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ORDENANÇA NÚM. 23, REGULADORA DE LA TAXA PER SERVEIS CULTURALS, 
TURÍSTICS I DE PUBLICITAT 
 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 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 de conformitat 
amb allò que disposen els articles 15 a 19 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 la taxa per serveis culturals, turístics i de publicitat, que s’ha de regir 
per aquesta Ordenança fiscal, les normes de la qual acompleixen el que preveu l’article 57 
del RDLEG 2/2004 esmentat. 
 
Article 2. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis culturals i turístics, com ara 
l’entrada a espais públics gestionats per l’Ajuntament (poblat talaiòtic de ses Païsses, 
Centre de Visitants, Museu, Teatre d’Artà, etc.); la venda de llibres i altres elements d’edició 
municipal; l’activitat municipal, tant tècnica com administrativa, destinada a concedir i 
regular l’ús de locals municipals; l’activitat municipal, tant tècnica com administrativa, 
destinada a concedir i regular l’ús d’un espai visual públic amb finalitat de fer publicitat 
privada, i l’emissió de publicitat en els mitjans de comunicació municipals. 
 
Article 3. Subjecte passiu 
 
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques usuàries dels 
diferents serveis als quals fa referència l’article 2. 
 
Article 4. Quota tributària 
 
1. Teatre d’Artà: 
 
- Entrada de cinema: 5,00 € 
- Per altres esdeveniments culturals: 50,00 €/persona 
- Activitats formatives: 60,00 €/mes 
- Canya Fel·la d’Or: 200,00 €/any 
- Ús de la sala de reunions: 46,00 €/hora; 185,00 €/dia (fins a 4 hores es cobra per hora) 
- Ús de la sala d’actes: 67,00 €/hora; 266,00 €/dia (fins a 4 hores es cobra per hora) 
- Ús de la sala gran: 320,00 €/hora; 1.410,00 €/dia (fins a 4 hores es cobra per hora) 
 
2. Altres espais públics culturals gestionats per l’Ajuntament: 
 
- Entrada individual (sense visita guiada): 4,00 € 
- Entrada de grup (més de 10 persones, sense visita guiada): 2,00 €/persona 
- Entrada de grup escolar (sense visita guiada): 1,50 €/alumne 
- Per altres esdeveniments culturals: 25,00 €/persona 
 
3. Venda de productes turístics i culturals: 
 
- Guies: 1,50 €/unitat 
- Postals: 0,60 €/unitat 
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- Targeta de fidelització ArtàCard: 20,00 €/persona 
- Venda de llibres d’edició municipal: 30,00 €/unitat 
- Venda d’elements, mostres o objectes de marxandatge d’edició municipal: 50,00 €/unitat 
 
4. Vistes guiades i tallers en espais públics culturals gestionats per l’Ajuntament: 
 
- Visita guiada i taller didàctic per a grup escolar (inclou material didàctic i entrada): 
4,50 €/alumne 
- Visita guiada per a grups turístics, entre 5 i 25 persones: 10,00 €/persona, amb un mínim 
de 60 € 
- Altres tallers didàctics per a grups escolars amb desplaçament de monitors i monitores: 

·Taller didàctic amb desplaçament dins la zona 1 (entre 1 i 15 km): 3,00 €/alumne més 
12,00 € en concepte de desplaçament 
·Taller didàctic amb desplaçament dins la zona 2 (entre més de 15 km i 30 km): 
3,00 €/alumne més 22,00 € en concepte de desplaçament 
· Taller didàctic amb desplaçament dins la zona 3 (més de 30 km): 3,00 €/alumne més 
48,00 € en concepte de desplaçament 

 
5. Ús d’altres locals de titularitat municipal: 
 
- Ús de despatxos de l’edifici municipal Ses Escoles: 

· Despatxos fins a 12  m2: 100 €/mes 
· Despatxos de més de 12 m2 fins a 17 m2: 150 €/mes 
· Despatxos de més de 17 m2 fins a 25 m2: 200 €/mes 
· Despatxos de més de 25 m2: 300 €/mes 
· Ús de les sales d’assaig: 3,00 €/hora 

