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Article 1r.- 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 del 
servei municipal de centre de dia, que es regirà per la present ordenança fiscal.  
 
Article 2n.- Fet imposable 

 

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis assistencials del Centre de 
Dia quan els usuaris sol·licitin alguna d’aquestes prestacions.  
 
Article 3r.- 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 Bot.  
 

Article 4t.- 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 Ajuntament.  
 
2.- En tot cas, seran responsables subsidiaris els familiars de la persona que utilitzi els 
serveis assistencials  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 5è.- 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 privada:  
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5.2.1. Assistència    

 

 

  

5.2.2. Tarifes serveis addicionals. L’equipament disposarà d’uns serveis addicionals que 
podran gaudir els usuaris, i que aquests abonaran de forma privada per qualsevol classes 
d’usuari ( tant si ocupa una plaça concertada com una privada, o bé sigui una persona que 
esporàdicament vulgui alguns dels serveis que s’ofereixen al centre )   
  

Tarifes de serveis addicionals:  

  

Serveis d’atenció a l’usuari  Preu € usuari   

Neteja roba 20,00 €/ hora  

Fisioteràpia  15,00 €/ hora  

Infermeria  15,00  €/ hora  

Estimulació cognitiva  15,00 €/ mes  

Logopèdia  15,00 €/ hora  

Àpat esporàdic ( de 13,00 a 15,00 h.)  8 €/menú  

Àpat mensual ( 5 dies/setmana de 13-15 hores)  120 €/mes  

   

Article 6è.- 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 el servei de Centre de Dia de Bot.  
 
 
 
  

 Preu € usuari   

Nivell assistencial jornada sencera  

 

300,00 € 

Nivell assistencial jornada parcial (13 a 19h) amb 

dinar inclòs 

225,00€ 

Nivell assistencial  ½  jornada amb dinar inclòs 150,00 € 

Nivell assistencial. ½ Jornada matí o tarda sense dinar  100,00 €  

Assistència 3 dies jornada sencera 175,00 €   

Assistència 3 dies mitja jornada  87,50 € 

Assistència jornada sencera 30,00 € 

Assistència mitja jornada amb dinar 20,00 € 

Assistència mitja jornada sense dinar 15,00 € 
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Article 7è.- Liquidació i ingrés.  

 

D’acord amb les dades que certifiqui la Direcció de la residència, 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 
bancàriament, 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 8è.- 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.  

 

Segon.-Aquest acord provisional i el text de l’Ordenança fiscal reguladora de les taxes del 

servei del centre de dia de Bot que s’hi annexen s’han d’exposar al públic en el tauler 

d’anuncis d’aquest Ajuntament per un període de trenta dies des del següent al de la 

publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la Província, dins el qual els 

interessats podran examinar l’expedient i presentar, si s’escau, al·legacions. 

 

Tercer.-Quan no s’hagin presentat reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat l’acord 

provisional. L’acord provisional elevat a definitiu més el text íntegre de l’ordenança fiscal 

reguladora dels preus públics de centre de dia de Bot, es publicaran al Butlletí Oficial de la 

Província, moment en que entraran en vigor. 
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Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no 

procedeix la interposició de cap tipus de recurs. 

  

 

Bot, 29 de novembre de 2019 

 

L’alcalde 

Lluís Agut Solé   


