
1. Taxa per la prestació del servei de visites al Castell de la Ciutat.

Art. 1r. De conformitat amb el que preveu l'art. 57, en relació amb l'art. 20, ambdós del test
refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l’Ajuntament estableix la taxa per la
prestació del servei de visites al Castell de la Ciutat, que es regirà per aquesta ordenança.
Es objecte d'exacció la visita i, si s'escau, l'obtenció de fotografies o pel·lícules, amb fins
comercials en el Castell de la Ciutat.

Art. 2on. 1. Base imposable.
Està  determinada  per  la  utilització  dels  béns  de  domini  públic  enumerats  a  l'article
anterior, i l'obligació de contribuir naix des que l'ús esmentat s'inicia mitjançant l'entrada o
visita a les instal·lacions.
2. Subjecte passiu.
Estan obligats al pagament les persones usuàries dels béns esmentats que especifica
aquesta ordenança.

Art. 3er. Les activitats fotogràfiques i cinematogràfiques amb finalitat comercial, es faran
sota les condicions següents:
1. Es sol·licitarà autorització prèvia a l'Oficina de Turisme, amb l'antelació suficient a la
data prevista per a fer les reproduccions, per tal de concedir l'autorització que calga, que li
serà comunicada per escrit al sol·licitant, i calcular l'import del preu a abonar.
2. Lliurar a l'Ajuntament, en el supòsit de tractar-se de reproduccions per a publicacions
comercials, dos exemplars per a arxiu i constància.

Art. 4t. Tarifa
1.- Pel servei d’entrada i visita al Castell, la tarifa serà la següent:

Individualment

Fins als 10 anys, l’entrada serà gratuïta

De 10 a 18 anys 1,20

Per cada persona major de 18 anys 2,40

Persones jubilades 1,20

Grups de 10 o més:

De 10 a 18 anys, per cadascun 0,90

Majors de 18 anys, per cadascun 1,60

Jubilats, per cadascun 0,90

2- Tarifa conjunta castell-museu

Individualment

Fins als 10 anys, entrada gratuïta gratuïta

De 10 a 18 anys 2,20

Majors de 18 anys 4,50

Jubilats 2,20

Tren 2,80
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Grups de 10 o més:

De 10 a 18 anys, per cadascun 1,60

Majors de 18 anys, per cadascun 3,10

Jubilats, per cadascun 1,60

Tren 2,80

Les entrada conjuntes es podran adquirir en el Museu o en el Castell.
3- Per la utilització del Castell (cafeteria, Sala d’armes i Sala d’Exposicions) per a realitzar
actes privats s’estableix la tarifa de 46,00€ per hora, si la utilització és en cap de setmana
(divendres, dissabte i diumenge) el preu per hora és de 52.60€.
S’exigirà a l’usuari del servei , l’establiment d’un control en la tanca d’entrada situada en la
part baixa de la carretera d’accés al Castell, enfront del Restaurant Montsant, durant la
celebració  de  l’acte,  a  càrrec  de  personal  necessàriament  pertanyent  a  empreses  de
seguretat autoritzades, el cost del qual hi anirà íntegrament a càrrec del propi usuari dels
serveis del Castell a què es refereixen aquestes normes.
4- Drets d’obtenció d’imatges per a la seva difusió al Castell de la Ciutat.
Les tarifes seran les següents

Fotografies en blanc i negre i en color. 16,30

Vídeos, pel.lícules per hora o fracció 33,60

Publicacions en general 50,90

Art. 5é. Són infraccions especials qualificades de defraudació:
Obtenir  fotografies  sense  ánim lucratiu  segons  declaració,  i  posteriorment  publicar-les
amb finalitat comercial.

Art.6é. En matèria de sancions i  llur  aplicació,  regeix el que disposa la Llei  de Règim
Local.
La imposició de sancions no impedeix en cap cas la liquidació i  el  cobrament  de les
quotes meritades no prescrites.

Art. 7é. Aquesta ordenança fiscal entra en vigor el mateix dia de la publicació en el Butlletí
Oficial  de la  Provincia,  s'aplicarà  a  partir  de l'1  de gener  de 2011  i  regirà  fins  a  ser
modificada o derogada expressament.
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