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ORDENANÇA 55 
 

PREU PÚBLIC PER A LA SORTIDA DE FINAL DE CURS DE 
LES PERSONES PARTICIPANTS AL PROJECTE 
“CORRESPONSALS” DE LA REGIDORIA DE JOVENTUT

ORDENANÇA NÚM. 55 
 
 

 PREU PÚBLIC PER A LA SORTIDA DE FINAL DE CURS, PROJECTE 
“CORRESPONSALS” 

 
 
 
 

Article 1 
Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 2.1,e) i el 127 del Text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de 
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament 
estableix el preu públic per la participació a la sortida de final de curs de les persones 
participants al projecte corresponsals de la regidoria de joventut, que es regirà per la 
present Ordenança fiscal. 
 
 
Article 2  
Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable del preu la sortida de final de curs de les persones participants 
al projecte corresponsals de la regidoria de joventut que es regulen en aquesta ordenança. 
 
 
Article 3 
Obligats al pagament 
 
Estan obligats al pagament del preu públic els participants en el projecte de corresponsals 
de la regidoria de joventut que solꞏlicitin la participació en la sortida final. 
 
 
Article 4 
Tarifes 
 
Tarifa única de 300 Euros. Aquesta tarifa es podrà pagar en 3 quotes de 100 
euros. 
 
 
Article 5 
Normes de gestió i recaptació 
 
Aquest preu públic garantirà la participació de la persona a la sortida final del projecte 
corresponsals de la regidoria de joventut de l’ajuntament de Teià sense perjudici d’altres 
pagaments futurs a tercers que es puguin derivar de la seva gestió.   
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ORDENANÇA 55 
 

PREU PÚBLIC PER A LA SORTIDA DE FINAL DE CURS DE 
LES PERSONES PARTICIPANTS AL PROJECTE 
“CORRESPONSALS” DE LA REGIDORIA DE JOVENTUT

DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquesta ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple de la 
Corporació en sessió celebrada el 25 de gener de 2018, entrarà en vigor el mateix dia de la 
seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província i serà aplicable a partir del dia 3 de maig 
de 2018. El seu període de vigència es mantindrà fins a l’acabament de les 35 places 
disponibles. 

NOTA.- Aquesta ordenança núm. 55 
De: PREU PÚBLIC PER LA SORTIDA DE FINAL DE CURS DE LES PERSONES PARTICIPANTS AL 
PROJECTE “CORRESPONSALS” DE LA REGIDORIA DE JOVENTUT 
Ha estat adaptada al diferents acords de modificació, 
l’últim dels quals correspon a l’acord del Ple de data 24.01.2019,  
aixecat a definitiu amb data 4 d’abril de 2019. 


