà al que al respecte determinin , la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, la Llei de Taxes i Preus Públics i altres Disposicions
concordants.
Disposició Final
La present Ordenança entrarà en vigor a l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la
Província i restarà vigent fins a la seva modificació o derogació expressa.”
DILIGÈNCIA.- Per fer per ella constar que la present ordenança núm. 50 ha estat aprovada
provisionalment, per acord del Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia
05/11/2015 i definitivament per acord del Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària
celebrada el dia 28/12/2015 i publicada al Butlletí Oficial de la Província de data 31/12/2015.
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