
 

ORDENANÇA FISCAL NUM. 19 
 

TAXES DELS SERVEIS DE OAL MUSEU MUNICIPAL DE MOIÀ 
 
 
Article 1. Fonaments i naturalesa 
 
En ús de les facultats concedides pels articles 58 i 20.4.w de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de es Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que es 
disposa en els articles 15 a 19 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix les taxes pels 
serveis de OAL Museu Municipal de Moià, que es regirà per aquesta ordenança 
fiscal. 
 
 
Article 2. OAL Museu municipal de Moià 
 
El Museu Municipal de Moià, és un organisme autònom local de caràcter 
administratiu creat per l’Ajuntament de Moià amb personalitat jurídica i patrimoni 
independent per al compliment de les finalitats i funcions que li atribueixen els 
seus  Estatuts. 
 
El Patrimoni gestionat per l’OAL Museu municipal de Moià consta dels següents 
elements : 
 

a. Els espais i béns que gestiona el Museu Municipal de Moià, que es troben 
situats dins de la Casa Natal Rafel Casanova, situada al carrer Rafel 
Casanova número 8, i que actualment és propietat de la Generalitat de 
Catalunya. 
 

b. Les Coves del Toll, situades en la finca número 4794, inscripció 1ª del Tom 
2754, Llibre 123 de Moià i Foli 86 inscrita en el registre de la propietat 
núm. 2 de Manresa, i els seus espais i equipaments annexes, presents i 
futurs, propietat de l’Ajuntament de Moià. 

 
c. Tots els béns i objectes que formen part de l’Arxiu Històric de Moià, tant 

actuals com els que puguin entrar-ne a formar part en un futur i que són 
propietat del propi Museu, de la Parròquia de Moià, de l’Ajuntament de 
Moià, de Corporacions i de particulars. 

 
d. Tots els béns i objectes que formen part del Fons Museístic (arqueològics, 

històrics, artístics, etnogràfics, etnològics, etc), tant actuals com els que 
puguin entrar-ne a formar part en un futur i que són propietat del propi 
Museu, de la Parròquia de Moià, de l’Ajuntament de Moià, de Corporacions 
i de particulars. 

 
 
Article 3. Fet Imposable 
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La present ordenança fixa la taxa dels serveis que presta l’OAL Museu municipal 
de Moià, pel que fa a entrades, visites guiades, activitats didàctiques, lloguer 
d’espais, i altres serveis.  
 
Article 4. Subjectes passius 
 
Estan obligats al pagament de la taxa reguladora en aquesta Ordenança les 
persones físiques o jurídiques que utilitzin els serveis, instal·lacions o 
dependències gestionades pel OAL Museu Municipal de Moià. 
 
 
Article 5. Obligació de pagament 
 
La contractació i pagament dels serveis es realitza directament al OAL Museu 
Municipal de Moià 
 
Article 6. Quota tributària, exempcions i bonificacions 
 
MUSEU DE MOIÀ 
 
VISITA GUIADA AL MUSEU PER GRUPS (No inclou entrada al Museu) PREU 
Grup fins a 20 persones                                   60,00 € 
Preu per persona addicional al grup                                        3,00 € 
Entrada al Museu provenint de les Coves Gratuït 
Entrada al Museu Segons preus establerts per la Generalitat de Catalunya 
 
COVES DEL TOLL 
 
VISITES GUIADES EN CAPS DE SETMANA I FESTIUS PREU 
Entrada individual adult (1)                                                     6,90€  
Entrada individual infantil fins a 3 anys(1) Gratuïta 
Entrada individual infantil des de 4 fins a 12 anys (1) 4,80 € 
Grup cap de setmana fins 20 persones(1) 96,00 € 
Preu per persona addicional al grup(1) 4,80 € 
Entrada amb 10% descompte per persones d’entitats amb conveni(1)(3)        
             Individual adult 
             Infantil des de 4 fins a 12 anys 
             Grup fins a 20 persones 
             Persona addicional al grup 

 
6,20 € 
4.35 € 

88.40 € 
4.35 €  

Visita Nocturna. Grup fins a 20 persones(2) (4) 200,00 € 
Preu per persona addicional al grup nocturn(2) (4) 10,00 € 
 
(1) Inclou visita guiada a la Cova i entrada al Museu 
(2) Inclou exclusivament la visita guiada a la Cova 
(3) Amb Carnet acreditatiu. Descompte aplicable exclusivament en l’entrada. 
(4) Exclusivament amb reserva prèvia. 
 
VISITA GUIADA COVES + MUSEU. GRUPS ENTRE SETMANA(5) PREU 
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Grup fins a 20 persones 96,00 € 
Preu  per persona addicional al grup 4,80 € 
Agents de viatges o guies de grup Gratuït 
 

(5) Exclusivament amb reserva prèvia. El servei inclou visita guiada a la Cova i 
seguidament la visita guiada al Museu Arqueològic i Paleontològic. 

