
Ajuntament de Sant Martí de Centelles 
 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 27 
 

 
PREU PÚBLIC PER LA VISITA AL CASTELL DE SANT MARTÍ 
 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als article 41 i ss del text refós de l Llei 39/1988 de 28 de 
desembre, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text 
legal, l’Ajuntament estableix l’ordenança reguladora dels preus públics per la 
visita al Castell de Sant Martí. 
 
Article 2. Fet imposable 
 
1.Constitueix el fet imposable del preu públic per la visita al Castell de Sant 
Martí de Centelles. 
 
Article 3. Subjectes passius 
 
1.Són subjectes passius contribuents del preu  públic, les persones físiques o 
jurídiques i les entitats a que es refereix l’article 33, que resultin especialment 
beneficiats o afectats per la prestació del Servei. 
 
Article 4. Responsables 
 
1.Són responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades 
com a tals en la Llei General Tributària i a l’Ordenança General Tributària de 
l’Ajuntament. 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, 
es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
 
Article 5. Quota Tributària 
 
2,5 €/PERSONA la visita individual guiada, majors de 10 anys. Grup de 5 persones 
majors de 10 anys. 
25 €/GRUPS ORGANITZATS, entre 10 i 20 persones 
25 €/ més cada grup de 20 persones 
Actualitzables cada any 
 
Article 6. Acreditament i període impositiu 
1.La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribu ir quan s’iniciï l’activitat 
municipal. 
 
Article 7. Infraccions i sancions 
 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa 
regulada en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei 
General Tributària i l’Ordenança General. 



 
Disposició final 
 
Aquesta ordenança aprovada pel Ple en la sessió ordinària de  21 de gener de 2009 
entrarà en vigor el dia següent al de la seva publicació en el BOP. 


