AJUNTAMENT DE QUART

Expedient 13/2020
Modificació ordenança taxa museu
JD/CV/YV

AJUNTAMENT DE QUART
De l’ajuntament de Quart sobre aprovació definitiva de modificació de l’ordenança fiscal
número 25 reguladora de la taxa visites al Museu de la Terrissa de Quart.

En compliment de l’article 17.4 de Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual
s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, es fa públic que ha quedat
elevat a definitiu l’ acord provisional d’aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal taxa
visites al Museu de la Terrissa de Quart.
L’ esmentat acord provisional fou adoptat pel Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada
el dia 15 de gener de 2020.
Que l’expedient ha estat sotmès a informació pública durant trenta dies hàbils, mitjançant la
publicació al tauler d’edictes de l’ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província de Girona
número 31 de data 14 de febrer de 2020.
Que durant el termini d’exposició al públic comprès entre el 17 de febrer de 2020 fins el dia 27
de març de 2020, no s’han formulat al·legacions ni reclamacions al respecte.
L’ esmentada ordenança entrarà en vigor el dia següent a la seva publicació definitiva al Butlletí
Oficial de la Província de Girona i regirà mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.
Contra el present acord definitiu es pot interposar directament recurs contenciós administratiu,
davant la sala corresponent del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest edicte, sens perjudici que amb
caràcter potestatiu es pot interposar recurs de reposició dins el termini d’un mes a comptar des
de la publicació o qualsevol altre que es consideri adient.
TEXT DE L’ORDENANÇA MODIFICADA.
“On diu:
Article 3. Obligats al pagament.
Estan obligades al pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança, totes aquelles
persones físiques que demanin accedir al Museu de la Terrissa.
Article 4. Quantia.
L' import de les taxa serà el següent:
CONCEPTE
Entrada Individual, per persona

IMPORT
3,5 €
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Entrada Reduïda, Estudiants, jubilats i aturats
Entrada individual menors de 12 anys
Visites escolars. Mínim 23 alumnes
Tallers escolars. Mínim 23 alumnes
Taller escolar de torn. Màxim 20 alumnes
Visites grup de 10 a 25 pers. (amb guia). Mínim 10
persones

2,0 €
Gratuïta
2,8 €/alumne
2,8 €/alumne
4 €/alumne
3 €/pers.

Article 5. Obligació i Forma de Pagament.
L' obligació de pagar la taxa neix des del moment en què s' iniciï la prestació del servei o la
realització de l' activitat.
El pagament de la taxa es farà efectiu en el moment de l' accés al Museu de la Terrissa de la
persona obligada al pagament, a qui es lliurarà un rebut numerat i segellat.”
“ Ha de dir:
Article 3. Obligats al pagament.
Estan obligades al pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança, totes aquelles
persones físiques que demanin accedir al Museu de la Terrissa de Quart segons la regulació
establerta en l’article següent.
Article 4. Quantia
L' import de les taxa serà el següent:

CONCEPTE
Entrada Individual o de grup a la planta baixa del
Museu
Visites escolars. Mínim 23 alumnes
Tallers escolars. Mínim 23 alumnes
Taller escolar de torn. Màxim 20 alumnes
Visites individuals o grup de 2 a 9 pers. (amb guia).
Visites grup de 10 a 25 pers. (amb guia). Mínim 10
persones

IMPORT
gratuïta
2,8 €/alumne
2,8 €/alumne
4 €/alumne
30 €
3€/pers.

Les visites a la planta pis del Museu s’hauran de realitzar sempre amb guia, i s’hauran de
concertar amb reserva prèvia de 7 dies.
Article 5. Obligació i Forma de Pagament
L' obligació de pagar la taxa neix des del moment en què s' iniciï la prestació del servei o la
realització de l' activitat.
El pagament de la taxa es farà efectiu en el moment de l' accés al Museu de la Terrissa de la
persona obligada al pagament, a qui es lliurarà un rebut numerat i segellat.
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No obstant, en el supòsit de cites prèvies guiades s’haurà d’abonar el 50% de la taxa
concertada en el moment de realitzar la reserva anticipada”.

L’alcalde,
Carles Gutiérrez
Medina - DNI
40341705G (AUT)
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Carles Gutiérrez Medina.
Quart, a la data de la signatura electrònica.

NIF: P1715100B- Pl.de la Vila, 2 – Tel.972 46 91 71 – FAX.972 46 80 81 – ajuntament@quart.cat

