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Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst els art 57 i 20.4 apartat ñ) del RDL 2/2004, de 5 de març, 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 dels serveis assistencials i d’acolliment del servei municipal Centre
de Dia de C a m a r l e s , que es regirà per la present ordenança fiscal.
Article 2. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis assistencials del Centre de Dia, quan
els usuaris sol·licitin alguna de les prestacions de Serveis bàsics o complementaris, més avall
detallats.
Article 3. Subjectes passius.
Són subjectes passius de la taxa en concepte de contribuents, les persones físiques o jurídiques, així
com les entitats a què es refereix l’article 36 de la Llei General Tributària, que sol·licitin, provoquin o
en interès de les quals s’efectuïn els serveis assistencials del Centre de Dia de Camarles.
Article 4. Responsables.
1.- Són responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com a tals a la Llei
General Tributària i a l’Ordenança General d’aquest Auntament.
2.- En tot cas, seran responsables subsidiaris els familiars de la persona que utilitzi els serveis
residencials i d’acolliment indicats en aquesta ordenança.
3.- La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessats, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos en la Llei General Tributària.
Article 5. Beneficis fiscals
No s’aplicaran exempcions, bonificacions, ni reduccions per a la determinació del deute tributari que
els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa.
Article 6. Quota tributària.
1.- La quota tributària es determinarà en funció de la tipologia de serveis assistencials i
d’acolliment que hagin sol·licitat o que s’utilitzin en la realització del servei.
2.- A aquest efectes s’aplicaran les tarifes següents segons es tracti d’una plaça concertada o no
concertada:

6.2.1. Assistència Centre de Dia “La Granadella”

JORNADA SENCERA (DE DILLUNS A DIVENDRES)

NO CONCERTAT / mes

AMB ÀPATS I 2 DUTXES/SETMANA
VÀLID I BAIXA DEPENDÈNCIA G.I

436,80 €

MITJA DEPENDÈNCIA G.II

592,80 €

ALTA DEPENDÈNCIA G.III

592,80 €

MITJA JORNADA (DE DILLUNS A DIVENDRES)

NO CONCERTAT / mes

AMB ÀPATS I 2 DUTXES/SETMANA
VÀLID I BAIXA DEPENDÈNCIA G.I

228,80 €

MITJA DEPENDÈNCIA G.II

405,60 €

ALTA DEPENDÈNCIA G.III

405,60 €

Servei diari ( 1 dia)
Dutxa addicional
Servei sense dinar

30,00 €
6,00 €
Descompte de 60,00 € / mes

Article 7. Acreditament i període impositiu.
La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir, per la prestació efectiva dels diferents serveis
d’acolliment i assistencials indicats en aquesta ordenança, que els usuaris sol·licitin o utilitzin en
el Centre de Dia de Camarles.
Article 8. Liquidació i ingrés.
D’acord amb les dades que certifiqui la Direcció del Centre de Dia, els serveis tributaris de
l’Ajuntament practicaran la liquidació que correspongui, la qual es notificarà per a ingrés directe en
la forma i els terminis fixats pel Reglament General de Recaptació. Així mateix, en els supòsits que les
taxes que regula aquesta ordenança esdevinguin de liquidació periòdica, la seva recaptació es regirà
pel procediment que estableix el Reglament General de Recaptació.
El cobrament de les taxes regulades en la present ordenança es portarà a terme per part de
l’Ajuntament mitjançant domiciliació bancària. En el supòsit dels rebuts domiciliats, per qualsevol
causa imputable al contribuent, aquesta es farà càrrec de les despeses financeres que se’n derivin.
La falta de pagament de les tarifes corresponents serà motiu per deixar d’ésser beneficiari dels
serveis assistencials a què es refereix la present ordenança.

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 Primera.
En tot allò no previst en aquesta ordenança regiran amb caràcter supletori, pel que fa al règim
econòmic, fiscal i tributari, la Llei General Tributària, l’Ordenança General, el projecte
d’establiment, el Reglament de Règim Intern, i les regulacions que sobre aquesta matèria hagi
establert la Generalitat de Catalunya en matèria de Serveis Socials.
Disposició Addicional Segona. Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes
posteriors.
En 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 final.
La present Ordenança Fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 30 de agost
de 2018, regirà des del dia següent al de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província i es
mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa.

