Ajuntament de Sallent
Ordenances Fiscals
Ordenança Fiscal núm. 8
TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS ASSISTENCIALS DE LA
RESIDÈNCIA D’AVIS I CENTRE DE DIA
Article 1.- Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 106
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i de conformitat
amb el que es disposa en els articles 15 a 19 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa pel servei de la
Residència d’Avis i Centre de Dia, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes
de la qual s’atenen al que disposen els articles 20.4.ñ) i 58 de l’esmentada Llei 39/1998.
Article 2.- Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa, la prestació de serveis de la Residència d’Avis
de Sallent i Centre de Dia, consistent en l’acolliment residencial, amb caràcter substitutori
de la llar, de les persones majors de 60 anys o menors d’aquesta edat, quan ho aconsellin
les seves circumstàncies psico-físiques i socials, que ingressin voluntàriament.
L’esmentat acolliment residencial comprèn les funcions següents:
a) Allotjament
b) Manutenció
c) Acolliment i convivència
d) Suport personal del resident
e) Assistència sanitària i farmacèutica coberta per la seguretat social
f) Atenció personal a les activitats de la vida diària i hàbits d’autonomia
g) Dinamització socio-cultural
h) Servei de bugaderia i repàs de roba
i) Higiene personal
j) Suport familiar
k) Readaptació funcional i social
l) Funcions opcionals: Perruqueria, Podologia, Transport
Article 3.- Subjectes passius
1.Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què
es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària, que sol·licitin, provoquin o en interès
de les quals s’efectuïn els serveis assistencials i d’acolliment per part de la Residència
d’Avis de Sallent.

Article 4.- Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General
Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els familiars més directes de la persona que
utilitzin els serveis residencials.
Article 5.- Beneficis Fiscals
Quan els subjectes passius acreditin escassa capacitat econòmica es podran reduir les
tarifes aplicables detallades a l’article 6è. d’aquesta ordenança per acord de l’òrgan
competent i previ informe dels Serveis Socials Municipals.
Article 6.- Quota Tributària
1.- La quota tributària es determinarà en funció de la tipologia de serveis assistencials i
d’acolliment que hagin sol·licitat o que s’utilitzin en la realització del servei.
2.- A aquest efecte s’aplicaran les tarifes següents:
a) Llar- residència :
* Quota mensual per resident .................................................................................... 1.000 €
b) Residència assistida :
* Quota mensual per resident , baixa dependència ............................................... 1.384,88 €
* Quota mensual per resident, mitja dependència ................................................ 1.749,06 €
* Quota mensual per resident, alta dependència.....................................................1.869,41 €
c) Centre de Dia :
Llar
* Quota mensual usuaris ......................................................................................... 450,00 €
* Quota mensual de Manutenció (Només dinars).................................................150,00€/mes
Assistits
* Quota mensual usuaris ............................................................................................617,32 €
*Serveis esporàdics, dia ...............................................................................................30,00 €
d) Funcions opcionals del fet imposable
*Tarifa segons opció realment utilitzada.........................................................de 5,00 a 200,00€
Article 7.- Acreditament

La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir, per la prestació efectiva dels diferents
serveis d’acolliments i assistencials indicats en aquesta ordenança, que els usuaris
sol·licitin o utilitzin a la Residència d’Avis de Sallent i Centre de Dia.

Article 8.- Liquidació i ingrés
D’acord amb les dades que certifiqui la Direcció de la Residència d’Avis, els serveis
tributaris d’aquest Ajuntament practicaran la liquidació que correspongui, la qual es
notificarà per a ingrés directe en la forma i els terminis fixats pel Reglament General de
Recaptació.
Així mateix, en els supòsits que les taxes que regula aquesta ordenança esdevinguin de
liquidació periòdica, la seva recaptació es regirà pel procediment que estableix el
Reglament General de Recaptació.
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.
El cobrament de les taxes regulades per la present Ordenança es portarà a terme per part
de l’Ajuntament, mitjançant domiciliació bancària.
Article 9.- Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i de les sancions que els
corresponguin en cada cas, hom s’ajustarà al que disposen els articles 77 i següents de la
Llei General Tributària.
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el 13 de novembre de 1998, modificada pel Ple del 12 de novembre de 1999, pel
Ple del 10 de novembre del 2000, pel Ple de 9 de novembre del 2001, pel Ple de 8 de
novembre del 2002, pel Ple de 30 d’octubre de 2003, pel Ple de 5 de novembre de 2004 ,
pel Ple de 28 d’ octubre de 2005, pel Ple de 27 d’ octubre de 2006, pel Ple de 25 d’ octubre
de 2007, pel Ple del 4 de novembre de 2008 , pel Ple de l’11 de desembre de 2009, pel Ple
de 28 d’octubre de 2010, pel Ple de 27 d’octubre de 2011, pel Ple de 21 d’octubre de 2013,
pel Ple del 6 de novembre de 2018, pel Ple de 27 d’octubre de 2020 i pel Ple de 27
d’octubre de 2021 i començarà a regir el dia 1 de gener de l’any 2022 i continuarà vigent
mentre no se n’acordi la seva modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els
articles no modificats restaran vigents.

