Ajuntament d’Agramunt

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 18
TAXA PER PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA I ESTADA EN LLARS I RESIDÈNCIES DE LA
TERCERA EDAT
Article 1r.- Fonament i naturalesa.
De conformitat amb allò que disposen els articles 57 i 20.3 h) del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), i de conformitat amb el que
disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal s'estableix la taxa per prestació del servei d’assistència i estada
en llars i residències de la tercera edat que es regirà per aquesta Ordenança fiscal.
Article 2n.- Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis públics per l’assistència i estada en llars i
residències de la tercera edat de l’Ajuntament d’Agramunt, especificats en les tarifes contingudes a l’article 6 de
la present Ordenança.
Article 3r.- Subjectes passius.
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, així com les
entitats a què es refereix l’article 35 de la Llei General Tributària que sol·licitin o resultin beneficiades o
afectades, pels serveis de caràcter local i assistencial d’estada en la llar i residència de la tercera edat de
l’Ajuntament d’Agramunt, que constitueixen el fet imposable de la taxa.
Article 4t.- Responsables.
1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants d’una infracció
tributària o que col⋅laborin a cometre-la.
2. Els coparticipants o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques a què es refereix l’article 35 de la Llei
General Tributària respondran solidàriament en proporció a les seves respectives participacions de les
obligacions tributàries d’aquestes Entitats.
3. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions tributàries pendents es
transmetran als socis o partícips en el capital, que respondran d’elles solidàriament i fins el límit del valor de la
quota de liquidació que se’ls hagués adjudicat.
4. Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la seva incumbència per al
compliment de les obligacions tributàries d’aquelles respondran subsidiàriament dels deutes següents:
a) Quan s’ha comès una infracció tributària simple de l’import de la sanció.
b)Quan s’ha comès una infracció tributària greu de la totalitat del deute exigible.
c)En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l’import de les obligacions tributàries pendents
en la data de cessament.
5. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a la Llei General
Tributària.
Article 5è.- Beneficis fiscals.
1. No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute tributari que els
subjectes passius hagin de satisfer per a aquesta taxa.
2. Malgrat el disposat a l’apartat anterior, a l’article 6.2 d’aquesta Ordenança es contenen tarifes reduïdes
aplicables quan els subjectes passius acreditin escassa capacitat econòmica.
Article 6è.- Quota Tributària.
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
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PREUS PUBLICS CENTRE GERIÀTRIC, 2017:

valor definit amb Euros.

1.- RESIDENTS :
A- Preus LLAR RESIDÈNCIA:
a) Preu residents estada permanent
b) Preu residents estada temporal

1.006,62’- €/mes.
1.207,58’- €/mes.

B- Preus RESIDÈNCIA ASSISTIDA:
a) Preu residents estada permanent
b) Preu residents estada temporal

1.258,34’- €/mes.
1.510,05’- €/mes.

2.- CENTRE DE DIA:
A- Règim de menjador:
CONCEPTE
Esmorzar
Dinar
Berenar
Sopar
TOTAL

DIARI
2,12 €
6,37 €
1,84 €
5,14 €
15,47 €

MENSUAL
UNITARI
1,53
5,83
1,24
4,61
13,21

TOTAL
45,90 €
174,90 €
37,20 €
138,30 €
396,30 €

B- Servei de bugaderia:
B1- Individual..............................................................
B2- Matrimonis...........................................................
C- Règim d'Estada (exclosos els serveis anteriors)..
C1 – Règim d’Estada jornada completa.....................
C2 – Règim d’Estada mitja jornada .........................
C3 – Règim d’Estada diari......................................
C4 – Règim d’Estada mig dia..................................

31,48’-€/mes.
60,71’-€/mes.

185,43’-€/mes.
92,72’-€/mes.
6,18’-€
3,09’-€

D- Servei de dutxa a la residència:
D1 – Dutxa setmanal..............................................

4,00’-€/dutxa.

E- Servei de fisioteràpia..........................................

18,00’-€/hora

3.- SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA:
A- Servei d’higiene personal...............................................
B1- Servei d’acompanyament diürn.....................................
B2- Servei d’acompanyament nocturn................................
C- Servei de càtering a domicili (mínim 20 serveis mensuals)
servit.
D- Preu quilometratge fora del nucli d’Agramunt.............

