ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A LA UTILITZACIÓ DEL
SERVEI D'EXCURSIONS AL NUCLI HISTÒRIC DE LA CIUTAT D'EIVISSA I ELS BENS
PATRIMONI DE LA HUMANITAT.-

Article 1r. Concepte
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució
Espanyola, i per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de
règim local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 al 19 del Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, aquest Ajuntament imposa en aplicació del que estableix l'article 41 i l'article 20.1
B. del citat Text , el preu públic per a la utilització del servei d'excursions guiades al nucli
històric de la ciutat i els bens Patrimoni de la Humanitat
Aquest Preu Públic es regirà per Ordenança fiscal, les normes de la qual
s'atenen al que disposa l'article 117 del citat Text.
Article 2n. Fet imposable
Constitueixen el fet imposable d'aquet preu públic la prestació del servei de
excursions guiades al nucli històric de la ciutat i els bens Patrimoni de la Humanitat.
Article 3r. Quantia i obligació de pagament
La quantia del preu públic serà la següent:
Per excursió amb guia oficial per persona ......

6 euros

Estan obligats al pagament qui es beneficiï del servei.
Article 4t. Meritació
La meritació del preu públic regulada en aquesta ordenança es produeix a la
data de presentació de l'oportuna sol·licitud de prestació del servei.
Article 5è. Declaració i ingrés
El procediment d'ingrés serà, conformement al que preveu l'article 47 del R.D.
Leg. 2/2004, mediant depòsit previ de l'import total del preu públic.
DISPOSICIÓ FINAL
Les modificacions de la present Ordenança aprovades inicialment pel Ple de la
Corporació en sessió celebrada el dia 26 de febrer de 2004, publicada la aprovació
definitiva en el Butlletí Oficial de les Illes Balears el dia 4 de maig de 2004 entraran en

vigor el dia 5 de maig de 2004, i romandran en vigor fins a la seva modificació o derogació
expressa.

