ORDENANÇA FISCAL NÚM. 34
REGULADORA DE LA TAXA PER ENTRADA I VISITES A L'ESPAI ERMENGOL MUSEU DE LA CIUTAT

Article 1r
A l'empara del previst als articles 57 i 20.4) del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, de
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d'aquest text legal, s'estableixen
les taxes per entrada i visites a l'Espai Ermengol - Museu de la Ciutat.

Article 2n. Fet imposable
2.1 Constitueix el fet imposable de les taxes a què es refereix aquesta ordenança, la
prestació dels serveis establerts per al gaudi i visita a l'Espai Ermengol - Museu de la
Ciutat.
2.2 No estaran subjectes al pagament de les taxes:
- Els periodistes per a l'exercici de la seva professió, sempre que s'acrediti
documentalment.
- Les entrades i visites de grups vinculats a institucions de caràcter cultural o educatiu,
inclosos els monitors i professor responsables dels grups.
- Les entrades expedides els següents dies:
- 18 de maig, dia internacional dels museus.
- 11 de setembre.
- 3 de novembre, Sant Ermengol.
- El dia dels Museus del Pirineu, fixat per xarxa de Museus i Equipaments
Patrimonials de l'Alt Pirineu i Aran.

Article 3r. Subjectes passius
Són subjectes passius, en concepte de contribuents, de les taxes a què es refereix
aquesta ordenança, les persones físiques o jurídiques, com també les entitats a què es
refereix l'article 33 de la Llei General Tributària que sol·liciten o resulten beneficiades
pels respectius serveis.

Article 4t. Meritació
Les taxes regulades en aquesta ordenança es meriten quan s'inicie la prestació del
servei, que s'entendrà produïda amb l'accés o entrada al recinte o instal·lacions
corresponents.

Article 5è. Període impositiu i meritament.
La quota que correspongui abonar per la prestació dels serveis a què es refereix
aquesta ordenança es determinarà d'acord amb les tarifes següents:

Descripció

Import

1

Entrada tarifa general

4€

2

Entrada reduïda: per a persones majors de 65 anys, estudiants i
grups

3€

3

Entrada súper reduïda: per a grups de majors de 65 anys i grups
d'estudiants.

2€

4

Passa Port de la Xarxa de Museus i Equipaments Patrimonials de
l'Alt Pirineu i Aran

5€

S'entén per grup, 10 persones o més
No obstant això, i per raons de capacitat econòmica, els col·lectius següents
gaudeixen, amb la justificació prèvia, de les reduccions següents:
- Els menors d'edat de fins a 6 anys inclusivament, tenen una reducció del 100%.
- Els menors d'edat de més de 6 anys, pagaran la tarifa reduïda.
- Els titulars del Passa Port de la Xarxa de Museus i Equipaments Patrimonials de l'Alt
Pirineu i Aran, pagaran el 50% de la tarifa corresponent.

Article 6è. Normes de gestió
El pagament de les taxes a què es refereix aquesta ordenança, haurà d'efectuar-se
quan s'iniciï el servei, és a dir, a l'entrada del recinte.
Quan, per causes no imputables al subjecte passiu, el servei no es presti o no es
desenvolupi, es retornarà l'import corresponent.

Article 7è. Exempcions i bonificacions
No es concediran més exempcions o bonificacions que les expressament previstes en
les lleis o les derivades de l'aplicació dels tractats internacionals.

Article 8è. Infraccions i sancions
En tot el que es refereix a infraccions i sancions tributàries i les diferents qualificacions,
com també les sancions que a aquestes correspongui, seran aplicables les normes
establertes en la Llei General Tributària.

DISPOSICIONS FINALS
Primera. Per a tot allò que no està expressament regulat en aquesta ordenança, serà
aplicable l'Ordenança fiscal general de gestió, recaptació i inspecció dels tributs locals
d'aquest Ajuntament.
Segona. Aquesta ordenança produirà efectes a l'endemà de la seva publicació en el
Butlletí Oficial de la Província i continuarà en vigor fins que s'acordi derogar-la o
modificar-la de manera expressa.

DILIGÈNCIA
Aquesta ordenança la va aprovar provisionalment el ple de l’Ajuntament en sessió de 4
d'abril de 2011 i va quedar aprovada definitivament de forma automàtica al no haver-hi
al·legacions. Es va publicar íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida
núm. 83 de 9 de juny de 2011
El Secretari

Vist i plau
L’alcalde

