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PREU PÚBLIC 6 - PER ACTIVITATS CULTURALS PER A LA P ROMOCIÓ 
DEL MUNICIPI. 
 
 

Quotes: 
  
1. Activitats  turístiques i culturals vinculades a l patrimoni local: 

1.1. Quotes per a grups:  

 1.1.1. Tallers  
  1.1.1.1. 1 hora........................................................   97,00 € 
  1.1.1.2.  30 minuts addicionals..............................   22,00 € 

 1.1.2. Visites 
  1.1.2.1. visita exprés 30 minuts..............................   40,00 € 
  1.1.2.2. Visita habitual 1 hora..................................  81,00 € 
  1.1.2.3. 30 minuts addicionals................................... 41,00 € 

 1.1.3. Itineraris per la vila 
  1.1.3.1. Itinerari 1 hora................................................ 48,00 € 
  1.1.3.2. 30 minuts addicionals..................................... 15,00 € 

� Aquests preus s’aplicaran per a peticions de grups de fins a 30 persones. 
 

1.2. Quotes individuals:  

 1.2.1. Tallers  
 1.2.1.1. 1 hora........................................................    6,00 € 
 1.2.1.2.  30 minuts addicionals..............................    1,00 € 

 1.2.2. Visites  
 1.2.2.1. visita exprés 30 minuts..............................    2,00 € 
 1.2.2.2. Visita habitual 1 hora..................................   3,00 € 
 1.2.2.3. 30 minuts addicionals...................................  1,50 € 

 1.2.3. Itineraris per la vila 
 1.2.3.1. Itinerari 1 hora................................................  3,00 € 
 1.2.3.2. 30 minuts addicionals.....................................  1,00 € 

  1.2.4. Degustacions de productes locals  
  1.2.4.1. 1 hora.............................................................  5,79 €   

� Aquests preus s’aplicaran per a peticions de persones individuals. 

 

� Aquests preus estan exempts d’IVA excepte el punt 1.2.4 degustacions de productes 
locals. 

� Per dur a terme les activitats de promoció del municipi promocionades i organitzades pel 
mateix Ajuntament, caldrà un mínim de persones inscrites per a realitzar-les:  

- En el cas d’itineraris, visites i tallers cal un mínim de 15 reserves. 
- En el cas de degustació de productes locals cal un mínim de 20 reserves. 

� No serà d’aplicació el preu públic corresponent per a les activitats turístiques i culturals 
vinculades al patrimoni local, quan l’activitat sigui de caràcter puntual i d’interès municipal, 
prèvia declaració de l’òrgan competent. 
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� Pel que fa a l’article 1.2.4. Degustacions de productes locals els acompanyants menors de 
18 anys, no podran dur a terme l’activitat segons normativa vigent pel que fa al consum de 
begudes alcohòliques. 

 

Reduccions: 
La quota corresponent a taller, visita i itineraris per la vila, serà gratuïta pels nens fins a 8 anys.  

  
Gestió i ingrés 

a) Estan obligats al pagament d’aquest preu públic els qui es beneficiïn de les activitats 
per les quals s’hagi de satisfer el preu públic. 

b) L’obligació de contribuir neix i el preu públic s’acredita en el moment de formalitzar la 
reserva, independentment de la recepció efectiva d’aquest.  

c) El pagament d’aquest preu públic és condició imprescindible per formalitzar la reserva. 
Aquest pagament es realitzarà a l’Oficina d’Atenció Ciutadana o a través de les entitats 
financeres col·laboradores. 

d) Quan una activitat no es porti a terme per causes imputables exclusivament a 
l’Administració, es procedirà a la devolució dels imports satisfets, previ informe de la 
regidoria organitzadora i a sol·licitud de la persona interessada. 

e) Una vegada formalitzada la reserva, si la persona interessada, per qualsevol raó aliena 
a l’Administració, es dona de baixa, no tindrà dret a reclamar cap devolució. 

f) Les quotes liquidades i no satisfetes es faran efectives per la via administrativa de 
constrenyiment. 

2. Publicacions: 

 2.1. Llibre d’Història Contemporània del Masnou......................... 28,85 € 

� Sobre aquest preu s’aplicarà l’IVA corresponent 

 

Gestió i ingrés 

L’obligació de pagar el preu públic naixerà quan es realitzi l’entrega del be.  

 

Vigència 

Aquest preu públic començarà a regir a partir del dia següent al de la seva publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona i continuarà en vigor mentre no se n'acordi la modificació o 
derogació. 

 

Diligència 

El 16 de març de 2017, la Junta de Govern Local en sessió ordinària pública va aprovar 
l’establiment d’aquest preu públic. L’acord s’ha exposat al públic en el tauler d’edictes electrònic 
d’aquest Ajuntament durant trenta dies hàbils i mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la 
Província de data 30 de març de 2017, amb número de registre 022017005126. 

 

 
                   


