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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4.21.- TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS
I ACTIVITATS DEL “CENTRE DE SERVEIS I ACOLLIMENT DIÜRN”
Article 1. Fonament i naturalesa
1. En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució
Espanyola i 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, i de conformitat amb els articles 15 a 27 i 57 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, l’Ajuntament de Llançà estableix la taxa
per a la prestació del servei públic denominat “Centre de Serveis i Acolliment
Diürn”.
2. Si amb posterioritat a l’establiment d’aquesta taxa, s'inicia la prestació del
servei per part privada, la taxa es transformarà en preu públic tot i mantenint-se
les tarifes aprovades.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis propis del
Centre en els termes especificats en les tarifes contingudes en la present
Ordenança. El règim del Centre serà el previst al Reglament del servei i resta
de normativa aplicable.
Article 3. Subjectes passius
Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les
entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària, que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades pels
serveis o activitats que constitueixen el fet imposable de la taxa.
Article 4. Quota
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
USUARIS GENERALS EMPADRONATS (amb antiguitat mínima d’un any)
ESTADES AL CENTRE
Mitja jornada
Jornada completa

16,00 €
23,00 €

USUARIS GENERALS NO EMPADRONATS
Mitja jornada
Jornada completa

21,00 €
28,00 €
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USUARIS ACOLLITS ALS SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ A LA GENT
GRAN DE L’ICASS
Pel què fa a les places que siguin concertades, l’aportació econòmica del
beneficiari serà el que determini la resolució de l’ICASS en la seva part
dispositiva.
ALTRES SERVEIS
Per cada dinar d’usuaris
Per cada dinar no usuaris.- Amb estada a les instal.lacions 13:00h a 14:30h
Per cada berenar d’usuaris
Per cada dinar d’acompanyants

6,00 €
7,00 €
gratuït
10,00 €

Les quotes anteriors es faran efectives sense cap deducció i seran
independents de la procedència del finançament de cada usuari.
TRANSPORT
Per a poblacions que distin fins a 15km
Per a poblacions a partir de 15km

100 €/mes
150 €/mes

Article 5è. Acreditació, període impositiu i ingrés
1. L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança neix i es
manté de forma continuada des que es tingui en reserva efectiva la plaça o es
presti o es realitzi qualsevol dels serveis o activitats propis del centre.
Les absències temporals que comportin reserva de plaça no interrompen
l’obligació de pagament.
2. La taxa se satisfarà per períodes mensuals, excepte quan l’usuari estigui o
utilitzi els serveis durant un temps inferior, cas en el qual se satisfarà per dies a
la finalització del servei, o per setmanes. El sistema normal d'ingrés serà per
domiciliació bancària.
3. La manca de pagament constituirà motiu d’exclusió de l’usuari de la condició
de beneficiari del servei.
Article 6. Gestió
El servei públic es gestionarà indirectament, sota la modalitat de concessió
administrativa, i serà el concessionari qui gestionarà directament la taxa.
El concessionari controlarà l’assistència dels usuaris i certificarà l’assitència
dels ususaris cada final de mes indicant les estades, per tal de procedir al seu
cobrament.
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El cobrament de la taxa es realitzarà per part de l’ajuntament, la gestió de les
mensualitats es realitzarà per padró a mes vençut que es confeccionarà a raó
de la relació d’assistències que presenti el concessionari.
El criteri general per al cobrament dels rebuts del centre de dia serà per
domiciliació bancària.
S’haurà de comunicar qualsevol variació de dades personal i de número de
compte corrent, i qualsevol d’aquestes variacions tindran efectes al mes
següent de la seva comunicació, i s’hauran de presentar al Registre d’Entrada
de l’Ajuntament.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
En tot el que no estigui previst específicament en aquesta Ordenança, regiran
les normes de l’Ordenança Fiscal General i altres disposicions d’aplicació.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança entrarà en vigència el dia 1r. de gener del 2.018 prèvia la
seva publicació en forma legal, i continuarà vigent mentre no s'aprovi la seva
derogació o modificació.
Vist-i-plau
L’ALCALDE,

EL SECRETARI,

