Ordenança fiscal núm. 21
TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CENTRE DE SERVEIS I ALTRES SERVEIS ASSISTENCIALS
DE SANT VICENÇ DE TORELLÓ
I.- Naturalesa i fet imposable
Article 1
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i 106 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i de conformitat amb el que es
disposa en els articles 20 a 27 i 57 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
(TRLRHL) aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/ 2004 de 5 de març, s’estableix la taxa per
serveis socials.
Article 2
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa les prestacions de serveis referents a serveis socials
i que es relacionen en els diferents epígrafs que figuren en l’article 5 de la present ordenança.
II.- Subjectes passius i responsables
Article 3
1.Són subjectes passiu contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es
refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària que sol·licitin o resultin beneficiades o
afectades pels serveis o activitats que constitueixen el fet imposable de la taxa.
2. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de 6 mesos de cada any
natural, estaran obligats a designar un representant amb domicili en territori espanyol, i a
comunicar la designació a l’Ajuntament.
III.- Exempcions, bonificacions i reduccions
Article 4
1.- No es considerarà cap exempció ni bonificació en l’exacció de la taxa, llevat de les
excepcions especificada en el punt següent.
2.- Malgrat el disposat en l’apartat anterior, serà possible l’aplicació de bonificacions i/o
exempcions en el supòsit d’escassa capacitat econòmica que impossibiliti el pagament
d’aquesta per part dels usuaris, prèvia valoració de la direcció del Centre de dia, la treballadora
social i la regidoria de benestar social i l’aprovació de la Junta de Govern Local . (la valoració
tindrà en compte els ingressos personals del subjecte passiu i de l’existència de familiars de
primer grau i la seva capacitat per fer front el cost del servei).

IV.- Quota tributària
Article 5
1.- La quota tributària es determinarà en funció de la tipologia de serveis assistencials que
s’hagin sol·licitant o que s’utilitzin.
2.- Es pren com a Base del càlcul l’Indicador Públic de Renta d’Efectes Múltiples, d’ara en
endavant IPREM. Aquest serveix de referència per al càlcul dels ajuts, que per a l’exercici del
2008 la llei de Pressupostos de l’Estat s’ha fixat en 516,90 Euros.
S’apliquen les tarifes següents:
a) Usuaris dia complert (mensualitat)
*Index de referència; Quota mensual Renda de l’usuari en relació a l’IPREM
246,90 €
222,22 €
197,52 €
172,84 €
148,14 €
123,46 €
98,76 €
74,07 €

Més de 3 en endavant *
Més de 2,7 i fins a 3*
Més de 2,4 i fins a 2,7*
Més de 2,1 i fins a 2,4*
Més de 1,8 i fins a 2,1 *
Més de 1,5 i fins a 1,8 *
Més de 1,2 i fins a 1,5 *
Fins a 1,2 *

b) Usuaris mig dia (mensualitat)
*Index de referència; Quota mensual Renda de l’usuari en relació a l’IPREM
148,14 €
133,33 €
117,52 €
103,69 €
88,90 €
73,77 €
59,25 €
44,44 €
c)

Més de 3 en endavant *
Més de 2,7 i fins a 3*
Més de 2,4 i fins a 2,7*
Més de 2,1 i fins a 2,4*
Més de 1,8 i fins a 2,1 *
Més de 1,5 i fins a 1,8 *
Més de 1,2 i fins a 1,5 *
Fins a 1,2 *
Estada de plaça privada de 4 hores, per a les persones sense resolució o pendents
de tramitació del grau de dependència que vulguin assistir a un centre de serveis

154,53 €/mensual
S’estableix una bonificació del 40% per als usuaris que, abans de l’aprovació de l’ordenança,
ja faci més d’un mes que tinguin plaça al centre.

d) Usuaris esporàdics
Quota diària 21,22 € Dinar no inclòs
Dinars
d.1) Usuaris fixes
Quota diària 5,30 €
d,2)Usuaris esporàdics
Quota diària 5,83 €
e) Servei de permanència
Quota mensual: 1h/dia 37,13 €
2h/dia 74,27 €
Aquest servei es prestarà sempre que hi hagi un mínim de 5 persones.
f)

Servei de transport del domicili de l’usuari al centre o viceversa i dins del terme
municipal de Sant Vicenç de Torelló

Servei de Transport fins a 10 usuaris: 2,95 € + IVA= 2,97 €/viatge
Servei de Transport a partir de 10 usuaris: 1,66 € /viatge
El servei de transport va ser aprovat pel Ple en sessió celebrada el dia 23 de desembre de
2013 començarà a regir el dia 1 de gener de 2014 i continuarà vigent mentre no se’n
acordi la modificació o derogació.

•

g) Servei d’atenció domiciliària (prestada des del Centre de Serveis)
Quota per hora de servei 6,89€
La prestació del servei d’atenció domiciliària inclou, sense cost addicional, el transport de
l’usuari des del seu domicili fins al Centre de serveis o viceversa.
h) Servei de Fisioterapeuta
h.1) Per usuaris del centre
Quota per servei 12,21 €
h.2) Per usuaris externs al centre
Quota per servei 14,63 €
i)

Servei de Podologia

i.1) Per usuaris del centre
Quota per servei 14,63 €
i.2) Per usuaris externs al centre
Quota per servei 15,86 €
Art. 6 Acreditament i període impositiu
1.- La taxa pel servei d’assistència al Centre de Serveis s’acredita en el moment de sol·licitar el
servei.
2.- En les taxes per altres serveis assitencials, prestades en el mateix centre 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, el qual no es realitzarà sense que s’hagi efectuat el
pagament de la taxa.
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 assitencial.
Art. 7 Règim de declaració i d’ingrés
1. La taxa pel s’exigirà en règim d’autoliquidació , que es presentarà i s’haurà de pagar
que es sol·licita el servei.
2. En el cas de taxes per la realització d’activitats assistencials del mateix centre, que
s’estenguin a varis mesos, es pagarà dins els primers deu dies de cada trimestre
natural, l’import corresponent a tres mesos.
En aquest cas, el pagament de la taxa es podrà fer mitjançant domiciliació bancària, que
sol·licitarà l’interessat en les oficines municipals.
3. Les quotes acreditades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment.
4. 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.
Art. 8 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 FINAL

Aquesta ordenança aprovada pel Ple en sessió celebrada el dia 6 de novembre de 2015
començarà a regir el dia 1 de gener de 2016 i continuarà vigent mentre no se’n acordi la
modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.