- Ús d’altres locals públics fins a 25 m2 (excepte en el cas d’actes socials): 15,00 €/hora; 
60,00 €/dia (fins a 4 hores es cobra per hora) 
- Ús d’altres locals públics de més de 25 m2 (excepte en el cas d’actes socials): 
25,00 €/hora; 100,00 €/dia (fins a 4 hores es cobra per hora) 
 
6. Publicitat: 
 
- Per inserció de publicitat a la web municipal, a la web turística municipal o similar: 
150,00 €/trimestre 
- Per emissió de publicitat a la Ràdio Municipal (la falca publicitària base és de 30 segons): 
6,00 €/falca base 
- Per inserció de publicitat en els elements fixos (marquesines o similars) i senyalística 
municipal: 250,00 €/m2/trimestre 
- Per inserció de publicitat en targetes, díptics, programes i altres materials d’edició 
municipal, per tiratge de 5.000 unitats: 25,00 €/cm2 
 
7. Cases de Betlem: 5,00 €/persona/dia. 
 
Article 5. Bonificacions i fiança 
 
1. Cases de Betlem 
 
a) Bonificacions 
 
- Bonificació del 50 % per a totes les persones empadronades a Artà. 
- Bonificació del 100 % per a les ONG, les associacions inscrites en el Registre d’Entitats 
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Ciutadanes, els centres escolars del municipi i els centres esportius del municipi. 
 
b) Fiança 
 
La persona titular de l’autorització està obligada a constituir, amb caràcter previ, una fiança 
per import de 100 € com a garantia per la reparació de possibles danys i l’acompliment de 
les obligacions inherents a les instal·lacions. 
 
Aquest dipòsit previ s’ha de retornar un cop que els serveis tècnics municipals hagin 
verificat l’estat de les instal·lacions. En el cas que el cost dels danys en les instal·lacions 
resulti superior a l’import del dipòsit previ, s’ha d’exigir el pagament de la diferència. 
 
En cas d’anul·lació de la reserva, només s’ha de retornar el 50 % de la tarifa i sempre que 
s’hagi comunicat amb quinze dies d’antelació. 
 
2. Locals de titularitat municipal 
 
a) Bonificacions 
 
S’ha d’aplicar un bonificació del 100 % a les ONG, a les associacions inscrites en el 
Registre d’Entitats Ciutadanes, als centres escolars del municipi i als centres esportius del 
municipi. 
 
b) Fiança per l’ús de locals de titularitat municipal 
 
La persona titular de l’autorització està obligada a constituir, amb caràcter previ, una fiança 
per import de 300 € com a garantia per la reparació dels possibles danys il’acompliment de 
les obligacions inherents a les instal·lacions. 
 
Aquest dipòsit previ s’ha de retornar un cop que els serveis tècnics municipals hagin 
verificat l’estat de les instal·lacions. En el cas que el cost dels danys en les instal·lacions 
resulti superior a l’import del dipòsit previ, s’ha d’exigir el pagament de la diferència. 
 
3. La Junta de Govern Local pot establir, de forma excepcional, altres bonificacions sempre 
que, prèviament, s’hagin motivat tant l’interès especial com la utilitat municipal.  
 
Article 6. Acreditació 
 
S’acredita la taxa i neix l’obligació de contribuir quan s’inicia la prestació dels serveis 
subjectes a gravamen, entenent-se, a aquests efectes, que la iniciació esmentada es 
produeix amb la seva sol·licitud. 
 
Article 7. Declaració, liquidació i ingrés 
 
Aquesta taxa s’ha d’exigir en règim d’autoliquidació en la forma prevista a l’Ordenança 
general de gestió, administració i recaptació. 
 
Article 8. Infraccions i sancions 
 
Pel que fa a la qualificació d’infraccions tributàries i a les sancions que corresponguin en 
cada cas, cal atenir-se a allò que disposa la Llei general tributària. 
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Disposició final 

 
Aquesta Ordenança entrarà en vigor en el moment que es publiqui en el Butlletí Oficial de 
les Illes Balears, s’ha d’aplicar a partir de l’1 de gener de 2017 i ha de ser vigent fins que es 
modifiqui o es derogui, d’acord amb l’article 17 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. 


