Ordenança de Preus Públics núm. 3.7. Preu públic per la prestació dels serveis de
l'Institut Municipal de Serveis als Discapacitats
Article 1. Fonament i naturalesa
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 el preu públic pels serveis sotmesos a tarifa, que presta l'Institut Municipal de Serveis als
Discapacitats, que es regirà per aquesta ordenança.
Article 2. Obligats al pagament
1. Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança els qui es beneficiïn
dels serveis o les activitats, realitzats per l'Institut Municipal de Serveis als Discapacitats, a què
es refereix l'article anterior.
2. Estan solidàriament obligats al pagament del preu:
a) En concepte d'usuari del servei del menjador, les persones que demanin o utilitzin el servei
a qualsevol dels centres de l'Institut.
b) En concepte d'usuari del servei d'atenció precoç, les persones que demanin o utilitzin aquest
servei.
c) En concepte d’usuari del servei de l’activitat de piscina, les persones que demanin o utilitzin
el servei al Centre Ocupacional del Bosc.
d) En concepte d’usuari del Centre Ocupacional del Bosc.
e) En concepte de beneficiari (en els quatre casos anteriors), el pare o tutor de l'usuari del
servei.
3. El pagament d'aquest preu per tercera persona extingeix l'obligació de pagament i no genera cap
dret de devolució per a aquest.
Article 3. Quantia
1. La quantia del preu públic serà la resultant d'aplicar les tarifes que es contenen en l’Annex
d’aquesta Ordenança
2. Les tarifes establertes per aquest preu públic no comprenen l'Impost sobre el valor afegit, que es
repercutirà d'acord amb la normativa que el regula.
Article 4. Obligació de pagament
1. L'obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix en el moment que el
potencial usuari o beneficiari demana la utilització del servei.

259

2. Nogensmenys, una vegada demanat el servei l'usuari o beneficiari tindrà dret al reintegrament
de la quantitat prèviament satisfeta si el servei no s'arribés a realitzar efectivament per causa no
imputable objectivament a ell.
3. El pagament d'aquests preus públics s'efectuarà en el moment de la presentació, al qui està
obligat a realitzar-lo, de la factura corresponent. Aquestes factures es confeccionaran per mesos
vençuts i amb relació a la utilització de cadascun d'aquests serveis en el mes natural de
referència.
Article 5. Normes de gestió
1. La liquidació i cobrament del preu públic regulat en aquesta ordenança es durà a terme per part
de l'Institut Municipal de Serveis als Discapacitats, prenent com a base les dades que es rebin
dels centres respectius.
2. L’òrgan competent de l'Institut Municipal de Serveis als Discapacitats fixarà anualment els
preus públics a exigir, en funció del cost dels serveis.
3. L’òrgan competent de l'Institut organitzarà la gestió de la liquidació i cobrament dels preus
públics, subjectant-se a les següents normes de gestió:
a) Podrà exigir, si així ho acorda, el dipòsit de l'import corresponent a una quantia que no
superi els vint menús per mes, o les vuit sessions per mes.
b) Podrà optar per liquidar l'import del preu per cada una de les utilitzacions del servei que es
realitzin o per un nombre d'utilitzacions del mateix que no superi les possibles en un
trimestre natural.
c) En tot cas, fixarà el procediment de recaptació que garanteixi l’observança de les regles de
dret necessari relatives als ingressos de dret públic i, en el cas de no optar per l'exigència de
la constitució de dipòsit, un període voluntari de cobrament que no sigui inferior a 10 dies
ni superior a 30, des de la data de l'eficàcia de la liquidació.
4. Els deutes per aquests preus públics seran exigits pel procediment administratiu de
constrenyiment. Amb aquesta finalitat l'interventor de l'Institut expedirà certificacions de
descobert de les liquidacions no satisfetes dins del període voluntari, per a que sigui diligenciat
l'apressament. La recaptació en via de constrenyiment es durà a terme pel servei recaptatori de
l'Ajuntament.
5. En cap cas l'Institut podrà condonar total o parcialment el pagament d'aquests preus públics.
6. Tenen una bonificació del 50% sobre el preu del servei d’activitat de piscina els i les usuaris/es
de Parets en base a l’existència de l’acord entre els Ajuntaments de Mollet i Parets per a l’ús de
les piscines de Can Butjosa.
7. Tenen una bonificació del 100% sobre el preu del servei del Centre Ocupacional del Bosc els i
les usuaris/es de Mollet del Vallès i els dels municipis, l’ajuntament dels quals tinguin signat el
conveni de col·laboració econòmica pel finançament del Centre Ocupacional.
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Article 6. Remissió normativa
En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta Ordenança s'aplicaran l'Ordenança
General de Gestió, Inspecció i Recaptació, el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals , la Llei general tributària, la Llei de taxes i preus públics i altres disposicions concordants
que les desenvolupin i complementin.
Disposició addicional
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 entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la
Província i començarà a aplicar-se a partir de l’1 de gener de 2018, i seguirà vigent fins a la seva
modificació o derogació expressa.
ANNEX DE TARIFES
Concepte

EUR

1. Servei de menjadors.
Per cada menjar servit. Import màxim
6,66
2. Servei de l’activitat de piscina del C. Ocupacional del Bosc
Mensual per a usuaris de fora de Mollet o Parets
24,44
Mensual per a usuaris de Mollet o Parets
12,23
3. Servei de Centre Ocupacional el Bosc (import
110,46
mensual)
4. Productes (preus màxims)
Alimentació
25,00
Pastisseria
Magdalenes – Kg
10,00
Pastissos
30,00
Higiene personal
10,00
Producció pròpia
Serigrafia
20,00
Impremta
10,00
Dones d’aigua
35,00
Regals
75,00
Floristeria
50,00
Llibres
pvp mercat
Premsa
pvp mercat
Articles papereria
10,00
Regals
40,00
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