 
ACTIVITATS  
 
PER A GRUPS  (6) PREU 
Taller didàctic cap de setmana amb grups fins a 20 persones (6) 90,00 € 
Preu persona addicional al grup de tallers didàctics cap de setmana  (6) 4,50 € 
Ruta: La vegetació prehistòrica i la vegetació actual (6) (7) 
         1 hora. Grup màxim 25 persones 
         2 hores. Grup màxim 25 persones 

 
90,00 € 

120,00 € 
Ruta naturalisística i fotogràfica pel Parc Prehistòric de les Coves de 
Toll (6) (7) 
         1 hora. Grup màxim 25 persones 
         2 hores. Grup màxim 25 persones 

 
90,00 € 

120,00 € 

Turisme ornitològic pel Parc Prehistòric de les Coves del Toll  (6) (7) 
         1 hora. Grup màxim 25 persones 
         2 hores. Grup màxim 25 persones 

 
90,00 € 

120,00 € 
Les plantes medicianals al Parc Prehistòric de les Coves del Toll  (6) (7) 
         1 hora. Grup màxim 25 persones 
         2 hores. Grup màxim 25 persones 

 
90,00 € 

120,00 € 
 
(6) Exclusivament amb reserva prèvia. No inclou entrada a Cova. 
(7) Cap de setmana i entre setmana prèvia reserva. Apte per grups de totes les 

edats i també per escolars. 
 
ESCOLARS (8) PREU 
Grup classe vista a Coves+Museu fins 20 alumnes (9) 96€ 
Preu per alumne addicional a Coves+Museu. 4,80€  
Taller Prehistòria+Coves+Museu. Preu per alumne (10) 7,00€  
Taller Medi Natural  + Coves. Preu per alumne (11) 6,10€ 
Tallers Mercat Escolar de la Prehistòria + Coves. Preu per alumne  7,20€ 
Joc de pistes per Moià “A la recerca del Codi Modilius” +Museu (9) 4,80€  
Taller “Metges de l’Art”+Museu+Visita Àrea restauració(11) 6,10€ 
Joc de Rol “Retorn al 1714” + Museu. Preu grup classe 25px (Segons 
preus establerts per la Generalitat de Catalunya 

 

Taller “L’Escut una identitat” + Museu. Preu grup classe 25px (Segons 
preus establerts per la Generalitat de Catalunya) 

 

Rafael Casanova i la guerra de successió. Preu grup classe 25px 
(Segons preus establerts per la Generalitat de Catalunya) 

 

“Anem al Museu”. Visita  guiada al Museu fins 20 alumnes                                            60,00 € 
Persona addicional a Visita  guiada al Museu “Anem al Museu”                                           3,00 € 
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Professors o monitors Gratuït 
Escoles de Moià Gratuït 
 

(8) Exclusivament amb reserva prèvia.  
(9) Grups inferiors a 20 alumnes. Preu mínim per contractar visita coves 96 €. 
(10)  Grups inferiors a 20 alumnes. Preu mínim per contractar activitat 140 €. 
 (11)  Grups inferiors a 20 alumnes. Preu mínim per contractar activitat 122 €. 
 
VISITA GUIADA CENTRE HISTÒRIC DE  MOIÀ (12) PREU 
Grup fins a 20 persones                                            70,00 € 
Preu per persona adicional al grup                             3,50 € 
 

(12) Exclusivament amb reserva prèvia. No inclou entrada, ni visita guiada al 
Museu. 
 
LLOGUER D’ESPAIS A LES COVES DEL TOLL 
 
CASAMENTS i ALTRES CELEBRACIONS  PREU 
Cerimònia a l’Espai exterior  150 € 
Aperitius i altres a l’espai exterior  70€/hora o fracció 
Cerimònia a l’Interior de la Cova (capacitat limitada a 50 
pax) 

 280 € 

 
El lloguer s’enten només sobre l’ús de l’espai. No preveu la cessió de cap tipus de 
material ni mobiliari.  
Les celebracions només es podran realitzar en horari diurn. 
Les cerimònies a l’interior de la Cova s’han de fer fora de l’horari habitual 
d’obertura al públic. 
Per conservació i protecció de l’entorn natural està prohibit llençar productes que 
puguin embrutar l’entorn natural (arròs, pètals de flors, etc.) 
  
