CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 22

PREUS PÚBLICS PER A LES ACTIVITATS DEL PROJECTE
"GAUDEIX TOT L'ANY AL RIPOLLÈS"

De conformitat amb allò que determina l’article 3. 1 de l’Ordenança General de
preus públics d’aquesta Entitat, i emès l’informe acreditatiu de cobrir-se com a
mínim els costos del servei o de l’activitat a prestar -de conformitat amb allò
que determina l’article 44 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprovà el
Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals- s’estableixen els preus
públics per a les activitats del projecte "Gaudeix tot l'any al Ripollès".
Article 1r. Fonament i naturalesa
L’article 28 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprovà el
Text refós d’organització comarcal de Catalunya, preveu que els Consells
Comarcals prestaran el servei d'assistència i cooperació als municipis i la
realització d'activitats i la prestació de serveis públics d'interès supramunicipal,
assegurar l'establiment i l'adequada prestació dels serveis municipals en el
territori de la comarca i l'exercici de les competències municipals.
Article 2n. Fet imposable
El fet imposable dels preus públics és la realització d'activitats destinades als
joves de la comarca del Ripollès que hi vulguin participar.
Article 3r. Obligació al pagament
Estan obligats al pagament dels preus públics aquells que vulguin participar en
alguna de les activitats programades.
Article 4t. Quanties dels preus públics.
Preus públics per a les activitats del projecte "Gaudeix tot l'any al Ripollès":
ACTIVITAT
Barcelona
Port Aventura
Parc Aquàtic
Paint ball

PREU
20,00 €
25,00 €
15,00 €
20,00 €
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Article 5è. Pagament dels preus públics
Per pagar el preu públic corresponent, s'haurà de fer una transferència
bancària o ingrés en el número de compte ES42 2100 5000 5102 0003 9130.
De conformitat amb l'article 7.4 de l'Ordenança Fiscal General de Preus
Públics, quan per causes no imputables a l’obligat al pagament del preu, el servei o
l’activitat no es presti o desenvolupi, procedirà la devolució de l’import corresponent.
Article 6è. Normes d’aplicació supletòria
En tot allò que no estigui aquí previst regirà l’Ordenança Fiscal General de
Preus Públics d’aquest Consell, el que disposi el RDL 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprovà el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, la Llei
8/1989, de 13 d’abril, reguladora del règim jurídic de les taxes i preus públics, i
demés normativa legal al respecte.
Disposició final
Aquests preus públics entraran en vigor, si no es formulen reclamacions, un cop
transcorreguts vint dies hàbils des de l’endemà de la seva publicació al Butlletí
Oficial de la Província de Girona.
En altre cas entraran en vigor des del dia següent a l’aprovació i publicació
definitiva.
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