
 

 
         SECRETARIA 
 

ORDENANÇA FISCAL N. 29 
 

ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE L’ANTIC 
ÀBSIDA DEL CASTELL 

 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
A l’ empara del que estableixen els articles 58 i 20.4 o), del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals , i de 
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 de l’ esmentat text legal, aquest 
Ajuntament estableix el preu públic per la utilització privativa de l’antic àbsida del castell de 
Falset. 
 
Article 2. Fet imposable 
 
Consisteix en la utilització de la sala i espai on hi ha l’àbsida del castell de Falset. 
 
Article 3. Subjecte passiu 
 
1. Són subjectes passius del preu púbic, en concepte de contribuents, les persones físiques i 
jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’ art. 33 de la Llei general tributària, que 
sol·licitin o utilitzin els serveis de la sala de l’antic àbsida del castell de Falset. 
2. Són substituts del contribuent, en el supòsit d’utilització dels serveis pels menors d’ edat o 
incapacitats, les persones que tinguin la pàtria potestat o els representants legals. 
 
Article 4. Responsables 
 
1. Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions tributàries 
les persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei general 
tributària. 
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els 
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general en els supòsits i 
abast que assenyala l'article 40 de la llei general tributària. 
 
Article 5. Beneficis fiscals 
 
No s’ aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per la determinació del deute tributari 
que els subjectes passius hagin de satisfer per a aquest preu públic, tret dels actes que la 
Corporació pugui declarar d’especial interès social o comunitari. 



Article 6. Quota tributària 
 
La quantia del preu públic es determinarà aplicant les tarifes següents: 
 

Per la utilització de la sala de l’Absis del 
castell fins a 3 hores 

150,00 € 

Hores suplementàries 20 €/hora 
Per a la utilització en concerts200 €/hora 200 €/hora 
Exposicions (fins a una setmana) 300,00 €/setmana 
Altres usos Neteja especial: 50 €/hora 

 
 
Article 7. Meritació 
El preu resultant es liquidarà provisionalment en el moment de la formulació de la sol·licitud i 
definitivament un cop finalitzat l’acte a que la disposició de l’espai es refereix i pel temps 
precís d’utilització de l’espai, descomptat el emprat en la preparació i retirada final dels 
materials emprats. 
 
Article 8. Infraccions i sancions 
 
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposa la Llei general 
tributària i la normativa que la desplega. 
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Diligències: 
1.‐ Aprovat en el Ple Ordinari de 18 de gener de 2010. 
2.‐ Publicat per al·legacions al BOP numero29 de 5 DE FEBRER DE 
2010: Resultat SENSE AL·LEGACIONS 
3.‐ Publicat íntegrament al BOP numero 71 de data 26 de març de 
2010 
4.‐ Aprovat en el Ple ordinari de 25 d’octubre de 2011. Publicat al 
BOP núm. 286 de data 14‐12‐2011. 
5.‐ Modificat l’apartat 6 quota tributaria per acord de ple del dia 24 
d’octubre de 2012.Publicació definitiva BOP núm. 285 de 12.12.2012 
2.‐ Modificada conforme amb els acords adoptats pel Ple municipal 
en data 29 d’octubre de 2014 i publicat definitivament al BOP núm. 
287 de 16 de desembre de 2014. 
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