RODATGES CINEMATOGRÀFICS ½ Jornada Jornada 
Espai exterior 150 € 300€ 
Interior de la Cova  300 € 600€  
   
  PREU 
Personal de serveis de les Coves del Toll 19,00€ persona/hora 
 
L’OAL Museu Municipal de Moià i l’Ajuntament de Moià , cedeixen l’ús de l’espai 
contractat del Parc Prehistòric de les Coves del Toll, així com, el personal de 
servei propi contractat per l’activitat, en horari i data concertada. En cas d’espai 
exterior inclou: Exterior de la Bauma, Poblat Neolític, vial d’accés, zona de 
pàrquing i serveis. En cas d’espai interior inclou: Interior de la Cova del Toll, vial 
d’accés, zona de pàrquing i serveis. 
 
El contractant es farà responsable dels danys i desperfectes causats per la seva 
activitat a l’entorn i instal·lacions del Parc Prehistòric de les Coves del Toll; així 
com, es compromet a deixar l’espai en les mateixes condicions que s’ha trobat. 
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L’OAL Museu Municipal de Moià es reserva el dret d’establir les fiances que es 
creguin necessàries per assegurar el correcte compliment de les prescripcions 
sobre la utilització dels espais cedits. La fiança es retornarà una vegada s’hagi 
verificat el compliment de les prescripcions establertes sobre la utilització dels 
espais. El dipòsit de la fiança no eximeix el pagament de les taxes corresponents. 
 
És d’obligat cumpliment citar el Museu de Moià i les Coves del Toll en els títols de 
crèdit del treball realitzat en la forma que s’indiqui per part de l’OAL Museu 
Municipal de Moià. 
 
Posteriorment s’haurà de lliurar a l’OAL Museu Municipal de Moià un exemplar o 
una còpia de la filmació realitzada, que podrà ser utilitzada per l’OAL en les 
funcions que li son pròpies, exclosa la seva explotació comercial i la cessió a 
tercers, citant-ne la procedència. 
 
REPORTATGES FOTOGRÀFICS 
 
COVES DEL TOLL(13)  PREU 
Casaments i celebracions   90 €  
Reportatges culturals  70 € 
Reportatges comercials  150 € 
 
(13) Temps estimat d’ús 2 hores 
 
Tots els treballs s’han de portar a terme fora de l’horari d’obertura regular de les 
instal·lacions. 
 
És d’obligat cumpliment esmentar el Museu de Moià i les Coves del Toll en els 
títols de crèdit del treball realitzar en la forma que s’indiqui per part del l’OAL 
Museu Municipal de Moià. 
 
Posteriorment s’haurà de lliurar al OAL Museu Municipal de Moià un exemplar o 
una còpia del reportatge realitzat, que podrà ser utilitzat per l’OAL en les 
funcions que li son pròpies, exclosa la seva explotació comercial i la cessió a 
tercers, citant-ne la procedència. Queden exclosos d’aquesta obligació els 
reportatges de casaments i celebracions particulars. En aquest darrer cas queda 
però prohibida la explotació comercial de les imatges. 
 
REPRODUCCIONS FOTOGRÀFIQUES 
 
DIGITALS  PREU 
Reproduccions d’Imatges de l’interior de la Cova  6.00€/foto 
Reproduccions d’Imatges de les peces de les Reserves del 
Museu 

 6.00€/foto peça 

 
DRETS DE REPRODUCCIONS  PREU 
Fotografies  o reproduccions amb finalitats lucratives o de  35€/foto 
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difusió 
 
És d’obligat cumpliment esmentar el Museu de Moià i les Coves del Toll en els 
títols de crèdit del treball per al que s’utilitzin les imatges en la forma que 
s’indiqui per part de l’OAL Museu Municipal de Moià. 
 
Posteriorment s’haurà de lliurar al OAL Museu Municipal de Moià una còpia del 
treball per al que s’hagin utilitzat les imatges cedides, que podrà ser utilitzat per 
l’OAL en les funcions que li son pròpies, exclosa la seva explotació comercial i 
cessió a tercers, citant-ne la procedència.  
 
La recollida del material es realitzarà a la recepció del Museu, efectuant-se el 
pagament en el moment de la recollida. Si es demana la tramesa de la 
documentació via correu postal o missatgeria, les despeses de tramesa seran a 
càrrec del sol·licitant. 
 
SERVEIS TÈCNICS 
 
PREU 
 
Serveis tècnics de recerca, documentació, assistència, assessorament i/o 
redacció 35€/ hora  
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL 
 
Qualsevol activitat no inclosa  en aquesta ordenança que es vulgui realitzar en 
els espais gestionats per OAL Museu de Moià, es requerirà autorització prèvia de 
l’òrgan municipal competent. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
La present Ordenança Fiscal aprovada definitivament pel Ple de la Corporació en 
sessió celebrada el XX de XXXXXX de 2015, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 
2016 i regirà fins la seva modificació o derogació expressa. En cas de modificació 
parcial, els articles no modificats restaran vigents. 
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