
El Ple Comarcal, en sessió del dia 28 de setembre de 2011 adoptà, entre d’altres, 
l’acord següent: 
 
... 
 
6. MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS 
 
El Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals estableix en els seus articles 15 a 19 el 
procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances Fiscals reguladores dels 
tributs locals. 
 
Atès que quan es modifiquen les Ordenances Fiscals, els acords de modificació 
hauran de contenir la nova redacció dels preceptes afectats. 
 
Vistos els informes tècnico-econòmics a què es refereix l’article 25 del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de 
la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic 
local en cadascun dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de 
les seves tarifes, així com dels preus públics existents. 
 
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització 
d’activitats administratives de competència comarcal, que s’imposen o es modifiquen, 
l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible 
del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del Reial 
decret legislatiu 2/2004. 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa de Medi Ambient, Territori i Règim 
Intern. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
1r.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2012 i següents la modificació de les 
Ordenances fiscals que s’indiquen seguidament:  
 
Ordenança Fiscal 1.- Reguladora de la Taxa per a la prestació del servei de visita al monument i 
celebracions d’actes al Monestir de Sant Pere de Casserres. 

 
Article 6.- TARIFES 

 
La tarifa per l’accés i/o l’ús de les instal·lacions del monestir de Sant Pere de Casserres, es fixa de la 
manera següent: 

 
a) Visita al conjunt monàstic: 

 
Tarifa normal: 3,00 €  
Tarifa reduïda: S’aplicarà el 50% de reducció a les persones següents: 

− Joves de fins a 21 anys que siguin titulars del carnet jove, 
− de carnet universitari o de carnet internacional d’estudiant 
− Majors de 65 anys 
− Famílies nombroses 
− Grups de més de 25 persones 
− Grups escolars acompanyats de professors 
− Titulars del carnet d’alberguista modalitat individual o familiar 

Tarifa gratuïta: − Menors de 7 anys. 
− Membres de l’ICOM. 
− Assistents als actes autoritzats d’acord amb l’apartat b). 
− Titulars del carnet del Club Super3 de TVC 

 



b) Celebració de casament o actes cívics prèviament autoritzats: 
 

Ocupació parcial en hores de visita pública: 
− Primeres dues hores 
− Per cada hora addicional o fracció 

 
330,00 €  
66,00 € 

Ocupació total o parcial fora d’hores de visita pública 
− Primeres dues hores 
− Per cada hora addicional o fracció 

 
660,00 € 
99,00 € 

 
c) Adquisició de llibres i demés material promocional*: 
 
Sant Pere de Casserres. Història i llegenda 16,00 € 
Sant Pere de Casserres. Pels camins de la història 6,35 € 
Audiovisual de Sant Pere de Casserres (format DVD) 10,30 € 
Rutes del romànic de la comarca d’Osona 3,10 € 
 
*Aquesta tarifa s’incrementarà en el cas que segui necessari reeditar aquests llibres. 
 
... 


