AJUNTAMENT DE SANT SALVADOR DE GUARDIOLA
TEXT REFÓS ORDENANÇA FISCAL NÚM. 17 REGULADORA DE LA TAXA PER LA
PRESTACIÓ DE SERVEI D’AJUDA A DOMICILI I ALTRES SERVEIS ASSISTENCIALS
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.n) del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament
estableix la taxa per la prestació del servei d’ajuda a domicili (SAD) i la realització d’altres
activitats de caràcter assistencial dutes a terme pels serveis municipals.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei d’ajuda a domicili i la realització
d’altres activitats assistencials sempre que es duguin a terme pels serveis municipals.
Article 3. Subjectes passius
1. Són subjectes passius de la taxa les persones que sol·licitin la prestació del servei o
aquelles que resultin beneficiades o afectades per la realització de l’activitat assistencial que
constitueix el fet imposable.
2. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada any
natural, estaran obligats a designar un representant amb domicili en territori espanyol, i a
comunicar la designació a l’Ajuntament.
Article 4. Responsables
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la
Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques,
jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General Tributària i a
l’Ordenança General.
Article 5. Beneficis fiscals
1. S’aplicarà una bonificació del cent per cent de la quota tributària corresponent als epígrafs 1r
i 3r de l’article 6 d’aquesta ordenança a tots els subjectes passius que estiguin empadronats en
el municipi.
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Article 6. Quota tributària
1. La quota tributària es determinarà en funció de la tipologia de serveis assistencials que
s’hagin sol·licitat o que s’utilitzin.
A aquest efecte, s’aplicaran les tarifes següents:
Epígraf 1: Serveis d’ajuda a domicili
Tarifa 10,14€/hora o fracció
Epígraf 2: Serveis del Centre de Dia “Masia del Calvet”
2018
Quota mensual del centre de dia:
- Jornada sencera import mensual
- Jornada sencera import diari
- Mitja jornada amb dinar mensual
- Mitja jornada amb dinar diari
- Mitja jornada sense dinar mensual
- Mitja jornada sense dinar diari
Reserva de plaça

648,00 €/mes
30,87 €/dia
388,91 €/mes
18,53 €/dia
304,50 €/mes
14,50 €/dia
414,90 €/mes
19,87 €/dia

Dinar Centre de dia:
-

Quota mensual diària

5,50 €

-

Dinars cafeteria

5,70 €

Utilització furgoneta transport adaptat
Nuclis de Sant Salvador de Guardiola
El Calvet (*)

26,25 €/mes

Guardiola, Salelles, Pinyot, Parrot, Graell i Plans
d’en Jaume (*)
Ca l’Esteve

36,75 €/mes
84 €/mes

Fora del nucli de St. Salvador
Manresa

229,15 €/mes

St. Joan de Vilatorrada

229,15 €/mes

Castellfollit del Boix

286,44 €/mes

Altres

0,32€/km

(*) En el moment que el Centre de Dia es traslladi a l’Edifici de l’Escola Bressol
(Guardiola) s’invertiran els preus de quilometratge entre aquestes dues destinacions
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Epígraf 3: Serveis de telealarma
Quota mensual de 6,88€ l’aparell.
Epígraf 4: Préstec de material del centre de dia
MATERIAL
Cadires de rodes
Caminadors
Crosses
Bastons i crossa individual

2018
10€/trimestre o fracció
7€/trimestre o fracció
5€/trimestre o fracció
3€/trimestre o fracció

Article 7. Acreditament i període impositiu
1. La taxa pel servei d’ajuda a domicili s’acredita en el moment de sol·licitar el servei.
2. En les taxes per altres serveis assistencials 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 assistencial.
Amb caràcter previ a l’inici del servei s’haurà de dipositar l’import corresponent al pagament
del primer període trimestral de prestació del servei.
Article 8. Règim de declaració i d’ingrés
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació, que es presentarà i s’haurà de pagar quan es
sol·licita el servei.
2. En el cas de taxes per la realització activitats assistencials, 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.
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.
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Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que
fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors
Els 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 provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el 19 d’octubre de 2017, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2018 i continuarà
vigent mentre no s’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els
articles no modificats continuaran vigents.
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