
 
• ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A L’ASSISTÈNCIA A 

CURSOS, SEMINARIS O JORNADES  ORGANITZATS PER LA  DIPUTACIÓ DE 
GIRONA. 

 
Article 1. Concepte 
 
D’acord amb el que s’estableix a l’art. 148 en relació amb l’art. 41 del RDL 2/2004, de 
5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
s’estableix el preu públic per la celebració de cursos, seminaris o jornades que 
organitzi la Diputació de Girona en l’àmbit de les seves competències. 
 
Article 2. Objecte 
 
L’objecte del preu públic regulat en aquesta Ordenança consisteix en la realització de 
l’activitat de la Diputació de Girona, que tingui per objecte la prestació dels serveis i la 
realització de les activitats descrites a l’article 1. 
 
Article 3. Meritació , obligats al pagament i proce diment. 
 
1. Estan obligats a satisfer el pagament del preu públic que es regula en aquestes 

normes totes les persones que sol·licitin la seva inscripció en els cursos, seminaris 
o jornades que organitzi la Diputació i pels quals s’aprovin les corresponents 
tarifes.  
 

2. El pagament s’haurà d’efectuar anticipadament mitjançant transferència bancària al 
compte obert a nom de Diputació de Girona, amb l’imprès oficial existent a l’efecte. 

 
3. L’obligació de pagament del preu públic es produeix amb independència de la 

prestació real del servei, si la manca d’aquest resulta atribuïble al sol·licitant. 
 
Article 4. Tarifes i quantia 
 
Les tarifes i quantia del preu públic per l’assistència a cursos, seminaris o jornades es 
determinaran per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Girona. Els 
esmentats preus públics entraran en vigor, l’endemà de la publicació de l’acord de la 
Junta de Govern en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i el seu període de 
vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la seva modificació o derogació. 
 
Disposició Final 
La present Ordenança entrarà en vigor a partir del dia següent al de la seva publicació 
en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i es mantindrà en vigor fins la seva 
modificació o derogació. 
 


