ORDENANÇA FISCAL NÚM. P3
REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS DE L’ESTUDI I VALORACIÓ DE LES
PERSONES O FAMÍLIES QUE SOL·LICITIN ADOPCIÓ
Article 1r. Concepte
El servei d’integració familiar és un dels serveis socials especialitzats establerts en el
catàleg classificat de serveis i prestacions socials del Sistema català de serveis socials.
Dintre d’aquest servei s’inclouen les tasques derivades de la valoració i formació de la
família o persona que sol·licita adoptar un infant.
El Consell Comarcal del Baix Ebre compta amb un servei d’integració familiar amb
personal amb formació i experiència adequades per dur a terme les tasques d’estudi i
valoració de persones i famílies que sol·liciten adoptar, d’acord amb els requisits de
l’article 5 del Decret 337/1995, i que aquest equip interdisciplinar està en condicions de
desenvolupar totes les tasques objecte d’aquesta ordenança.
De conformitat amb el previst a l'article 41 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març, de
les hisendes locals, s'estableix el preu públic pel servei d’estudi i valoració de les
persones o famílies que sol·liciten l’adopció a través de la ICIF del Consell Comarcal
del Baix Ebre, determinant els criteris i les quanties que s'aplicaran per aquesta exacció.

Article 2n. Fet imposable
Constitueix el fet imposable la prestació del servei d’estudi i valoració de les persones o
famílies que sol·liciten l’adopció a través de la ICIF del Consell Comarcal del Baix Ebre
Article 3r. Subjectes passius
Estan obligats al pagament del preu públic les persones físiques que són objecte de
l’estudi i valoració.
Es considera aplicable el preu per família, si s’avalua aquesta unitat, o bé per persona
física quan l’avaluació sigui de forma individual.

Article 4t. Preus aplicables
- Estudi i valoració complert de les persones o famílies que sol·licitin adopció
(entrevistes individuals + informe psicosocial): 816,52 €.
- Curs de preparació per a l’adopció: 250,15 € per família (4 sessions grupals)
- Actualització per segones posteriors adopcions o per caducitat de la idoneïtat
(entrevistes individuals + informe psicosocial): 426,94 €
- Situacions especials (una entrevista individual + informe): 89,78 €.
- Informe de seguiment del menor adoptat: 106,38 €.
D’acord amb l’article 20.1.8 de la Llei 37/1992 de 28 de desembre, de l’Impost sobre el
Valor Afegit, aquestes tarifes estan exemptes de l’impost.

Article 5è. Cobrament
Serà imprescindible procedir al pagament per tal d’iniciar les prestacions objecte
d’aquesta ordenança.
El pagament es realitzarà en el termini màxim de 15 dies a comptar des de la data de
tramesa de la factura que recull les dades de l’actuació en el número de compte que s’hi
indica.
No es preveu el retorn del pagament per a casos d’impossibilitat sobrevinguda de
l’actuació.

Disposició final
La modificació d’aquesta ordenança entrarà en vigor l’endemà de la publicació al BOP, i
se’n mantindrà la vigència fins que se n’acordi la modificació o la derogació expressa.
Document aprovat inicialment en la sessió plenària de data 20 de desembre de
2013 i exposat al públic sense al·legacions
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