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3.20 ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER VISITES D'INTERÉS 
HISTÒRIC CULTURAL 

 
 
Article 1r. Concepte 
De conformitat amb el que determina l'article 58, en relació amb l'article 20 i següents, tots estos de 
la Llei 39/88 de 28 de desembre, reguladora de  les hisendes locals, i en virtut de la reordenació 
establida pel Títol II de la Llei 25/1998, de modificació del règim legal de les taxes estatals i locals, 
este Ajuntament fixa la taxa per la prestació del Servei de visites d'interés històric i cultural del terme 
municipal oferides per l'Ajuntament com a rutes. 
 
Article 2n. Subjectes passius 
1. La meritació naix amb l'inici de la prestació del Servei de visites guiades. 
2. Són subjectes passius de la taxa regulada en esta Ordenança les persones físiques o jurídiques 
que sol·liciten la prestació del servei. 
 
Article 3r. Tarifa 
Les tarifes de la taxa seran la següents: 

a) 3,01 euros per cada persona major de 18 anys i menor de 65 anys. 
b) 1,20 euros per cada persona menor de 18 anys o major de 65 anys. 

 
Article 4t. Guies del Museu de la Vila Joiosa 
La tarifa per la venda de la publicació denominada Guies del Museu de la Vila Joiosa queda establit 
en 1,20 euros, IVA inclòs. 
 
Article 5t. Exempcions 
S'establix l'exempció a favor dels escolars de la Vila Joiosa, respecte de les visites programades en 
desplegament del calendari que l'Ajuntament s'establisca amb els diferents centres escolars. 
 
Article 6t. Normes de gestió 
1. Abans d'iniciar les visites s'haurà de realitzar el pagament de la taxa per mitjà del corresponent 
efecte timbratge. 
 
2. Una vegada sol·licitat el servei i satisfet el seu import no es procedirà a devolució de cap quantitat. 
 
3. Els grups hauran de reunir les condicions establides per l'Ordenança general reguladora del Servei 
de visites guiades. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
La present Ordenança entrarà en vigor el dia que es publique íntegra en el Butlletí Oficial de la 
Província, començarà a aplicar-se a partir de l'1 de gener de 1999 i romandrà en vigor fins a la seua 
modificació o derogació expressa. 
 
 


