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L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER VISITES AL
CONJUNT ARQUEOLÒGIC  DE POLLENTIA I EL MUSEU MONOGRÀFIC,
EXPOSICIONS, MONUMENTS HISTÒRIC ARTÍSTICS, I ALTRES CENTRES
I LLOCS ANÀLEGS I ACTIVITATS FORMATIVES I CULTURALS.

Article 1r.- FONAMENT I NATURALESA.

Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per
l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
conforme al que disposen els articles del 15 a 19 i 20 .4 w) del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes
locals, aquest Ajuntament estableix la taxa, per visites al conjunt arqueològic  de
Pollentia i el Museu Monogràfic, exposicions, monuments històric artístics, i altres
centres i llocs anàlegs i activitats formatives i culturals que es regirà per la present
ordenança fiscal, les normes de la qual s’avenen amb el que es preveu a l’article 57 del
Reial Decret Legislatiu 2/2004.

Article 2n.- SUBJECTE PASSIU.

Son subjectes passius contribuents de la taxa regulada en aquesta Ordenança, els que es
beneficiïn dels serveis o activitats, prestats o realitzats per aquest Consorci, què es
refereix l'article anterior.

Article 3r.- QUOTA TRIBUTÀRIA.

a) La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la fixada en les tarifes
contingudes en l'apartat següent, per a cadascun dels diferents serveis o activitats.

b)  Les tarifes d'aquesta taxa seran les següents:

Quadre de tarifes
CONSORCI DE LA CIUTAT ROMANA DE POL·LÈNTIA
Visita lliure
Públic General 4,00€
Reduïda: joves de 8-25 anys ambdós inclosos- majors de 65

anys – aturats – persones amb discapacitat entre 33-65%

presentació del certificat expedit pel Centre Base de Valoració de

discapacitat de les Illes Balears, o qualsevol certificat expedit pels

Centres Bases de Valoració de discapacitat de qualsevol altre

comunitat autònoma de l’Estat

2,50€

Escoles 1,50€
Visites guiades
Guiades Escolars 2,50€
Guiada 3ªedat, culturals, altres 4,00€
Tallers 3,00€
Visita guiada+taller 3,50
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Seran gratuïtes:
 Infants de 0 a 7 anys.
 Persones amb discapacitat + de 65%%  presentació del certificat expedit pel Centre

Base de Valoració de discapacitat de les Illes Balears, o qualsevol certificat expedit pels
Centres Bases de Valoració de discapacitat de qualsevol altre comunitat autònoma de
l’Estat

 Visites institucionals organitzades pel Consorci
 Guies oficials i periodistes amb acreditació professional
 Membres amb carnet ICOM i ICOMOS

Article 4t.- MERITACIÓ.

a) L'obligació del pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança neix des de
l'inici de la prestació dels serveis o activitats especificats en l'apartat 2 de l'article
anterior, mitjançant l'entrada o visita als recintes enumerats en l'article anterior.

b) El pagament de l'esmentada taxa s'efectuarà en el moment d'entrar en els recintes a
què es refereix la present Ordenança.

ARTICLE 5È.- EXEMPCIONS I BONIFICACIONS.

S'establiran també els dies gratuïts durant l'any :
 Horari d'hivern: el primer dimarts de mes (queden excloses les visites guiades)
 Horari d'estiu: el primer diumenge de mes (queden excloses les visites guiades)
 Dia 18 de maig, Dia Internacional dels Museus.
 Dia 12 de setembre, Diada de Mallorca.

Article 6É.- NORMES DE GESTIÓ.

La recaptació es durà a terme mitjançant rebuts talonaris numerats i segellats,
l'expedició dels quals es farà en el moment visitants degudament identificats mitjançant
targeta acreditativa oficial dels organismes competents, de l'accés al museu o
monument històric de la persona obligada al pagament.

Seran gratuïtes les entrades al conjunt arqueològic de Pollentia per les persones visitants
degudament identificats mitjançant targeta acreditativa oficial dels organismes
competents,

Article 7é.- INFRACCIONS I SANCIONS.

En tot quant faci referència a la qualificació d'infraccions tributàries, i també sobre les
sancions que els corresponguin a aquestes en cada cas, hom s’avindrà allò que disposen
els articles 77 i següents de la Llei General Tributària.

DISPOSICIÓ FINAL
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La present Ordenança entrarà en vigor el dia que es publiqui al Butlletí Oficial de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.


