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29. ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA 

PRESTACIÓ DE SERVEIS TURÍSTICS. 

Data última modificació: 14 d'octubre de 2013 - BOP 244 

Article 1r. Objecte. 

Esta Entitat Local, fent ús de les facultats contingudes en els articles 41 a 47 i 127 del Reial Decret 

Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals, estableix 

la“Taxa per prestació de serveis turístics” que es regularà per la present Ordenança. 

 

Article 2n.- Fet Imposable 

El fet imposable està constituït per l’entrada i/o visita de diversos recursos municipals, i/o 

participació en rutes turístiques, podent-se incloure amb caràcter opcional, els serveis de: visita 

didàctica, visita guiada, i/o audioguia de la ruta anomenada “Els tresors de Simat”. Així com la venda 

de fullets turístics i de material promocional. 

 

Article 3r.- Obligats al Pagament. 

Estan obligats al pagament del preu públic regulat en la present Ordenança, totes aquelles persones 

físiques o jurídiques que sol·liciten la prestació dels serveis que integren el fet imposable o 

adquirisquen algun producte. 

 

Article 4t.-  Quantia. 

L'import dels preus públics seran els següents: 

CONCEPTE IMPORT 

Visita Mesquita de la Xara, per persona 1.-€ 

Visita guiada “Els tresors de Simat”, per persona 3.-€ 

Visita guiada a la Xara, Capella i la Font Gran 2.-€ 

Lloguer Àudioguia 3.-€ 

Venda de guies de senderisme, per exemplar 1.-€ 
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L'empresa privada que gestione visites en grups 

(màxim 25 persones) 

 

7.-€ 

Venda de la guia de la Ruta dels Monestirs 4.-€ 

Material Promocional: Gorres 3.-€ 

Material Promocional: Tasses 3.-€ 

Material Promocional: camisetes, impermeables i 

altres productes similars 

 

5.-€ 

En cas que algun servei no estigués previst en les tarifes abans descrites, es liquidarà amb la tarifa 

corresponent al servei més paregut o el producte més paregut o al preu de cost. 

 

Article 5é.- Obligació i Forma de Pagament 

L'obligació de pagar el preu públic naix des del moment que s'inicie, a tots els efectes, la prestació 

del servei o la realització de l'activitat. 

El pagament del preu públic es farà efectiu en metàl·lic en el moment de concretar la prestació del 

servei turístic a l’Oficina Municipal de Turisme, lliurant-se un rebut numerat i segellat a la persona o 

entitat demandant de l'esmentat servei. 

 

Article 6é.-  Infraccions i Sancions 

Els deutes pels preus públics ací regulats podran exigir-se pel procediment administratiu de 

constrenyiment i de conformitat amb la normativa de recaptació que s'aplique. 

 

Article 7é.- Legislació Aplicable 

En tot el no previst en la present Ordenança caldrà ajustar-se al que disposa el Text Refós de la 

Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret 2/2004, de 5 de març, la Llei 7/1985, 

de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, la Llei General Tributària, la Llei 8/1989, de 

13 d'abril, de Taxes i Preus Públics, així com en l'Ordenança Fiscal General aprovada per este 

Ajuntament. 

  

DISPOSICIÓ FINAL 

La present Ordenança, que va ser aprovada pel Ple d'este Ajuntament en sessió celebrada el dia 

vint-i-nou de juliol de 2013, entrarà en vigor i començarà a aplicar-se a partir del dia que es publique 
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en el Butlletí Oficial de la Província, romanent en vigor fins que s'acorde la seua modificació o la 

seua derogació expressa. 

  


