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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 039 

PREU PÚBLIC ACTIVITATS PATRIMONIALS DE VILASSAR DE DALT 

 

Article 1r. Concepte i naturalesa 

1. De conformitat amb el que es preveu en l’article 127, en relació amb l’article 41, amb-
dós del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (RDL 2/2004, de 5 de 
març), aquest municipi estableix els preus públics pel servei de visites als elements pa-
trimonials del municipi de Vilassar de Dalt, que es regirà per aquesta ordenança. 

2. La concreció de cada preu públic només contindrà els elements indispensables per a 
la fixació de la quantia corresponent així com, si escau, aquells criteris específics de 
gestió, liquidació o recaptació que siguin necessaris d'acord amb la naturalesa de l'ac-
tuació o del servei de què es tracti. La present regulació general, per tant, és directa-
ment aplicable en la resta d'aspectes. 

3. El Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 27 d’octubre de 2011, va delegar a la Junta 
de Govern Local l’establiment i fixació dels Preus Públics, de conformitat amb l’article 
23.2 b de la Llei 7/85, de 2 d’abril i l’Ordenança fiscal núm. 30 Reguladora dels preus 
públics.  

 

Article 2n. Exempcions 

L’Ajuntament es reserva el dret de, per interès general, cultural, de difusió turística o de 
promoció aplicar preus per sota dels preus públics establerts i fins a la gratuïtat 
sempre que quedi justificat mitjançant un informe favorable del servei municipal correspo-
nent. En aquests casos es farà constar obligatòriament aquesta col·laboració a tota la 
documentació i publicitat. Aquesta mesura té com objectiu donar difusió del patrimoni 
local mitjançant la programació d’activitats gratuïtes obertes a la ciutadania i concertades 
amb els centres escolars locals.  
 

Article 3r. Obligats al pagament 

Estan obligats al pagament dels preus públics regulats en aquesta ordenança les perso-
nes o entitats que es beneficiïn dels serveis d’obertura i de visites guiades degudament 
concertades. 

 

Article 4t. Quantia 

1. La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà la que es fixa en les tari-
fes que es detallen a continuació: 

 

ACTIVITATS PATRIMONIALS 1 h 
 Preu € 

de 0 a 7 anys 0,00 
Grups escolars (preu per alumne) 3 
Grups de fins a 1-15 persones 60.5 
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Grups a partir de 16-40 persones (preu per persona) 3.5 
 

 

ACTIVITATS PATRIMONIALS 1.5 h Preu € 

de 0 a 7 anys 0,00 
Grups escolars (preu per alumne) 4 
Grups de fins a 1-15 persones 78.7 
Grups a partir de 16-40 persones (preu per persona) 4.5 

 

ACTIVITATS PATRIMONIALS 2 h Preu € 

de 0 a 7 anys 0,00 
Grups escolars (preu per alumne) 5.5 
Grups de fins a 1-15 persones 96.8 
Grups a partir de 16-40 persones (preu per persona) 6 

 

ACTIVITATS PATRIMONIALS 2.5 h Preu € 

de 0 a 7 anys 0,00 
Grups escolars (preu per alumne) 6.5 
Grups de fins a 1-15 persones 115 
Grups a partir de 16-40 persones (preu per persona) 7 

 
ACTIVITATS PATRIMONIALS AMB DEGUSTA-

CIÓ/TAST DE PRODUCTE Preu € 

Preu individual per degustació 1 producte 5,00 
Preu individual per degustació 2 productes 7,00 
Preu individual per degustació 3 productes 10,00 
Preu individual per degustació 4 productes o més 15,00 

 

 
2. Les tarifes establertes per aquest preu públic comprenen l'Impost sobre el valor afegit, 

que es repercutirà d’acord amb la normativa que el regula. 

3. Quan la venda de l’entrada es realitzi a través d’alguna plataforma electrònica de co-
mercialització el cost del servei de gestió es repercutirà en el preu d’entrada. La plata-
forma de comercialització haurà de liquidar a l’Ajuntament l’import íntegre del preu pú-
blic especificat anteriorment.   

 

Article 5è. Obligació de pagament 

L’obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix en el moment 
de la sol·licitud de servei. 
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Article 6è. Remissió normativa 

En tot allò no previst en aquesta Ordenança, s’estarà al que al respecte determinin l'Or-
denança General de Gestió, Recaptació i Inspecció, el Text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals, la Llei de taxes i preus públics i altres disposicions concordants. 
 

Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències 
que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors. 

Els preceptes d’aquesta Ordenança que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes 
de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin re-
missions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substi-
tuïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamenta-
ris de què porten causa. 

 

Disposició final 

Aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada el 18 de desembre de 
2018, entrarà en vigor el dia 01 de gener de l'any 2019 i continuarà vigent mentre no se 
n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles que no 
s'han modificat restaran vigents. 

 


