OF 17
Vigent per a l’exercici 2020
Última modificació desembre 2018

Àrea de serveis generals i econòmics
Gestió Tributària i Recaptació

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 17
PREU PÚBLIC SERVEI MUNICIPAL PSICOPEDAGOGIA
Article 1r. Concepte i naturalesa
1. De conformitat amb el que es preveu en l’article 127, en relació amb l’article 41, ambdós del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (RDL 2/2004, de 5 de
març), aquest municipi estableix els preus públics per la prestació del servei municipal
de psicopedagogia segons els articles següents.
2. La concreció de cada preu públic només contindrà els elements indispensables per a
la fixació de la quantia corresponent així com, si escau, aquells criteris específics de
gestió, liquidació o recaptació que siguin necessaris d'acord amb la naturalesa de l'actuació o del servei de què es tracti. La present regulació general, per tant, és directament aplicable en la resta d'aspectes.
3. El Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 27 d’octubre de 2011, va delegar a la Junta
de Govern Local l’establiment i fixació dels Preus Públics, de conformitat amb l’article
23.2 b de la Llei 7/85, de 2 d’abril i l’Ordenança fiscal núm. 30 Reguladora dels preus
públics.
Article 2n. Exempcions
No es considera cap exempció i/o bonificació.
Article 3r. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament dels preus públics regulats en aquesta ordenança els qui
sol·licitin la prestació del servei o aquells que en resultin beneficiats per la realització del
servei, en el cas de menors els obligats al pagament seran els pares o tutors dels mateixos.
Article 4t. Quantia
1. Aprovar l’establiment dels preus públics per la prestació de serveis psicopedagògics,
fixant-los en:
Quotes
Serveis psicopedagogia
Visita inicial informativa de recollida de dades amb pares,
mares i /o tutors/es legals.
Sessió (inicial sense pares,exploració, seguiment, resultats)

gratuïta
27,75 €

2. Les tarifes establertes per aquest preu públic comprenen l'Impost sobre el valor afegit,
que es repercutirà d’acord amb la normativa que el regula.
Article 5è. Obligació de pagament
L’obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix en el moment
de la prestació del servei.
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Article 6è: Ajuts especials
Aquelles persones la capacitat econòmica de les quals impedeixi el pagament de la referida taxa podran sol·licitar als serveis socials municipals la concessió de subvencions,
ajuts o beques personals; petició que serà resolta previ estudi dels antecedents socials
del sol·licitant.
Article 7è: Normes de gestió.
L’abonament de les diferents sessions es realitzarà mitjançant domiciliació bancària.
Article 8è: Deutes
Els deutes per preus públics es podran exigir pel procediment administratiu de constrenyiment, segons estableix l’article 46.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, amb imposició dels recàrrecs establerts a la legislació vigent
Article 9è. Remissió normativa
En tot allò no previst en aquesta Ordenança, s’estarà al que al respecte determinin l'Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció, el Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, la Llei de taxes i preus públics i altres disposicions concordants.
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències
que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors.
Els preceptes d’aquesta Ordenança que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes
de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.
Disposició final
Aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada el 18 de desembre de
2018, entrarà en vigor el dia 01 de gener de l'any 2019 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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