ORDENANÇA Nº 27 REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER VISITES I
ALTRES SERVEIS I ACTIVITATS AL CENTRE D’ART I D’HISTÒRIA
HERNANDEZ SANZ, A L’EDIFICI CA N’OLIVER
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 344.01 – exp sg4216mz0001
En ús de les facultats concedides pels articles 2.1.e) i 127, i de
conformitat amb el que es disposa en els articles 41 a 47, tots ells del Reial decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aquest Ajuntament estableix el Preu públic per visites, serveis i activitats que es
realitzin al Centre d’Art i d’Història Hernández Sanz, a l’edifici Ca n’Oliver, que es regirà per la
present Ordenança.
ARTICLE 1º.- CONCEPTE.
Les activitats o serveis que habiliten l'exigència de l'abonament del preu públic regulat en la
present Ordenança serien els següents:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Visita de l’exposició permanent.
Visita d’exposicions temporals:
Ús de la sala d’actes.
Ús del pati interior.
Ús de l’immoble.
Drets per ús comercial de les imatges murals de l’edifici.
Drets per ús comercial de les imatges de les col·leccions artístiques.
Drets per ús comercial de l’ imatge de l'edifici o de qualsevol dels seus elements o
instal·lacions.
Venda de publicacions: llibres, postals, làmines...
Venda d'objectes de merchandising

ARTICLE 2º.- OBLIGATS AL PAGAMENT
Són obligats al pagament, les persones físiques o jurídiques que sol·licitin l'entrada en els
recintes o els serveis al·ludits en l'article anterior.
ARTICLE 3º.- QUANTIA.
La quantia del preu públic serà la fixada en les Tarifes contingudes en l'Annex a la present
Ordenança.
ARTICLE 4º.- OBLIGACIÓ DE PAGAMENT.
La obligació de pagament del preu públic es produirà des del moment en què el visitant
sol·liciti la seva entrada en el recinte municipal o qualsevol dels serveis, entenent-se produïda
tal sol·licitud i complerta l'obligació de pagament amb l'adquisició dels tiquets o altres
documents justificatius del pagament del preu públic corresponent.
ARTICLE 5º.- INCOMPLIMENT DE L'OBLIGACIÓ DE PAGAMENT.

D'acord amb el previst en l'article 46.3 del TRLRHL, els deutes per preus públics no abonats
conforme al previst en l'article anterior, podran exigir-se pel procediment administratiu de
constrenyiment, inclosos aquells supòsits en què es detectin persones dins del recinte que no
estiguin en possessió de l'entrada corresponent, quan aquesta sigui exigible conforme a
l'establert en l'annex
ARTICLE 6º.- RESPONSABILITAT DELS USUARIS.
Els visitants a l’edifici vindran obligats a reintegrar a l'Ajuntament els desperfectes o
danys que causessin a instal·lacions, objectes o a l’immoble amb motiu de la seva
permanència, per a això es tramitarà el corresponent expedient amb audiència dels
interessats. A l'efecte de l'avaluació dels danys causats s'atendrà al valor de l'Inventari
Municipal o a la taxació específica dels mateixos, en cas de ser necessària.
DISPOSICIÓ FINAL.
La present Ordenança Fiscal, la redacció de la qual ha estat aprovada pel Ple de la Corporació
en sessió celebrada el dia 31 de març de 2016, serà aplicable a partir del dia següent a la
publicació al BOIB, de l’acord d’aprovació definitiva de l’ordenança.
LA SECRETÀRIA

VIST I PLAU
LA ALCALDESSA

ANNEX
A. TARIFES ORDENANÇA PREU PÚBLIC PER VISITES A L’EDIFICI DE CA N’ OLIVER
Concepte
Visita Exposició permanent de l’1 de maig al 31 d’octubre

Import €
5

Tarifes reduïdes.
1º) Entrades gratuites
a) Exposicions temporals.
b) Els menors de 10 anys.
c) Els grups estudiants que participin en les campanyes educatives promogudes per
l'Ajuntament.
d) Les visites organitzades per entitats sense ànim de lucre, prèviament autoritzades i
concertades amb l'Ajuntament.
e) Professors, investigadors, monitors i guies turístics en l'exercici de les seves funcions,
que acreditin aquesta condició mitjançant carnet o document oficial.
f) Membres d'associacions locals, nacionals o internacionals de museus (ICOM,
ICOMOS, associacions d’amics dels museus, Fons cultural Hernández Mora etc.), que
acreditin aquesta condició mitjançant carnet o document oficial.
g) Les persones en situació d'atur que acreditin aquesta condició mitjançant la
documentació pertinent

h) Les visites que es produeixin en els dies que l'Ajuntament declari prèviament
d'entrada gratuïta i, en concret, els següents dies:
• Les visites entre l’1 de novembre i el 30 d’abril.
• Les visites en diumenge.
• El dia 18 de maig. Dia Internacional dels Museus.
• El dia 5 d'octubre. Aniversari de l'adquisició de Ca n'Oliver.
2º)Tindran una reducció del 50%:
a) Majors de 65 anys, que acreditin aquesta condició mitjançant el Document Nacional
d'Identitat o document adient.
b) Titulars del Carnet Jove, carnet d'estudiant o els seus corresponents internacionals
que acreditin aquesta condició mitjançant el carnet corresponent.
c) Les famílies nombroses i les famílies educadores que acreditin aquesta condició
mitjançant el corresponent carnet.
d) Abonaments conjunts amb altres equipaments culturals.
3º) Tindran una reducció del 25% les visites concertades i organitzades mitjançant la
col·laboració d'operadors turístics, empreses hoteleres o de comercialització de productes
culturals o d'oci, tot això sense perjudici que mitjançant la signatura de convenis específics,
poguessin acordar-se condicions diferents atenent a les circumstàncies concurrents en cada
cas
B. TARIFES ORDENANÇA PREU PÚBLIC PER ALTRES SERVEIS A L’EDIFICI DE CA N’
OLIVER
Concepte
Ús de Sala d’Actes- Import per hora d’ocupació
Ús del pati interior- Import per hora d’ocupació
Ús de l’immoble- Import per hora d’ocupació
Drets per ús comercial de les imatges murals de l’edifici- Import per cada
reproducció de la imatge
Drets per ús comercial de les imatges de les col·leccions artístiques- Import per
cada reproducció de la imatge
Drets per ús comercial de l’ imatge de l'edifici o de qualsevol dels seus elements
o instal·lacions- Import per cada reproducció de la imatge
Venda de publicacions: llibres, postals, làmines i altres objectes de
merchandising- Import preu de cost, incrementat en un percentatge i arrodonit
a l'alça fins a la següent fracció de 5 cèntimsles, que tenguin un preu de cost
inferior a10 euros.
Les que tenguin un preu superior a 10 euros l’increment s’arrodonirà a
l’alça fins l’euro següent

Import €
30,00
20,00
60,00
0’02
0,01
0,01
Preu de
cost més
10 %

Sense perjudici de l'anterior i per raons fundades d'interès general, l'Ajuntament podrà
acordar cessions gratuïtes i puntuals d'ús de les instal·lacions, en favor d'altres institucions,
entitats sense ànim de lucre o altres persones físiques o jurídiques, en les condicions
prèviament concertades amb l'Ajuntament.

