
ORDENANZA FISCAL Núm. 32
REGULADORA DA TAXA POLA ORGANIZACIÓN DE VISITAS TURÍSTICAS COLECTIVAS A 
DETERMINADOS CENTROS SITUADOS DENTRO DO TÉRMINO MUNICIPAL DE FERROL

Artigo 1: Fundamento e natureza 
En uso das facultades concedidas polo artigo 106 de Lei 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora das bases de réxime local e de conformidade co disposto nos artigos 
15 a 19 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, este Concello establece a taxa pola 
organización de visitas turísticas colectivas ó noso término municipal, que se 
rexerá pola presente ordenanza fiscal.

Artigo 2: Feito imponible 
Constitúe o feito impoñible da taxa a prestación de servizos turísticos dentro 
do término municipal, con exclusión da entrada ó Castelo de San Felipe xa que a 
súa imposición e ordenación corresponde á ordenanza fiscal específica. 

Artigo 3: Obriga de retribución 
A solicitude da prestación dos servicios turísticos determinará a obriga do 
abono da taxa, sen que se preste o servizo mentres non se realice o pagamento 
correspondente.
 
Artigo 4: Suxeito pasivo 
Terá a condición de suxeito pasivo a persoa física ou xurídica que solicite a 
prestación do servizo suxeito á taxa. 

Artigo 5: Cota tributaria 
Determínase pola cantidade fixa establecida na presente ordenanza para cada un 
dos servizos suxeitos á mesma, sendo:

1.- Guia para visita colectiva ó Castelo de San Felipe 60,84€
2.- Guía e transporte en lancha para visita colectiva ó 
Castelo de San Felipe

 353,78€

3.- Visita colectiva en lancha pola ría 292,94€
4.- Visita colectiva con guía en lancha pola ría 370,01€
5.- Visita colectiva con guía ós Arsenales 57,04€
6.- Visita colectiva con guía pola cidade 57,04€
7.-Visita  colectiva  con  guía  (ruta  das  5  praias  de 
Ferrol)

53,24€

8.-  Visita  colectiva  con  guía  pola  cidade  con 
transporte

167,31€

9.- Visita colectiva con guía ó Arsenal e Asteleiros 
con transporte

167,31€

Artigo 6: Beneficios fiscais 
Aplicaránse as seguintes bonificacións: 
Do 75% da cota cando o suxeito pasivo sexa un colexio público. 
Do 50% da cota cando o suxeito pasivo sexa un colexio privado o unha asociación 
de persoas con discapacidade. 

Artigo 7 :Normas de xestión 
A xestión do presente ingreso queda suxeito ó sistema de autoliquidación. 

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


