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PREU PÚBLIC 4 - PER PRESTACIÓ DE SERVEIS DE LOGOPÈD IA 
 
Quotes: 
Preu Públic per la realització de sessions d’informació, assessorament, coordinació diagnostica i 
terapèutiques, pròpies de les alteracions de la comunicació (logopèdia): 

1. Una sessió setmanal, per persona i mes: 
1.1. De 45 minuts  ...........................................................  81,30 € 

1.2. De grup, de 45 minuts: 
1.2.1. 2 persones  ..............................................  44,10 € 
1.2.2. 3 persones  ..............................................  31,35 € 
1.2.3. 4 persones  ..............................................  23,25 € 

1.3. De 30 minuts  ...........................................................  58,10 € 

2. Una sessió mensual, per persona i mes: 
2.1. De control  ...............................................................  18,60 € 

3. Dues sessions setmanals, per persona i mes: 
3.1. De 30 minuts  ...........................................................  92,85 € 
3.2. De 45 minuts  ...........................................................  139,55 € 

4. Dues sessions mensuals, per persona i mes: 
4.1. De 30 minuts  ...........................................................  27,05 € 
4.2. De 45 minuts  ...........................................................  40,65 € 

� En el cas que el tractament comenci entre els dies 1 i 14 del mes, es cobrarà el mòdul sencer, i 
quan el tractament comenci entre el 15 i 31 del mes, es cobrarà el 50% del mòdul 
corresponent. 

 
 
Vigència  
Aquest preu públic començarà a regir a partir del primer de gener de 2009 i continuarà en vigor 
mentre no se n'acordi la modificació o derogació. 
 
Diligència 
Aquesta ordenança va ser modificada per la Junta de Govern Local el dia 30 d’octubre de 2008, 
exposada al públic mitjançant edicte que es va inserir en el Butlletí Oficial de la Província número 
274, de 14 de novembre de 2008, i al tauler d'anuncis d’aquest Ajuntament, i  es va publicar al 
diari El Periódico el dia 7 de novembre de 2008. Transcorregut el termini d'exposició no es va 
presentar cap reclamació; per tant, els acords resten com a definitius i es van publicar al Butlletí 
Oficial de la Província número 314, del dia 31 de desembre de 2008.                                   . 
 


