Aprovat provisionalment
pel Ple de data 24.11.2011.
La secretària

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PELS
SERVEIS DE CENTRE DE DIA
Article 1. Fonament legal.
De conformitat amb les facultats atorgades pels articles 133.2 i 142 de la Constitució, per
l'
article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'
abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i
conforme amb allò que disposa l’article 15 i següents del RD legislatiu 2/2004, pel que
s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament
estableix la "Taxa pels serveis d’habitatge tutelat, que es regirà per la present Ordenança
fiscal.
Article 2. Motiu.
El fet imposable ve determinat per l’ús dels serveis del Centre de Dia.
Article 3. Subjecte passiu.
1. L'
obligació de contribuir neix amb la prestació del servei, amb independència que hi hagi o
no sol·licitud formal de l'
usuari o de l'
obligat a pagar.
2. Estan obligats a pagar:
a) Els beneficiaris dels serveis regulats en aquesta Ordenança o, si és el cas, els qui els
sol·licitin.
b) Els hereus i, si és el cas, les herències jacents o les persones o institucions que tinguin
l'
obligació legal o pactada d'
atendre els usuaris del servei.
BASES I TARIFES
Article 4. Exempcions
Resten exempts del pagament d’aquesta taxa els beneficiaris de les places emparades en el
Conveni entre la conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració del Govern de les Illes
Balears i l’Ajuntament. Els usuaris beneficiats per aquest conveni pagaran les quantitats
definides en conveni, a les quals s’aplicarà la normativa de desenvolupament de la Llei
39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en
situació de dependència.
Article 5. Quota tributària
La quantia de la taxa pel servei de Centre de Dia serà:
Jornada sencera amb dinar inclòs (9h)
½ Jornada amb dinar inclòs (4,5h)
Jornada sencera sense dinar
½ Jornada sense dinar
Menjador social (dinar al centre de dia)

25 dia
15,89 dia
20 dia
10,89 dia
5,75
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Hores afegides a la ½ o al menjador social

2,5

hora

Article 6.
En les quotes que es meritin per aplicació d'
aquesta Ordenança, no s'
hi comprenen les
despeses que ocasioni l'
usuari en concepte de medecines, ingredients i similars. Això no
obstant, aquestes despeses hauran de figurar a la factura que serà expedida per l'
administració
del Centre de Dia.
NORMES DE GESTIÓ
Article 7.
1. L’exacció es considerarà meritada simultàniament a la prestació del servei; la liquidació i la
recaptació es faran efectives per les oficines administratives del Centre o, en el seu defecte,
per les oficines municipals en base a les dades que el Centre rebi.
2. En cas que l'
usuari no disposi de prou ingressos per satisfer la taxa de l'
article 5, abonarà el
75% dels ingressos mensuals percebuts; per cobrir la diferència entre aquest 75% i la taxa es
procedirà a:
a) Que els familiars de primer grau o hereus se’n facin càrrec, mitjançant contracte de la
diferència.
b) Donació de l’usuari de béns seus, mobles i/o immobles, a l’Ajuntament; a canvi
l’Ajuntament dóna una renta vitalícia per cobrir la taxa: l’usuari ha de presentar certificat
d’havers i patrimoni dels cincs anys anteriors, així com moviments fets durant el període
referit i dades dels beneficiaris, si és el cas. Tot perquè, si fos necessari, l’Ajuntament s’hi
pugui adreçar perquè procedeixin a cobrir la diferència entre l’abonat per l’usuari del servei i
l’import de la taxa, i sempre fins la quantitat en què han estat beneficiats.
c) L'
aprovació per part de l'
Ajuntament d'
un sistema de subvencions per als usuaris del servei
que no puguin abonar la taxa.
3. Si el beneficiari del servei fineix i roman pendent de pagament a l’Ajuntament alguna
quantitat procedent d’aquest servei, aquesta quantitat tindrà concepte de deute en la liquidació
de l’herència d’aquesta persona.
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.
Disposició final.
Aquesta Ordenança entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el BOIB.

