AJUNTAMENT DE LA FIDELISSIMA CIUTAT D’ALCANAR
Montsià (Tarragona)
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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 15: REGULADORA DE LA TAXA PER VISITES A
MONUMENTS HISTÒRICS O ARTÍSTICS
Article 1. Fonament i naturalesa
D’acord a l’article 57 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, en concordància
dels articles 15 i 20 de la mateixa llei, aquest Ajuntament estableix la taxa per la
prestació de serveis per visites a monuments històrics o artístics de naturalesa
municipal.
Article 2. Fet imposable
El fet imposable consisteix en la visita a monuments històrics o artístics de titularitat
municipal de l’Ajuntament d’Alcanar, en concret, el jaciment arqueològic ibèric de la
Moleta del Remei, i el Centre d’interpretació dels íbers de la Casa O’connor.
Article 3. Subjecte passiu
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones
físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’art. 35 de la Llei General
Tributària, que sol·licitin o utilitzin els serveis definits a l’article 2, que constitueixen el
fet imposable de la taxa.
2. Són substituts del contribuent, en el supòsit d’utilització del servei pels menors
d’edat o incapacitats, les persones que tinguin la pàtria potestat o els representants
legals.
Article 4. Beneficis fiscals
1. No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per la determinació del
deute tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa.
2. Malgrat el que s’ha disposat a l’apartat anterior, a l’article regulador de la quota
tributària d’aquesta ordenança es contenen les tarifes reduïdes aplicables quan els
subjectes passius acreditin escassa capacitat econòmica.
Article 5. Quota tributària
La quantia de la taxes es determinarà aplicant les tarifes següents:
Tarifa. MONUMENTS HISTÒRICS O ARTÍSTICS
CONCEPTE
Entrada Individual( un sol monument)
Tarifa normal ………………………………
Entrada individual ( combinada)

IMPORT
2,00 €

Tarifa normal ………………………………
Tarifa reduïda
Menors de 18 anys …………………………
Jubilats ………………………………………
Els quI disposen del carnet jove …………
Entrada menors de 7 anys
Entrada jornades de portes obertes
Entrada grups escolars, organitzats per centres
educatius
Entrada de grup (mínim 20 persones)
Visites guiades

3,00 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
Gratuïta
Gratuïta
Gratuïta
1,00 €
36,00 €/hora
60,00 €/ 2 hores

Article 6. Meritació
La taxa es meritarà quan s’iniciï la prestació del servei o activitats especificades en
l’article 5è de tarifes, mitjançant l’entrada, visita als recintes o utilització dels serveis
enumerats a l’article anterior, o en el moment de la sol·licitud.
El pagament d’aquesta taxa s’efectuarà en el moment d’entrar en els recintes o utilitzar
els serveis a què es refereix aquesta ordenança, o en el moment de la concessió de
l’autorització.
Article 7. Infraccions i sancions
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposa la Llei
general tributària i la normativa de desenvolupament de la mateixa.
Disposició final
Aquesta Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en
sessió de data 31/05/2012 i entrarà en vigor una vegada s’hagi publicat en el Butlletí
Oficial de la província, i regirà i fins al moment de la seva modificació o derogació
expressa per part del Ple.

