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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 16
TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DEL CENTRE DE SERVEIS D’ATENCIÓ
INTEGRAL A LA GENT GRAN EN L’ÀMBIT RURAL
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.ñ) del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova
el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, de conformitat amb el que disposen
els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació del
servei d’assistències al Centre de Serveis d’atenció integral a la gent gran en l’àmbit rural i la
realització d’altres activitats de caràcter assistencial dutes a terme pels serveis municipals.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació al Centre de Serveis d’atenció integral a la
gent gran en l’àmbit rural i la realització de les activitats assistencials que es descriuen a l’article
6 d’aquesta Ordenança, sempre que es duguin a terme pels serveis municipals.
Article 3. Subjectes passius
Són subjectes passius de la taxa les persones que sol·licitin la prestació del servei o aquelles
que resultin beneficiades o afectades per la realització de l’activitat assistencial que constitueix
el fet imposable.
Article 4. Responsables
1. Seran responsables solidaris, o subsidiaris, del pagament de la taxa les persones físiques i
jurídiques determinades com a tals a la Llei General Tributària.
2. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a la
Llei General Tributària.
Article 5. Beneficis fiscals
1. No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute
tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa.
2. Malgrat el disposat a l’apartat anterior, quan els subjectes passius acreditin escassa capacitat
econòmica, els serveis socials de l’Ajuntament estudiaran les possibilitats de beneficis fiscals.
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Article 6.Quota tributària
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
CONCEPTE
Centre de dia 8 hores, dinar inclòs (€/mes)
Centre de dia 4 hores (€/mes)
Centre de dia 4 hores places privades (€/mes)
Centre de dia esporàdic, dinar inclòs (€/dia)
Dinar fix (€/dia)
Dinar esporàdic (€/dia)
Servei de permanència, màxim 2h. (€/hora)
Servei de permanència mensual (1h/dia)
Servei de permanència mensual (2h/dia)
Servei de podologia (€/sessió)
Servei de Fisioteràpia (€/30 minuts)
Transport diari (del poble)
Transport diari (fora del poble col·laborador)
Transport diari (fora del poble NO col·laborador)

PREU (€)
223,72
113,58
163,89
41,88
6,77
7,40
3,67
38,24
76,49
20,52
20,52
42,95
171,81
223,78

Article 7. Acreditament i període impositiu
1. La taxa per la prestació d’assistències al Centre de Serveis d’atenció integral a la gent gran
en l’àmbit rural s’acredita en el moment de sol·licitar el servei.
2. En les taxes per serveis assistencials diferents a l’esmentat a l’apartat 1 s’aplicaran els criteris
següents:
a) Quan es tracti de serveis que s’han de dur a terme en un dia, la taxa s’acredita quan es
presenta la sol·licitud del servei.
b) En el cas que la sol·licitud del servei s’estengui a varis mesos, la taxa s’acreditarà quan
s’iniciï la prestació del servei o la realització de l’activitat
assistencial.
Article 8. Règim de declaració i d’ingrés
1. La taxa pel servei d’assistències i estades al Centre de Serveis d’atenció integral a la gent
gran en l’àmbit rural s’haurà de pagar quan es sol·licita el servei.
2. En el cas de taxes per la realització d’altres activitats de caire assistencial, que s’estenguin a
varis mesos, es pagarà en la forma que descrigui l’Ajuntament o en el seu cas la gerència de
l’organisme autònom.
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3. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.
4.Quan es sol·licita la prestació del servei, es presentarà degudament complimentat l’imprès
d’autoliquidació de la taxa.
Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal competent els elements de la
declaració a l’objecte que el funcionari municipal competent presti l’assistència necessària per a
determinar el deute.
5. L’ingrés de la quota tributària s’efectuarà simultàniament a la presentació de l’autoliquidació.
6. El pagament de la taxa es podrà fer mitjançant domiciliació bancària, que sol·licitarà
l’interessat en les oficines municipals.
7. Les quotes liquidades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment.
8. Quan es cessi en la recepció del servei, es retornarà al subjecte passiu la quantia dipositada i
no aplicada al pagament de la taxa o d’altres responsabilitats.
Article 9. Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en
aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i
l’Ordenança General.
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències
que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors
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 addicional
Tot el que no preveu aquesta Ordenança es regirà pel RD legislatiu 2/2004, pel que s’aprova el
Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i la Llei general tributària.
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Disposició final
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal, aprovada per la Junta de Govern Local en sessió celebrada el 27 de
desembre de 2021 començarà a regir el dia 1 de gener de l’any 2022, i continuarà vigent
mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial els articles no
modificats restaran vigents.
L’Alcalde

La Secretària Accidental

Signat i datat electrònicament per qui s’indica.
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