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ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER ENTRADA I VISITA AL CENTRE
D’INTERPRETACIÓ “MADINA YABISA” I ALS BALUARDS DE SANT PERE I SANT
JAUME
Fonament i naturalesa
Article 1. Concepte
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 42 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
conformement al que disposen els articles 15 a 19 del Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
aquest Ajuntament estableix la taxa per entrada i visita al Centre d’Interpretació
“MADINA YABISA” i als baluards de Sant Pere i Sant Jaume, que es regirà per la
present Ordenança fiscal, les normes de la qual atenen el que estableix l’article 57 de
l’esmentà Text Refós.
Fet Imposable
Article 2.
El fet imposable de la Taxa és la visita al Centre d’Interpretació “MADINA YABISA”, i
als baluards de Sant Pere i Sant Jaume. No estaran subjectes a la taxa les entrades i
visites pels residents al Municipi, ni les visites organitzades per centre escolars i
compostes per grups d’alumnes acompanyats del corresponent preceptor, ni els majors
de 65 anys, i jubilats, desocupats, periodistes acreditats, monitors acompanyants,
responsables de grups escolars i nens menors de 12 anys.
Article 3.
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques, i les entitats a
què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, que sol·licitin les entrades per
a visitar el Centre d’Interpretació “MADINA YABISA”, i els baluards de Sant Pere i Sant
Jaume.
Responsables
Article 4.
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les
persones físiques i jurídiques a què es refereixen el articles 41 i 42 de la Llei
General Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics,
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en
el supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 43 de la Llei General Tributària.
Quota Tributària
Articles 5
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La quota tributària es determinarà per l’aplicació de les tarifes contingudes a l’annex
d’aquesta Ordenança.
Exempcions i bonificacions
Article 6
No es concedirà cap exempció o bonificació en el pagament de la taxa.
Meritació
Article 7
Conformement a l’article 26 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, la taxa es meritarà
simultàniament a la sol·licitud d’entrada al Centre d’Interpretació “MADINA YABISA” i als
baluards de Sant Pere i Sant Jaume.
Declaració d’ingrés
Article 8
La recaptació es durà a terme mitjançant rebuts talonaris numerats i segellats,
l’expedició dels quals es farà en el moment de sol·licitar l’entrada al Centre
d’Interpretació “MADINA YABISA” i als baluards de Sant Pere i Sant Jaume.
Els horaris d’obertura al públic podran ser modificats per causa d’actes protocol·laris i
espectables, podent restringir-se per igual motiu, hom s’ajustarà al que disposa
l’Ordenança fiscal general i els articles 178 i següents de la Llei General Tributària i la
resta de disposicions que la desenvolupin i complementin.
Vigència
La present ordenança fiscal, fou aprovada per Ple d’aquest Ajuntament, en sessió
celebrada el dia 25 d’octubre de 2007, publicada l’aprovació definitiva en el BOIB núm
193 de data 25 de desembre de2007, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2008 i
romandrà vigent fins a la seva modificació o derogació expressa.
TARIFES
ENTRADES:

Tarifes

1. Entrada individual ordinària
2. Grups mínim 15 membres
(prèvia sol·licitud de visita
Amb antelació)

Centre d’Interpretació
“Madina Yabisa”

Baluards de Sant Pere
i Sant Jaume

2,00 €

2,00€

1,50 €

1,50 €
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3.Carnet Jove, canet d’estudiants,
Alumnes d’ESO, Batxiller i FP
que no realitzen la visita en grup 1,50€
4. Grups d’ESO, Batxiller i FP
Gratuïta
5. Majors de 65 anys i jubilats,
Desocupats, periodistes acreditats
Monitors acompanyants, responsa
bles de grups escolars i nens menors
de 12 anys
Gratuïta

1,50 €
Gratuïta

Gratuïta

