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PREU PÚBLIC PER VISITES AL MUSEU DE LA PAGESIA
Article 1. Concepte
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 que aprova el text refós de la Llei d’hisendes locals
(TRHL), aquest municipi estableix el preu públic per la prestació del servei propi d’un museu i la
visita del públic al museu de la pagesia.
Article 2. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança els qui es beneficiïn
dels serveis o activitats, realitzats per aquest municipi, a què es refereix l'article anterior.
Article 3. Quantia
1) La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà la que es fixa en la tarifa que
es conté en l'annex per al servei utilitzat.
2) La tarifa d'aquest preu públic serà la que figura a l'annex.
Article 4. Obligació de pagament
L'obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix des que es realitzi
qualsevol dels serveis o activitats especificats en l'annex
corresponent.
Disposició final
Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la
Província . El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació o
derogació expresses.
ANNEX DE TARIFES
* Preu de l'entrada al Museu:
- General: 3€
- Reduïda 2€ (nens de 6-16 anys, jubilats i grups de més de deu persones)
- Gratuïta: Menors de 6 anys
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* Preu de les Activitats Educatives: 4€
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* Preu d'altres Activitats Culturals que també es gestionen des del Museu:
- Visita guiada a l'Església de Sant Cebrià: 2€
- Tastet de mels: 3€
Descomptes:
* 2x1 amb carnet Jove
* Entrada reduïda amb el carnet de discapacitat


A l'hora de reservar una activitat (visita guiada al Museu, vista guiada a l'Església de
Sant Cebrià, Tastet de mels o qualsevol Activitat Educativa), caldrà emplenar un
formulari de reserva amb els següents condicionants:
1. Per tal que la reserva de l’activitat sigui efectiva, caldrà abonar una bestreta del 50%
de l’import estimat.
2. Atenent a la factura que s’emetrà el dia de l’activitat, el sol·licitant es compromet a
pagar l'import restant mitjançant efectiu/transferència el mateix dia de la realització de
l’activitat o el dia laborable posterior.
3. En cas d'anul·lació de l’activitat, caldrà avisar com a mínim amb 72 hores d'antelació
per tenir dret a la devolució de la bestreta.
4. En cas de retard en l’hora d’arribada del grup: Si el retard és d’entre 15 i 30 minuts,
s’aplicarà un sobre-cost de 5 euros. Si el retard és de més de 30 minuts, l’activitat
quedarà anul·lada de forma automàtica i no es retornarà la bestreta.

Disposició final
Aquesta ordenança fiscal, aprovada per la Junta de Govern Local en sessió celebrada el 27 de
desembre de 2021 començarà a regir el dia 1 de gener de l’any 2022, i continuarà vigent
mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial els articles no
modificats restaran vigents.
L’Alcalde

La Secretària Accidental

Signat i datat electrònicament per qui s’indica.
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