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Títol: Aprovació definitiva de l’establiment de les ordenances fiscals 
P01 i P02 del Patronat del Castell de Montsoriu

Expedient: 2015/749

El Ple del Consell Comarcal de la Selva, el dia 15 de març de 2016, va acordar 
aprovar provisionalment l’establiment de les ordenances fiscals P01 i P02 del Patronat 
del Castell de Montsoriu. Sotmeses a exposició pública no s’han presentat 
reclamacions ni al·legacions en relació a les mateixes, motiu pel qual han esdevingut 
definitivament aprovades, sense necessitat de nou acord.

D’acord amb els articles 17 i 18 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes, la modificació i la 
creació de les ordenances i de les tarifes queda definitivament aprovada amb el 
redactat que consten als annexos.

Contra aquest acord, que esgota la via administrativa, es pot interposar directament 
recurs contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el 
termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la data de publicació d’aquest 
anunci, de conformitat amb el que disposa l’art. 171.1 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.

Santa Coloma de Farners, 13 de maig de 2016

El president

Salvador Balliu Torroella

Podeu consultar la autenticitat del document a:

Codi Segur de Validació 8712aa6522954a8a8d482f81333e77fe001

Url de validació https://seu.selva.cat/verificador

https://seu.selva.cat/verificador?codigoVerificacion=8712aa6522954a8a8d482f81333e77fe001


Exp. núm: 2015/749 

ANNEX 1.- ORDENANCES CASTELL DE MONTSORIU

ORDENANÇA FISCAL NÚM. P-01 CM PREU PÚBLIC ENTRADES AL CASTELL DE 
MONTSORIU

Article 1. Fet imposable

De conformitat amb el que preveu l’article 20 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que 
aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, el Patronat del Castell de 
Montsoriu estableix el preu públic per les entrades a la visita, amb o sense guia, al Castell de 
Montsoriu.

Article 2. Obligats al pagament

Estan obligats al pagament qualsevol persona que sol·liciti la visita al Castell de Montsoriu. 

Article 3. Quantia

Concepte Visita guiada Visita sense guia Grup de més de 20 
pax

General adult 6,00 € 5,00 € Aplicar descompte 
del 20%

Majors de 65 anys 4,00 € 3,00 € -

Joves de 13 a 25 anys 4,00 € 3,00 € -

Estudiants 4,00 € 3,00 € -

Docents 5,00 € 4,00 € Aplicar descompte 
del 20%

Membres del club súper 
3

Gratuïta Gratuïta -

Club del subscriptor El 
Punt Avui

2 entrades al preu d’1 2 entrades al preu d’1 -

Club La Vanguardia 2 entrades al preu d’1 2 entrades al preu d’1 -

Grups escolars 
(gestionats pel MEMGA)

1,00 € / alumne. 
Professors, gratuït

No s’escau Escoles de la Selva, 
gratuït

Article 4. Pagament

El pagament es podrà fer efectuar en metàl·lic a la mateixa entrada del recinte del Castell o bé 
per mitjà de targeta de crèdit a través de la pàgina web del Castell.
Quan per causes no imputables a l’obligat al pagament, la visita al Castell no es pugui efectuar, 
procedirà la devolució de l’import corresponent.

Article 5. Remissió normativa

En allò no previst en aquesta ordenança serà d’aplicació el que disposa el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació, la Llei 
de taxes i preus públics i altra normativa específica.
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Disposició final. Aprovació i entrada en vigor 

La present Ordenança fiscal entrarà en vigor el dia següent de la seva publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província de Girona i mantindrà la seva vigència  fins a la seva  modificació o 
derogació expressa.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. P-02 CM PREU PÚBLIC VENDA PRODUCTES 
MERXANDATGE  AL CASTELL DE MONTSORIU

Article 1. Fet imposable

De conformitat amb el que preveu l’article 20 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que 
aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, el Patronat del Castell de 
Montsoriu estableix el preu públic per la venda de llibres, productes medievals i productes de 
marxandatge en general al Castell de Montsoriu.

Productes medievals i marxandatge Model PVP (IVA 
inclòs) IVA aplicable

Daga black 35 CMS 6,00 € 21%
Espasa s black 50 CMS 7,00 € 21%
Espada 2 manos excalibur 110 CMS 10,00 € 21%
Ballesta s rustik (inclou 2 fletxes)  15,00 € 21%
Fletxa ballesta s rustik  1,50 € 21%
Arc forat m (inclou 2 fletxes) 95 CMS 16,00 € 21%
Fletxa arm m extra (punta goma) 50 CMS 2,00 € 21%
Tiraxines 22 CMS 5,00 € 21%
Rscut kamelot l senyera 40x29 CMS 14,00 € 21%
Rscut kamelot l groc drac amb vescomtat de 
cabrera

40x29 CMS
14,00 € 21%

Tunica vermella S: 3-4 ANYS             11,00 € 21%
Escut: groc - negre M: 5-8 ANYS       12,00 € 21%
Vescomtat de cabrera L: 9-12 ANYS 12,00 € 21%
Espasa natur s + funda "verda" + vde c 50 CMS 12,00 € 21%
Espasa natur s + funda "vermella"  + vde c 50 CMS 12,00 € 21%
Daga natur + funda "marro-verd" +  vde c 30 CMS 12,00 € 21%
Daga natur + funda   "grana"  + v de c 30 CMS 12,00 € 21%
Casc templer  12,00 € 21%
Casc simple  9,00 € 21%
Tiara trenada (varis colors)  5,00 € 21%
Vareta màgica 5,00 € 21%
Vareta magica feltra i cascabell  6,00 € 21%
Bloc notes 60 fulls ANAK 3888 4,00 € 21%
Bloc notes amb boli concern 3041 5,00 € 21%
Bolígraf zonet 3523 2,00 € 21%
Bolígraf Buke 4366 2,00 € 21%
Bolígraf Ethic 3529 2,00 € 21%
Llapis togi 4173 1,00 € 21%
Bossa negra bossa nox 4170 2,00 € 21%
Motxilla negra motxilla hera 4049 4,00 € 21%
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Article 2. Obligats al pagament

Estan obligats al pagament qualsevol persona que vulgui adquirir els productes de 
marxandatge del Castell de Montsoriu. 

Article 3. Quantia

Llibres i edicions PVP (IVA inclòs) IVA 
aplicable

Conte Bruixa Guilleuma 6,00 € 4%

Conte Combat Arbúcies 6,00 € 4%

Conte El setge de Montsoriu 6,00 € 4%

Conte Serrallonga 6,00 € 4%

Altres contes col·lecció 6,00 € 4%

Llibre Combat d’Arbúcies 22,00 € 4%

Posagots ACM 1,00 € 4%

Llibre Castell de Montsoriu 14,00 € 4%

Article 4. Pagament

El pagament es farà efectiu en el moment de rebre el producte de marxandatge.

Article 5. Remissió normativa

En allò no previst en aquesta ordenança serà d’aplicació el que disposa el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació, la Llei 
de taxes i preus públics i altra normativa específica.

Disposició final. Aprovació i entrada en vigor 

La present Ordenança fiscal entrarà en vigor el dia següent de la seva publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província de Girona i mantindrà la seva vigència  fins a la seva  modificació o 
derogació expressa.

Lanyard negre lanyard neck 8780 2,00 € 21%
Tassa mug loom 9464 6,00 € 21%

Tshirt 150 grams
samarreta premium 
4481 12,00 € 21%

Barret de palla barret vita 8086 8,00 € 21%
Gorra de coto gorra konlun3957 6,00 € 21%
Paraigua negre paraigua monsum 3373 9,00 € 21%
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