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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 24 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI 
D’ORIENTACIÓ I FORMACIÓ TURÍSTICA DE L’ÀMBIT DE L’ENTORN DE LA FORADADA. 
 
Article 1. Objecte 
Constitueix l’objecte d’aquesta taxa la prestació del servei d’orientació i formació turística de 
l’àmbit de l’entorn de La Foradada, consistent en la realització i organització, per part de 
l’Ajuntament, d’un sistema de senyalització orientativa, explicativa, i recorregut, a més de les 
explicacions de l’entorn de fauna, natura i recursos naturals en els termes que s’especifiquen a 
continuació. 
a) Senyalització de les rutes turístiques. 
b) Edició de fulletons explicatius. 
c) Control d’accés i aforament per la preservació de l’entorn. 
 
Article 2. Obligats al pagament 
Estan obligats al pagament de la taxa aquí regulada aquelles persones que requereixin, es 
beneficiïn i gaudeixin de l’entorn de La Foradada, per tal de visitar-lo en els termes previstos 
per l’article 1. 
 
Article 3. Quantia 
L’import de la taxa és el següent: 
- Dret d’accés: 2,00 euros/persona/dia 
 
Article 4. Meritació 
La taxa es meritarà quan s’accedeix a la prestació dels serveis. 
 
El pagament de la taxa serà previ a la prestació del servei, cas en el qual el seu ingrés serà 
condició indispensable per a la prestació del servei i assistència a l’activitat esmentada. 
 
Article 6. Bonificacions i exempcions 
1. No s’estableixen bonificacions. 
 
2. Estaran exempts de satisfer la taxa els empadronats al municipi de l’Esquirol. 
 
Article 7. Entada en vigor 
Aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada el 12 de novembre de 2018, 
començarà a regir el dia següent al de la publicació de l’anunci de la seva aprovació definitiva i 
del seu text íntegre, i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En 
cas de modificació parcial, els articles que no s’han modificat restaran vigents. 
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