9,00’- €/hora.
8,00’- €/hora.
10,00’- €/hora.
1,00’-€ d’increment sobre l’àpat
0,25’- €/quilòmetre.

Article 7è.- Acreditament i període impositiu.
1. En els supòsits contemplats en els epígrafs anteriors, relatius a actuacions singulars dels serveis municipals,
la taxa s’acreditarà quan s’iniciï la prestació del servei, encara que s’exigirà el dipòsit previ quan es formuli la
sol·licitud d’aquest servei.
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Article 8è.- Règim de declaració i ingrés.

1. La taxa es podrà exigir en règim d’autoliquidació.
1.1. Quan se sol·licita la prestació del servei, es presentarà degudament complimentat l’imprès
d’autoliquidació de la taxa.
Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal competent, els elements de la declaració a
l’objecte que el funcionari municipal presti l’assistència necessària per determinar el deute.

1.2. L’ingrés de la quota tributària s’efectuarà simultàniament a la presentació de
l’autoliquidació.
2. Amb la finalitat de facilitar el pagament, l’Ajuntament remetrà al domicili del subjecte passiu un document
apte per a permetre el pagament en entitat bancària col·laboradora.
No obstant, la no recepció del document de pagament esmentat no invalida l’obligació de satisfer la taxa en el
període determinat per l’Ajuntament en el seu calendari fiscal.
3. El subjecte passiu podrà sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa, en aquest cas, s’ordenarà el
càrrec en compte bancari durant l’última desena del període de pagament voluntari.
4. Es podran establir convenis de col·laboració amb organitzacions representatives dels subjectes passius, o amb
entitats que hagin de tributar per multiplicitat de fets imposables amb la finalitat de simplificar els procediments de
declaració, liquidació o recaptació.

Article 9è.- Notificacions de les taxes.
1. La notificació del deute tributari en els supòsits de serveis singulars es realitzarà a l’interessat, en el moment
en què es presenta l’autoliquidació, amb caràcter previ a la prestació del servei.
Malgrat el previst a l’apartat anterior, si una vegada verificada la autoliquidació resultés incorrecta, es practicarà
liquidació complementària.
2. La taxa té caràcter periòdic i es notificarà personalment al sol·licitant l’alta en el registre de contribuents. La taxa
d’exercicis successius es notificarà col·lectivament, mitjançant l’exposició pública del padró en el tauler d’anuncis
de l’Ajuntament, durant el termini que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província.
3. A l’empara del que preveu la Disposició Transitòria segona de la Llei 25/1998, les taxes de caràcter periòdic
regulades en aquesta Ordenança que són conseqüència de la transformació dels anteriors preus públics no estan
subjectes al requisit de notificació individual, sempre que el subjecte passiu de la taxa coincideixi amb l’obligat al
pagament del preu públic al que substitueix.
Això serà d’aplicació també en el supòsit en què la quota de la taxa resulti incrementada respecte de l’import el
preu públic al que substitueixi, sempre que tal increment es correspongui amb una actualització de caràcter
general.
Article 10è.- Gestió per delegació.
1.Si la gestió del tribut ha estat delegada en la Diputació de Lleida, les normes contingudes als articles anteriors
seran aplicables a les actuacions que ha de fer l'Administració delegada.
2.L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per aconseguir la col⋅laboració
de les organitzacions representatives dels subjectes passius amb el fi de simplificar el compliment de les
obligacions formals i materials derivades d’aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació.
3.Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l'Organisme de Gestió Tributària, s'ajustaran al
que preveu la normativa vigent i a la seva Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als
processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de Lleida
que delegaren les seves facultats a la Diputació.
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Article 11è.- Infraccions i sancions.
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran pel disposat a la Llei General Tributària i la seva
normativa de desenvolupament.
Disposició final.
Aquesta ordenança fiscal s’ha modificat per l’Ajuntament Ple en sessió celebrada en data 27 d’octubre de 2016 i
publicada la seva aprovació definitiva en el BOP núm. 245 de data 23 de desembre de 2016 i entra en vigor el dia
1 de gener de 2017 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la seva modificació i derogació.

Vist i plau
L'alcalde
Bernat Solé Barril

La secretària
Sara Miñarro Gómez
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