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TEXT REGULADOR DEL PREU PÚBLIC PER ENTRADA ALS CENTRES D’INTERPRETACIÓ
AMBIENTALS, ALS BENS D’INTERÉS CULTURAL I DE RELLEVÀNCIA LOCAL I ALS ESPAIS
NATURALS:
Article 1r. Objecte. Constitueix l'objecte d'aquest preu públic l’entrada al Centres d’Interpretació
Ambiental, béns d’interés cultural i de rellevància local i Espais Naturals de propietat municipal.
Article 2n. Obligació de pagament. Estan obligades al pagament les persones que visiten els bens
esmentats.
Article 3r. Quantia. L'import del preu o tarifa serà, per persona, el que resulte del següent quadre:
Tarifa
Entrada als Espais Naturals (Parc dels Ullals, Paratge Natural
Parpalló Borrell o altres de la Xarxa d'Infraestructures Verdes de
Gandia), per cadascú dells.

2€

Entrada al Centre d’Interpretació de la Marjal de Gandia

2€

Entrada al Centre d’Interpretació Parpalló-Borrell

2€

Entrada als béns d’interés cultural i de rellevància local de propietat
municipal, per bé que es visita.

2€

Entrada conjunta Centre d’Interpretació Parpalló-Borrell y Cova

3€

Entrada grup, format per un mínim 20 persones, per persona i espai,
bé o centre

1€

Majors de 65 anys i menors de 12 anys fins a 7, per espai, bé o
centre.

1€

Menors de 7 anys, qualsevol espai, bé o centre.

Gratuït

Article 4t. Naixement de l'obligació de pagament i forma de pagament. Naix l'obligació de
pagament en el moment de l’entrada als corresponents espais. El pagament és realitzará a través dels
mitjans que dispose l’Ajuntament.
Article 5é. Remissió normativa. El present preu públic es regirà, en tot allò no previst en aquest text
regulador, per l'Ordenança General de Preus Públics i normativa a què aquesta última es remet.
Article 7é. Aplicació. El present preu públic començarà a aplicar-se l'endemà de la publicació d'aquest
text en el Butlletí Oficial de la Província i continuarà en vigor fins a la seua modificació o derogació.
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