25 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA
SOBRE VISITES AL MUSEU

DEROGADA (BOIB 49 19/04/2016)

ARTICLE 1.- CONCEPTE.
D’acord amb el que preveu l’article 117, en relació amb l’article 41.B, ambdós de la Llei
39/1988, del 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, així com a la Llei 25/1998, de
13 de juliol, de modificació del Règim Legal de Taxes Estatals i Locals, i de Reordenació de les
Prestacions Patrimonials de caràcter públic, aquest Ajuntament estableix la taxa per l’entrada i
visita al Museu Municipal.
ARTICLE 2.- OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR.
L’Obligació de contribuir neix en el moment de l’entrada a l’edifici i el fet imposable està
determinat per la visita al museu.
ARTICLE 3.- SUBJECTE PASSIU.
Estan obligades al pagament d’aquesta taxa les persones interessades en visitar el
Museu.
ARTICLE 4.- BASES DE GRAVAMEN.
Es prendrà com a base de la present exacció la persona o nombre de persones
interessades en visitar el museu, i l’estància podrà ésser tot el temps que duri l’horari de visita.
ARTICLE 5.- TARIFES.
La tarifa a aplicar serà de 1,50 € per persona.
ARTICLE 6.- EXEMPCIONS I BENEFICIS TRIBUTARIS.
Els grups de persones de la Tercera Edat i altres de caràcter social, podran beneficiarse d’una reducció sobre l’anterior tarifa del 25 %, prèvia petició al Sr. Batle i anunci del dia de
visita.
DISPOSICIÓ FINAL.
La present Ordenança entrarà en vigor un cop publicat el seu text íntegre en el BOIB i
transcorregut el termini de 15 dies comptats a partir del moment que l'Administració de l'Estat i
de la Comunitat Autònoma hagin rebut l'acord d'aprovació definitiva, i es començarà a aplicar a
partir de l'1 de gener de 1999; romandrà en vigor fins a la seva modificació o derogació
expresses.
DILIGÈNCIA
Una vegada acabat el termini d’exposició pública, i atès que no s’han presentat
reclamacions s’entén aprovada definitivament la present Ordenança, el text íntegre de la qual ha
estat publicat en el BOIB núm.: 167 de dia 31 de desembre de 1998
Pollença, 2 de gener de 1999.
La Secretària actal.,
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Secció I. Disposicions generals
AJUNTAMENT DE POLLENÇA
4068 Aprovació definitiva de la supressió de la taxa sobre visites al museu i la derogació de
l'ordenança
fiscal reguladora de la taxa sobre visites al museu
Als efectes del que disposa l’article 17.4. del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals,
es posa en coneixement la supressió de la taxa sobre visites al museu i la derogació de
l’ordenança fiscal reguladora de la taxa sobre visites a
museus publicada en el BOIB núm. 137 de 31 de desembre de 1.998, aprovada dita supressió i
derogació en sessió plenària de 28 de gener de
2016, acord que es considera definitiu atès que no hi ha hagut reclamacions durant el període
d’exposició pública.
Contra el present acord definitiu els interessats podran interposar recurs contenciós administratiu
en el termini de dos mesos comptats a partir
de l’endemà de la seva publicació en el BOIB.
Pollença, 14 d’abril de 2016
El Batle
Miquel Àngel March Cerdà
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