ORDENANCES FISCALS 2022

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. Gaudiran d’entrada gratuïta els estudiants menors de 16 anys i jubilats, membres de International
Council of Museums, Associació Museu Comarcal Manresa, Societat Catalana d'Arqueologia,
mestres i professors.
2. Gaudiran de tarifa reduïda especial els majoristes.
3. Gaudiran d'entrada reduïda o gratuïta les empreses, entitats i altres persones jurídiques que
hagin subscrit un conveni de col·laboració, on s'especifiqui una tarifa especial o gratuïta.
4. No es concedirà cap exempció ni bonificació en l’exacció de la taxa, llevat de les especificades als
punts anterior.
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IV: Quantia
ARTICLE 5
La quantia de la taxa serà la que resulti de l’aplicació de les tarifes següents:
EPÍGRAF

CONCEPTE

TARIFA (€)

1

MUSEU COMARCAL

1.1

Entrades generals. Preu per persona

1.1.1

Tarifa adult

3,00

1.1.2

Tarifa reduïda.

2,50

1.1.3

Tarifa especial.

gratuït

Aquesta tarifa gratuïta també s'aplicarà els dies de la Festa
Major, Festes de la Llum, Jornades europees del Patrimoni i Dia
Internacional dels Museus
1.1.4

Visites teatralitzades a les sales. Preu per persona (adults)

1.2

Serveis educatius del Museu. Preu per persona

1.2.1

Visites guiades al Museu.

2,00

1.2.2

Itineraris: Patrimoni de la ciutat (menys de 3h)

2,50

1.2.3

Itineraris: Patrimoni de la ciutat més carrer del Balç (menys de
3h)

3,50

1.2.4

Itineraris: Patrimoni de la ciutat de 3h

3,00

1.2.5

Itineraris: Patrimoni de la ciutat més carrer del Balç de 3h

4,00

1.2.6

Tallers didàctics al Museu: taller d'escultura barroca o taller
d'arqueologia

3,00

1.2.7

Jocs de rol "Crim al Museu", "Manresa 1622" o "Manresa 1724"

3,50

1.2.8

Joc de rol "Manresa 1300"

4,50

1.2.9

Servei pedagògic a les exposicions temporals, per participant

1,00

1.2.10

Visites de temàtica ignasiana incloses en la campanya "Manresa
2022", només per centres educatius de Manresa, per
participant

1,00

3

ENTRADES COMBINADES

3.1

Pack Museu Comarcal, carrer del Balç i la Seu

3.1.1

Tarifa adult

7,00

3.1.2

Tarifa reduïda

5,50

5,00

Aquesta tarifa s’aplicarà a les persones que tinguin dret a tarifa
reduïda, i també quan es duguin a terme promocions i ofertes
especials amb motiu de campanyes amb museus i/o altres
actius turístics.
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3.2

Pack Museu Comarcal i carrer del Balç

3.2.1

Tarifa adult

3.3

Entrada celebració Nit dels Museus

4

SALES EXPOSICIONS CENTRE CULTURAL DEL CASINO

4.1

Visita d'exposicions

6,00
gratuït

gratuït

Excepcionalment, en els casos on es consideri justificat es podrà
establir un preu públic per la visita d'exposicions
4.2

Servei pedagògic a les exposicions temporals, per participant

1,00

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.
VII. Recaptació
ARTICLE 7
El pagament de la taxa es farà efectiu al mateix recinte o local.
ARTICLE 8
La gestió, recaptació i inspecció de les quotes d’aquesta taxa, així com la qualificació de les infraccions
tributàries i determinació de les sancions que siguin d’aplicació es realitzarà de conformitat amb la
Llei general tributària, les lleis estatals reguladores de la matèria i les disposicions que les
desenvolupen, així com l’ordenança fiscal general reguladora de la gestió, inspecció i recaptació dels
tributs i altres ingressos de dret públic municipals, i resta de disposicions dictades per aquest
Ajuntament en aplicació de la seva potestat reglamentària.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb
motiu 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 que porten causa.
273

ORDENANCES FISCALS 2022

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta ordenança fiscal començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 2022, i continuarà en vigor
mentre no s'acordi la seva modificació o derogació, llevat de la supressió de les tarifes de l’epígraf 2,
que entrarà en vigor quan s’aprovin els preus privats corresponents en el marc de l’encàrrec de gestió
per a la promoció turística de la ciutat i la gestió del projecte Manresa 2022.
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