Article 3r. Quantia.
Les tarifes aplicables per cada visita, acte que se celebri durant l'horari habitual de
funcionament de l'equipament afectat seran les següents.
1. La quantia de les taxes regulades en aquesta ordenança serà la fixada en les tarifes
que es fixen a continuació:
a) Per visita al Santuari de la Mare de Déu de Montserrat:
- per visita individual: 2 euros/entrada.
- per visita individual de pensionistes i discapacitats: 1 euros/entrada. A tal
efecte, l’acreditació d’aquesta condició, es realitzarà mitjançant la targeta
o resolució corresponent.
- per als menors de 7 anys, l’entrada serà gratuïta.
b) Per visites guiades:
- Visita a Particulars de 2’5 a 3 hores de durada (No es demana un mínim de
persones)
- A partir de 13 anys: 12 euros/persona
- De 7 a 12 anys: 4 euros/persona
- Per als menors de 7 anys la visita serà gratuïta
- Visita per Grups de 2 hores de durada (A partir de 20 persones)
-

A partir de 13 anys: 8 euros/persona

-

De 7 a 12 anys: 4 euros/persona

-

Per als menors de 7 anys la visita serà gratuïta

c) Per utilització del Santuari de la Mare de Déu de Montserrat:
-

Per celebració de boda: 250 euros

-

Per celebració de culte a requeriment de persona física: 150 euros

d) Per utilització de sala d’actes de l’Ajuntament:
-

Per celebració de boda 100 euros

-

Altres celebracions (formació i xerrades) 50 euros

e) Per utilització de bústies:
-

Sol·licitud de bústia: 50 euros

-

Quota anual d'utilització: 15 euros

f) Per utilització del Casal o d’altres sales:
-

Per celebració de diferents actes 50 euros

g) Utilització de material propietat de l’Ajuntament:
Els usuaris hauran de dipositar una fiança de 60 €, com a mínim deu dies abans
que tingui lloc l’acte per al qual sol·liciten el material. La fiança es considera una
garantia del bon ús del material i el retorn en adequades condicions tant de
neteja com d’estat general, i es retornarà en un termini màxim de 15 dies
després de la seva utilització sense perjudici de la reclamació dels danys
materials efectuats.

