Concello de Vigo

Prezos Públicos

ORDENANZA Nº 43:

ORDENANZA REGULADORA DOS
PREZOS PÚBLICOS POLA UTILIZACIÓN DE
“VERBUM – CASA DAS PALABRAS”

—2019—
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I ACORDO DE ESTABLECEMENTO DE PREZOS PÚBLICOS POLA UTILIZACIÓN DE
“VERBUM-CASA DAS PALABRAS”.
De conformidade co artigo 127 e artigos 41 a 48 do RDL 2/2004, do 5 de marzo, polo que se
aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, este Concello de Vigo,
establece o prezo público pola prestación do servizo de utilización de “VERBUM-Casa das
Palabras” segundo o disposto na seguinte Ordenanza Reguladora.

II ORDENANZA REGULADORA DOS PREZOS PÚBLICOS POLA UTILIZACIÓN DE
“VERBUM-CASA DAS PALABRAS”.
ARTIGO 1.- CONCEPTO.
Serán obxecto destes prezos públicos a utilización das instalacións de “VERBUM-Casa das
Palabras”, de conformidade co artigo 41 do RDL 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o
Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.

ARTIGO 2.- OBRIGADOS AO PAGAMENTO.
Están obrigados ao pagamento dos prezos públicos regulados nesta ordenanza os usuarios
das instalacións de “VERBUM-Casa das Palabras”.

ARTIGO 3.- CONTÍA.
As tarifas destes prezos públicos serán as seguintes:
1. Tarifa xeral de entrada.
- Por cada persoa.

3,10 €.

2. Tarifa reducida.
- Por cada persoa:

1 €.

a) Nenos/as de 8 a 14 anos (ambos incluídos)
b) Persoas con carné xove ou carné de estudante.
c) Persoas xubiladas, pensionistas, desempregadas e discapacitadas.
d) Familias numerosas.
e) Grupos escolares de centros de ensino de fóra do Concello de Vigo, excepto os de primeiro
e segundo de primaria.
f) Outros grupos (mínimo 10 persoas).
g) Tarxetas turísticas ou promocións promovidas ou aceptadas polo Concello de Vigo.
h) Grupos que desenvolven actividades promovidas por entidades sen ánimo de lucro, en
convenio coa Concellería de Cultura e Animación Sociocultural.
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As tarifas dos apartados 1. e 2. anteriores terán unha bonificación do 100%.
3. Tarifa gratuíta.
a) Nenos/as ata 7 anos (incluídos).
b) Visitas de grupos escolares de calquera nivel educativo, sempre que o centro de ensino
radique no Concello de Vigo ou de primeiro e segundo de primaria independentemente da
situación do centro escolar.
c) Profesorado de primaria, secundaria, bacharelato e ciclos formativos ou equivalentes.
d) “Día do Verbum” que será o 25 de abril (Aniversario do Verbum) e o 18 de maio (Día
Internacional dos Museos).
e) Guías turísticos e Monitores de discapacitados, de actividades infantís ou xuvenís.
f) Usuarios de actividades programadas no Auditorio, Aula de seminarios ou vestíbulo.
g) Grupos que desenvolven actividades promovidas por entidades sen ánimo de lucro, en
convenio coa Concellería de Cultura e Animación Sociocultural.
h) Persoas asociadas a entidades coas que se subscriba un acordo ao efecto co Verbum ou
coa Concellería de Cultura e Animación Sociocultural.
i) Visitantes que co documento nacional de identidade, certificado de empadroamento ou
calquera outro documento acrediten a veciñanza no Concello de Vigo.
4. Tarifa xeral de utilización de dependencias.
- Auditorio:
a) Tarifa mínima, ata media xornada (4 horas)

100 €.

b) Por cada xornada.

310 €.

- Aula de seminarios ou Vestíbulo:
a) Tarifa mínima ata media xornada (sesión de mañá ou tarde).
b) Por cada xornada.

60 €
105 €

- Almacén:
Por cada xornada.

50 €

- Terraza.
Por cada xornada

310 €

5. Tarifa reducida de utilización de dependencias.
Para grupos que desenvolvan actividades sen ánimo de lucro, en convenio coa Concellería de
Benestar Social.
O importe da correspondente tarifa será o 50% das cantidades establecidas no apartado 4
anterior.
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6. Cursos e actividades complementarias, venda de libros, publicacións e obxectos, segundo
os prezos que establecen as respectivas ordenanzas reguladoras dos prezos públicos
(ordenanzas números 40 e 41).
7. Terán tarifa gratuíta as visitas motivadas pola posta en marcha do apadriñamento de
estruturas na exposición permanente do museo, conforme ás normas que establezan os
“Protocolos de patrocinio”
8. Poderán acollerse á tarifa gratuíta, cando así se decida por acordo da Xunta de Goberno
Local ou resolución da Concellería de Política Social, os asistentes a actos promovidos polo
propio museo en interese de publicitar algún aspecto novedoso do mesmo.
9. Poderán acollerse á tarifa gratuíta, cando así se solicite pola Concellería de Área ou órgano
municipal e se confirme pola Concellería de Política Social, as visitas exclusivas a exposicións
de carácter temporal promovidas por dependencias municipais ou departamentos do propio
Concello de Vigo

ARTIGO 4.- OBRIGA DE PAGAMENTO.
A obriga de pagamento dos prezos públicos regulados na presente ordenanza nace no
momento no que se inicia a utilización das instalacións debendo abonarse con carácter previo
mediante a retirada dos correspondentes tickets de entrada ou reserva de utilización, no seu
caso.
DISPOSICIÓN FINAL.
Esta ordenanza entrará en vigor o día da súa publicación no Boletín oficial da provincia e
comezará a aplicarse o 1 de xaneiro de 2017, permanecendo en vigor en tanto non se acorden
a súa modificación ou derrogación expresas.
PUBLICACIÓNS BOP:

6 DE XUÑO

DE 2003

4 DE AGOSTO DE 2004
14 DE DECEMBRO DE 2010
21 DE DECEMBRO DE 2012
12 DE DECEMBRO DE 2016
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