ORDENANÇA FISCAL NUM. 57
PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’AJUDA PSICOLOGICA
Article 1. Fonament i naturalesa.
De conformitat amb el que preveu el RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el
text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, l’ Ajuntament d’ Arbúcies estableix
el preu públic corresponent a la prestació del Servei d'Ajuda Psicològica a les víctimes
de maltractament de gènere.
El Suport psicològic és un servei destinat a donar resposta a una necessitat específica
d’atenció terapèutica a persones que estiguin patint malestar psíquic degut a alguna
situació de violència de gènere patida en el passat i/o en l’actualitat.
Article 2. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable la prestació del Servei d'Ajuda psicològica a les persones o
famílies necessitades del municipi.
Article 3. Obligats al pagament.
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança totes les
persones que tinguin accés a la prestació del Servei d'Ajuda psicològica.
Article 4. Quantia.
La quota per la prestació del Servei d’Ajuda psicològica es fixa en:
Prestació del Servei d’Ajuda Psicològica

28,40 €/hora

Article 5. Bonificacions a la quota
La bonificació de la quota es calcularà en funció de la renda neta i el mínim vital.
Per calcular la renda neta es consignaran tots els ingressos nets i s’ajustaran, si és el
cas, els següents conceptes:
-

Lloguer o hipoteca i despeses de subministraments fins a un màxim 250 €/mes
Ingressos o despeses en funció a les pensions alimentàries per fills/es a càrrec
segons conveni

Per calcular la renda de mínim vital per accedir a la bonificació es tindrà com a referent
l’Index de Renda de Suficiència de Catalunya que és de 569,12* €/mes i la unitat
familiar de convivència.

Càlcul del Mínim vital
Renda de suficiència de Catalunya

569,19 €

Mínim vital 1 persona........................ 90% de la Renda de suficiència

512,27 €

Mínim vital 2 persones.......................anterior+60% de la Renda de suficiència

853,79 €

Mínim vital 3 persones.......................anteriors+33% de la Renda de suficiència

1.041,62 €

Mínim vital 4 persones.......................anteriors+25% de la Renda de suficiència

1.183,92 €

Mínim vital a partir 5 de persones.......anteriors+15% de la Renda de suficiència

1.269,29 €

La quantitat a bonificar es calcularà a partir de la diferència entre la renda neta i el
mínim vital.
BONIFICACIÓ
Renda neta està per sota del mínim vital

100%

Renda neta està entre 1 vegada i 1,20 vegades del mínim vital

82%

Renda neta està entre 1,21 vegades i 1,40 vegades del mínim vital

65%

Renda neta està entre 1,41 vegades i 1,60 vegades del mínim vital

47%

Renda neta està entre 1,61 vegades i 1,80 vegades del mínim vital

30%

Renda neta està entre 1,81 vegades i 2,00 vegades del mínim vital

0%

El copagament del servei es quantifica d’acord al quadre anterior.
COPAGAMENT

Renda neta està per sota del mínim vital
Renda neta està entre 1 vegada i 1,20 vegades del minim vital

- €
5,00 €

Renda neta està entre 1,21 vegades i 1,40 vegades del mínim vital

10,00 €

Renda neta està entre 1,41 vegades i 1,60 vegades del mínim vital

15,00 €

Renda neta està entre 1,61 vegades i 1,80 vegades del mínim vital

20,00 €

Renda neta està entre 1,81 vegades i 2,00 vegades del mínim vital

28,40 €

Disposició final.
Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de
la Província. El seu període de vigència es mantindrà fins que s’esdevinguin la seva
modificació o derogació expresses.
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