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( B A L E A R S )               

20. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU DE LA “VISITA TURÍSTICA A LA MALLORCA PREHISTÒRICA I TRADICIONAL”  
(implantació BOIB 116; 11/08/12, modificació BOIB 170, 17/11/2012; modificació BOIB 43, 5/4/16) 
Article 1  
Concepte 
De conformitat amb allò previst a l’art. 117 en relació a l’art. 41, ambdós de la 
Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes locals, aquest 
Ajuntament estableix el preu públic de la “visita turística a la Mallorca 
Prehistòrica i tradicional”. 
Article 2 
Obligats al pagament 
Estan obligats al pagament del preu públic regulat per aquesta ordenança les 
persones que es beneficien de l’activitat a la qual fa referència l’article anterior. 
Article 3 
Quantia  
Article 3r. Quantia 
La quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança és de: 
3.1. Cinc euros (5,00€) el tiquet per al públic juvenil/escolar acompanyat per 
mestres, com per als membres d'agrupacions de caire lúdic acompanyats per 
monitors o representants de les mateixes entitats. Ambos casos, sempre que no 
requereixin el servei d’un traductor.  
L’entrada de l’acompanyant del grup serà gratuïta. 
3.2. Dotze euros (12,00€) el tiquet, per a la resta de públic no contemplat en el 
paràgraf anterior.  
Els grups de 10 o més persones, gaudiran d’una reducció de dos euros (2,00€) en 
el tiquet 
Article 4 
Obligació de pagament 
Neix en el moment d’adquisició del tiquet per al desenvolupament de la visita. 
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Article 5 
Normes de Gestió 
1.- L’exacció es considerarà devengada simultàniament a l’adquisició del tiquet 
2.- El pagament s’efectuarà mitjançant l’adquisició d’un tiquet que donarà dret a 
la realització de la visita turística guiada. Aquest es podrà adquirir al Museu de 
Son Fornés o a les oficines municipals. 
Article 6 
Exempcions 
A instància de part i en tot cas previ informe favorable dels serveis socials 
municipals, el Batle pot atorgar l’exempció de tot o part del pagament, en base a 
les circumstàncies socio-econòmiques del sol•licitant. 
 
Disposició final La present ordenança entrarà en vigor el primer dia del mes següent al de la seva 
publicació íntegra en el Butlletí oficial de les Illes Balears, estant en vigor fins a 
la seva modificació o derogació expressa. 


