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Ajuntament de 

SANT ANDREU DE LLAVANERES 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 29 

 

 TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’ASSISTÈNCIA PER PSICÒLEG I/O LOGOPEDA 

 

 

Article 1r. Fonament i naturalesa 

 

A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.v) 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 la taxa per la prestació de serveis 
d’assistència per psicòleg i logopeda, que es regirà per aquesta Ordenança fiscal. 

 

Si amb posterioritat a l’establiment de la taxa, es posés en coneixement d’aquest Ajuntament la 
concurrència de serveis privats per a la realització d’activitats similars, la taxa es transformarà en preu 
públic. 

 

En cas de resultar preceptiva la transformació referida en el punt anterior, l’Ajuntament aprovarà 
l’Ordenança fiscal corresponent reguladora del preu públic per la prestació de serveis d’assistència per 
psicòleg i/o logopeda, que entrarà en vigor a partir de la data en que es publiqui en el BOP la seva 
aprovació definitiva. 

  

Quan la taxa per la prestació de serveis d’assistència per psicòleg i/o logopeda  hagi de transformar-se en 
preu públic per la causa prevista al paràgraf segon, no serà precís realitzar notificació individual, sempre 
que el subjecte passiu i la quota del preu públic coincideixin amb l’obligat al pagament i l’import de la taxa a 
la qual substitueix. 

 

Allò disposat al punt anterior serà d’aplicació tot i el supòsit de que la quota del preu públic resultés 
incrementada respecte a l’import de la taxa a la qual substitueix, sempre que tal increment es correspongui 
amb una actualització de caràcter general. 

 

Article 2N. Fet imposable 

 

Constitueix el fet imposable de la taxa, la prestació de serveis realitzada en instal·lacions municipals que 
comprèn l’assistència especialitzada per part del psicòleg i/o del logopeda. 
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Article 3R. Subjectes passius 

 

1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques que sol·licitin o es 
beneficiïn de la prestació de serveis o realització de les activitats d’assistència en matèria psicològica i/o de 
logopèdia que es detallen a l’article 6 d’aquesta Ordenança. 

 

2. Quan els usuaris que hagin de rebre la prestació del servei siguin menors d’edat, vindran obligats al 
pagament els seus pares o tutors. 

 

 

Article 4T. Responsables 

 

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei General 
Tributària i a l’Ordenança General. 

 

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte administratiu, 
en els termes previstos a la Llei General Tributària. 

 

Article 5è. Beneficis fiscals 

 

1. No s’aplicaran exempcions ni bonificacions per a la determinació del deute tributari que els subjectes 
passius hagin de satisfer per aquesta taxa. 

 

Article 6è. Quota tributària 

 

Per cada sessió de durada no superior a un hora 20,00

 

Article 7è. Acreditament i període impositiu 

 

1. La taxa per serveis d’assistència per part del psicòleg i/o logopeda s’acredita en el moment de sol·licitar 
la prestació del servei, independentment de la rebuda efectiva de la sessió si és que la seva manca fos per 
causes imputables al sol·licitant. 

 

Article 8è. Règim de declaració i d’ingrés 
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1. La taxa per serveis d’assistència per part del psicòleg i/o logopeda s’haurà de pagar quan es formalitza 
la inscripció mitjançant un ingrés directe a l’entitat bancària designada en cada cas per l’Ajuntament. 

 

2. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació. 

 

3. L’ingrés de la quota tributària s’efectuarà simultàniament a la presentació de l’autoliquidació i sempre 
amb anterioritat a la prestació del servei. 

 

Article 9è. Infraccions i sancions 
  

Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa reguladora en aquesta 
Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i l’Ordenança General. 

 

Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències a la normativa 
vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors 

 

Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal 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 

 

La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 29 
d’octubre de 2008 i que ha quedat definitivament aprovada, entrarà en vigor l’1 de gener de 2009, i 
continuarà vigent mentre no s’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles 
no modificats continuaran vigents. 

 

 

 

 


