ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ
DEL SERVEI DE CENTRE D’ESTADES DIURNES DE L’AJUNTAMENT
D’ANDRATX
Article 1er. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.n) 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, , de
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament
estableix la taxa per a la prestació del servei de Centre d’estades diürnes de l’Ajuntament
d’Andratx.
Article 2n. Fet imposable.
2.1.- Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis del Centre
d’Estades diürnes d’Andratx, el qual presta un servei sociosanitari de suport familliar que
ofereix, durant el dia, atenció individualitzada en els aspectes higiènics, terapèutics, psicològics
i socioculturals a les persones majors afectades per alguna discapacitat física, píquica o social,
facilitant la permanència en el seu entorn habitual.
2.2.- Els usuaris podran beneficiar-se dels serveis tant d’acolliment, suport i assistència,
com del servei de menjador que el centre oferirà, segons estableix el Reglament i normes de
règim Intern del Centre d’Estades diürnes del Municipi d’Andratx, aprovat pel Ple de la
Corporació de 31 de març de 2011 (BOIB Núm.84 EX) de 06-06-2011.
Article 3è. Subjectes passius.
Són subjectes passius contribuents de la taxa les persones beneficiaris dels serveis
regulats en aquesta Ordenança.
Article 4rt. Responsables
Son responsables subsidiaris els familiars que tenguin l’obligació legal o pactada
d’atendre els usuaris del Servei d’estades diürnes del Centre de Dia. En el supòsit de quedar
pendent d’abonar alguna quantitat del present servei, en morir el beneficiari, aquesta tindrà el
concepte de deute del causant a la liquidació d’herència.
La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti
acte administratiu, en els termes prevists a la Llei General Tributària
Article 5è. Exempcions I Bonificacions.
L’Ajuntament podrà fixar les següents bonificacions:
A) Bonificació del 50% a les unitats familiars la Renda Familiar per Càpita dels quals
estigui per davall del Salari Mínim Interprofessional anual. Per acreditar aquest extrem
l’interessat haurà de presentar a més de la documentació acreditativa de tots els

membres de la unitat de convivència, certificat de l’Agència Tributària corresponent a la
situació de l’any natural anterior, i justificants d’ingressos de l’any en curs.
B) Una bonificació de fins a un 100% als usuaris amb una problemàtica social greu,
previ informe motivat de l’Area de Serveis socials, Sanitat, Gent Gran i Polítiques
d’igualtat.
Aquestes bonificacions tenen caràcter pregat , s’hauràn d’acreditar i justificar
documentalment i la seva concessió serà aprovada per la regidora delegada de l’Area
corresponent.
Article 6è. Quota tributària
6.1.- La quantia de la taxa es determinarà aplicant la tarifa següent:

ASSISTENCIA CADA DIA, PREU MENSUAL

Mensual
Estada

TOTAL
Menjar

MENSUAL

Estada Tot el dia

502,80

97,20

600,00

El mati de 08 h a 13 h

288,83

0,00

288,83

El mati de 8 a 14 h. Incluint dinar

288,83

97,20

386,03

El capvespre, incluint dinar de 13 a 18 h

288,83

97,20

386,03

El capvespre de 14 a 18 hores

213,95

0,00

213,95

ASSISTÈNCIA OCASIONAL PREU DIARI

Estada

Menjar

TOTAL

Tot el dia

51,51

4,86

56,37

El matí de 8 a 13 h

25,90

0,00

25,90

El mati de 8 a 14 h incluint dinar

31,07

4,86

35,93

el capvespre, incluint dinar (13 h a 18 h)

20,72

4,86

25,58

el capvespre 14 h a 18 h.

20,72

0,00

20,72

6.2.- En el cas d’abandonar el servei sense haver complit un mes sencer, s’abonarà la part
proporcional, sempre que s’hagi donat avís a l’Ajuntament de la intenció de deixar el servei,
quinze dies abans de deixar-ho, per tal que des de l’Ajuntament s’hagi pogut preveure cobrir la
seva vacant amb un altre usuari.
6.3.- En cas de necessitat, degudament justificada i previ informe pels tècnics municipals de
l’Àrea de Serveis socials, Sanitat, Gent Gran i Polítiques d’igualtat, es podran admetre usuaris
per 15 dies abonant la part proporcional de la taxa que correspongui.
6.4.- En el cas d’assistència ocasional, s’abonarà la taxa establerta.

6.5.- En cas d’ingrés hospitalari, no es cobraran els dies per aquest ingrés, i s’haurà de
sol·licitar expressament la devolució que correspongui mitjançant instància a la qual s’adjuntarà
un informe de l’hospital on especifiqui els dies d’ingrés hospitalari.
6.6.- En el cas de canvis de tipus d’utilització del Servei o assistència, s’haurà de
comunicar-ho abans del dia 20 del mes anterior.

Article 7è. Acreditacio i període impositiu
En el cas que es sol·liciti la prestació dels serveis que es regulen en aquesta ordenança, 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.
Article 8è. Règim de declaració i d’ingrés
8.1- La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.
8.2.- Quan es sol·licita la prestació del servei, es presentarà degudament complimentat
l’imprès d’autoliquidació de la taxa.
8.3.- Alternativament, poden presentar-se en el servei municipal corresponent els
elements de la declaració a l’objecte que el funcionari municipal competent presti l’assistència
necessària per a determinar el deute.
8.4.- L’ingrés de la quota tributària s’efectuarà simultàniament a la presentació de
l’autoliquidació.
8.5.- S’haurà de pagar la quota mensual durant els primers cinc dies de cada mes.
8.6.- El pagament de la taxa es farà mitjançant domiciliació bancària.
8.7.- Les quotes liquidades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment.
Article 9è. 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 normativa
aplicable vigent.
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació íntegra al
BOIB, i hi romandrà fins a la seva modificació o derogació expressa.

