
 
 
 

 
 
 

   AJUNTAMENT DE PINÓS 

 

Ordenança Fiscal núm. 12 
 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER PRESTACIÓ DEL 
SERVEI D’ENTRADA I VISITA GUIADA A LA TORRE D’ARDÈVOL  

 
 
 
ARTICLE 1. Fonament i Objecte 
 
En ús de les facultats contingudes als articles 133.2 i 142 de la Constitució Espanyola, 
per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, 
i de conformitat amb el que es disposa en els articles 40 a 47 en relació amb els articles 
15 a 19 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial 
decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s'estableix el preu públic per l’entrada i visita 
guiada a la Torre d’Ardèvol. 
 
 
ARTICLE 2. Fet Imposable 
 
Constitueix el fet imposable del preu públic l’entrada i visita guiada a la Torre d’Ardèvol. 
 
 
ARTICLE 3. Obligats al Pagament 
 
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta Ordenança les persones 
que es beneficiïn de la prestació del servei, i també aquelles que exerceixin la pàtria 
potestat o tutela, en el cas de menors i incapacitats. 
 
 
ARTICLE 4. Responsables 
 
Respondran del deute tributari els deutors principals al costat d'altres persones o 
entitats. A aquests efectes, es consideraran deutors principals els obligats tributaris de 
l'apartat 2 de l'article 35 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 
 
Excepte precepte legal exprés en contrari, la responsabilitat serà sempre subsidiària. 
 
Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones 
físiques i jurídiques a què es refereix l'article 42 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
General Tributària. 
 
En relació amb la responsabilitat solidària i subsidiària del deute tributari, s'estarà a allò 
establert als articles 42 i 43, respectivament, de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
General Tributària. 
 
 
ARTICLE 5. Quantia 
 
La quantia del preu públic en aquesta Ordenança serà la fixada en les tarifes 
contingudes a l'apartat següent segons les diferents modalitats: 
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CONCEPTE 
En dies i hores dins del calendari de visites  IMPORT 

Entrada Individual Menors (entre 0 i 12 anys) GRATUÏT 

Entrada Individual Adults 3,00 € 

Entrada de Grup (Mínim 17 Màxim  20 persones) 50,00 € 

 
 
ARTICLE 6. Meritació 
 
Es reporta el preu públic i neix l'obligació de contribuir des del moment en què se 
sol·licita la prestació de qualsevol dels serveis que es regulen en aquesta Ordenança.  
 
 
ARTICLE 7. Normes de Gestió 
 
Les entrades es podran gestionar pel sistema de tiquet o entrades prèvies que se 
sol·licitin en la taquilla corresponent. 
 
 
ARTICLE 8.Modificació 
 
La modificació dels preus públics fixats en la present Ordenança correspondrà al Ple de 
l’Entitat Local. 
 
 
ARTICLE 9. Infraccions i Sancions 
 
En tot el relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries, així com a les sancions que a 
aquestes corresponguin en cada cas, s'estarà al que es disposa en els articles 178 i 
següents de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 
 
 
ARTICLE 10. Legislació Aplicable 
 
En tot el no previst en la present Ordenança s'estarà al que es disposa en el Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, la 
Llei 58/2003, de 17 de desembre General Tributària, la Llei 8/1989,de 13 d'abril, de 
Taxes i Preus Públics, així com en l'Ordenança Fiscal General aprovada per 
l'Ajuntament. 
 
 
DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA 
 
La present Ordenança fiscal, aprovada pel Ple d'aquest Ajuntament en sessió celebrada 
el 26 de maig de 2022, entrarà en vigor al moment de la seva publicació íntegra en el 
Butlletí Oficial de la Província i serà d'aplicació a partir d’aquell moment, romanent en 
vigor fins que s'acordi la seva modificació o la seva derogació expressa. 


