
ORDENANZA FISCAL Núm. 31
REGULADORA DA TAXA POLA VISITA Ó CASTELO DE SAN FELIPE.

Artigo 1. Fundamento 
En virtude do establecido polo artigo 20 do RDL 2/2004 polo que se aproba o 
texto refundido da Lei das Facendas Locais, o Concello de Ferrol establece unha 
taxa pola visita ó Castelo de San Felipe. 

Artigo 2. Feito impoñible 
Terá carácter de feito impoñible desta taxa o acceso ao Castelo de San Felipe. 
En  todo  caso, non  estarán  suxeitas  as  visitas  organizadas  polas  distintas 
concellerías, trala resolución na que se recolla o interes municipal para a 
realización das ditas visitas.
Artigo 3. Suxeito pasivo 
Terán carácter de suxeito pasivo as persoas que soliciten o acceso ó Castelo de 
San Felipe. Cando a petición de acceso sexa formulada por un centro de educación 
ou calquera outra institución de carácter análogo, estes terán a consideración 
de suxeito pasivo substituto. De igual xeito terá ese carácter de suxeito pasivo 
substituto toda entidade ou organización que solicite o acceso a favor dun 
colectivo. 

Artigo 4. Tarifas 
O importe da taxa vén determinado polas seguintes tarifas:

Por persoa (nenos e adultos), agás nenos de 
menos de 6 anos que sería a entrada gratuíta 1,10 €
Por  rodaxe  cinematográfica  ou  similares 
(día) 200,67 €

Artigo 5. Exencións e bonificacións 
1. Exímese do pagamento da presente taxa as visitas ó Castelo de San Felipe 
dos colexios públicos e privados de Ferrol. 

2. Está exento do abono da taxa no suposto de filmacións ou reportaxes que 
se realicen por parte de Administracións Públicas ou entidades sen ánimo 
de lucro, para fins de utilidade púlico ou interese social. 

3. As visitas que se realicen os mércores serán libres, non estando 
suxeitas a taxa algunha.

Artigo 6. Réxime de ingreso 
O ingreso da taxa realizarase no propio despacho de billetes do Castelo de San 
Felipe e de xeito previo ó seu acceso por parte do interesado. 

DISPOSICION FINAL 
A  redacción  da  presente  ordenanza  fiscal  entrará  en  vigor  o  día  da  súa 
publicación no Boletín Oficial da Provincia (BOP), comezará a aplicarse a partir 
do día 1 de xaneiro do 2014 e permanecerá en vigor ata a súa modificación ou 
derrogación expresa.


