Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

PREUS PÚBLICS NÚM. 1
NORMA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL DE
PODOLOGIA

Article 1è. Objecte
1. De conformitat amb el previst als articles 47 i 127 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i en exercici de la potestat
reglamentària reconeguda a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès en qualitat d’Administració Pública de
caràcter territorial pels articles 4, 49 i 70.2 i concordants de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de Mesures per a la
Modernització del Govern Local, i a l’article 127 s’estableixen els preus públics per a la prestació del servei
municipal de podologia.
2. El seu objecte és desenvolupar la normativa general i establir l'àmbit d'exigència del preu públic pel servei
de podologia al municipi de Banyeres del Penedès, d'acord amb el que disposen els articles 41 a 48 del
Reial Decret Legislatiu 2/2004.
Article 2è. Fet Imposable
Constitueix el fet imposable del preu públic la prestació dels serveis públics o la realització d’activitats
administratives de competència local que es refereixin, afectin o beneficiïn de forma particular al subjecte
passiu, en el supòsit següent:
• Preu públic per la prestació del servei de podologia.
Article 3è. Subjecte passiu
Seran subjectes passius del preu públic regulat en aquestes normes aquells que es beneficiïn directament
dels serveis prestats pel servei municipal de podologia.
Article 4è. No subjecció i exempcions
Pel règim de no subjecció i d'exempcions s'estarà al que disposa l’article 42 del Reial decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Article 5è. Naixement de l'obligació
1. L'obligació de pagar el preu públic naixerà quan s'iniciï la prestació del servei.
2. No obstant el que disposa l'apartat 1 d'aquest article, s'exigirà el pagament previ de l'import total dels
preus públics en el moment de formular la sol·licitud de la utilització del servei, pagament que s’efectuarà en
els comptes corrents que l’Ajuntament habiliti a tal efecte.
Article 6è. Quantia dels preus públics
1. L'import dels preus públics haurà de cobrir, amb caràcter general, com a mínim el cost del servei prestat
de podologia.
2. Quan es donin raons socials, benèfiques, culturals o d'interès públic que així ho aconsellin, l'Ajuntament
podrà fixar preus públics per sota del seu cost, però consignant en el Pressupost les dotacions oportunes
per la cobertura de la diferència resultant.
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3. La quantia del preu públic per a la prestació del servei de podologia queda fixada de la manera que
segueix:
1. Persones de més de 65 anys, empadronades al Municipi de Banyeres del
Penedès....................................................................................................... 6 €.
2. Persones de menys de 65 anys, empadronades al Municipi de Banyeres del
Penedès........................................................................................................ 8 €.
Article 7è. Normes de gestió
1. Els interessats en la prestació del servei presentaran la seva sol·licitud a l’Ajuntament, previ pagament del
preu establert.
2. Quan per causes no imputables a l'obligat al pagament del preu, el servei públic o l'activitat administrativa
no es porti a terme, serà procedent la devolució de l'import satisfet.
3. La gestió, recaptació i inspecció dels preus públics serà competència de l'òrgan que tingui atribuïda la
seva fixació o modificació.
4. Els deutes per preus públics podran exigir-se pel procediment administratiu de constrenyiment
Article 8è. Memòria econòmica financera
Qualsevol proposta de fixació o modificació de preus públics anirà acompanyada d'una memòria econòmica
financera que justificarà la quantia, el grau de cobertura financera dels costos corresponents i, en el seu cas,
les utilitzacions derivades de la realització de les activitats i la prestació dels serveis.
Article 9è. Publicitat
Els acords de fixació o modificació de preus públics seran publicats o notificats d'acord amb l'àmbit
d'incidència dels mateixos.
Les condicions de publicitat es fixaran en el mateix acord. Les possibles al·legacions o reclamacions,
acompanyades d'informe del tècnic competent, seran resolts per l’òrgan competent, que podrà modificar
l'acord anterior.
Article 10è. Remissió normativa
En tot allò no previst en aquesta Ordenança, s'estarà al que al respecte determinin el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i demés Disposicions concordants.
Article 11è. Data d’aprovació i vigència
Aquestes Normes Reguladores entraran en vigor un cop aprovades definitivament i publicades de manera
íntegra en el Butlletí Oficial de la Província, i continuaran vigents mentre no se n'acordi la modificació o
derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents, únicament requerint la
publicitat d’allò que s’hagi modificat.
Aprovació pel Ple de la Corporació de data 9 de febrer de 2008. Publicació BOPT núm. 93 de data 21 d’abril
de 2008.
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