Ajuntament de Bellvei

4.2 ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PUBLIC DEL SERVEI DE
PODOLOGIA

FONAMENT LEGAL I OBJECTE.
Article 1. Disposició General
De conformitat amb el que es preveu en l’article 127, en relació amb l’article 41,
ambdós del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, s’estableixen el preu públic per la utilització del
servei de podòleg, que es regirà per aquesta ordenança.
Article 2. Objecte
Consisteix l’objecte d’aquesta exacció la utilització del servei de podologia.

OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR
Article 3. Obligació de pagament i subjectes obligats
El Fet imposable està constituït per la prestació del servei de podologia.
L’obligació de contribuir, naixerà des de que tingui lloc la utilització del servei.
El subjectes passius, seran les persones naturals que siguin usuàries del servei de
podologia i estaran obligats al pagament.
Article 4. Tarifes
La quantia del preu públic es determinarà d’acord amb el següent quadre de tarifes:
SERVEI DE PODOLOGIA

EUROS

Per cada servei
Usuari

15 €

Usuari jubilat/aturat

6€
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Article 5. Exempcions
No se’n estableixen.
ADMINISTRACIÓ I COBRAMENT
Article 6. Petició hora visita
Tots els qui desitgin utilitzar el servei al qual fa referència la present Ordenança hauran
de sol·licitar-lo a les oficines municipals de l’ajuntament, des de on es donarà dia i hora
concrets.
Article 7. Cobrament
El pagament dels esmentats drets s’efectuarà per mitjà de rebut domiciliari a través de
Base Gestió d’Ingressos mensualment, passant el cobrament als usuaris a mes
vençut. El padró de l’activitat s’aprovarà de manera trimestral.
Els usuaris hauran d’inscriure’s en el servei de podologia a través d’una sol·licitud
genèrica a les oficines de registre de l’ajuntament; deixant constància del número de
compte a on girar el rebut mensual.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL.
Les modificacions produïdes per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat o altra
norma de rang legal que afectin a qualsevol element d’aquest impost seran d’aplicació
automàtica dins l’àmbit d’aquesta ordenança.

Aquesta ordenança ha estat modificada pel Ple de al Corporació de data 12 de març
de 2020 i publicat el text definitiu de la modificació al BOPT número d’insersió 20204398 de 15 de juliol de 2020, i continuarà vigent fins a la seva modificació o derogació.
El Secretari

Vist i plau
L’alcalde

