
 
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DELS SERVEIS I
ACTIVITATS EXERCIDES EN EL CENTRE DE DIA MUNICIPAL

FONAMENT I NATURALESA

Article 1

De conformitat amb el que disposen l'article 133.2 i 142 de la Constitució, l'article 106 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i, especificament, l'article 15, 20 a 27 i
57 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, este Ajuntament estableix la Taxa per prestació dels serveis i  activitats
exercides en el Centre de Dia municipal.

FET IMPOSABLE

Article 2

Constitueïx el fet imposable d'esta taxa la prestació en el Centre de Dia municipal dels serveis
previstos en l'Orde de 4 de febrer de 2005, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es
regula el règim d'autorització i funcionament dels centres de serveis socials especialitzats per a
l'atenció de persones majors o en la normativa posterior que la substituïsca.

Es denomina Centre de Dia per a persones majors dependents a tot establiment que oferisca un
programa d'atenció diürna especialitzat a persones que precisen d'ajuda per a la realització de les
activitats bàsiques i/o activitats instrumentals de la vida diària. Els seus objectius són mantindre,
preservar i/o millorar la funcionalitat  dels usuaris i servir de suport a la família,  per mitjà de la
provisió d'un recurs que possibilite la vida sociolaboral dels seus membres.

Els serveis bàsics que es prestaran en el Centre de Dia i que estaran subjectes a la present Taxa
són:

1. Acolliment. S'oferirà el servei d'acollida diürna i d'assistència en les activitats de la vida diària.

2. Restauració que inclourà desdejuni, menjar i berenar.

3. Higiene personal.

4.  Atenció  social,  este  servei  inclou  l'atenció  social  individual,  familiar,  grupal,  comunitària  i
l'animació sociocultural.

5. Atenció a la salut que comprendrà l'atenció mèdica, psicològica, infermeria, teràpia ocupacional,
activitats de rehabilitació, prevenció i promoció de la salut, activitats de prevenció i promoció de la
salut així com educació sanitària.

6. El transport adaptat. El servei de transport adaptat realitzarà el trasllat dels usuaris des del
domicili al centre i/o viceversa, al matí d'anada i a la vesprada de volta.

Este servei només s'abonarà pels usuaris que ho utilitzen segons el que disposa l'article 23 de
l'Orde de 4 de febrer de 2005.

S'inclouran en l'objecte de la present Taxa els tallers i activitats complementàries que s'organitzen
per a les persones majors, no incloent-se en canvi els serveis complementaris de perruqueria i
podologia.



SUBJECTE PASSIUS I RESPONSABLES

Article 3

Són  subjectes  passius  d’esta  taxa  en  concepte  de  contribuents,  les  persones  físiques  que
sol·liciten o resulten beneficiades pels serveis i activitats prestades en el Centre de Dia.

Quant a la responsabilitat solidària o subsidiària caldrà ajustar-se al que disposen els articles 41 a
43 de la Llei 58/2003, General Tributària.

MERITE

Article 4

Es merita la taxa i naix l'obligació de contribuir quan s'inicie la prestació del servei o la realització
de l'activitat.

QUOTA TRIBUTÀRIA

Article 5

La quota tributària es determinarà per aplicació de les tarifes següents:

1. La quota dels usuaris amb plaça pública vindrà determinada per l'import remés per la resolució
del  Director/a  Territorial  de  Justícia  i  Benestar  Social  de  Castelló,  en  concepte  d'aportació
econòmica, pel servei que es prestarà en el Centre de Dia.

2.  Els  usuaris  beneficiaris  que  al  seu  dia  tinguen  la  Prestació  Vinculada  al  Servei  en  el
Desplegament de La Llei de Dependència tindran una quota la tarifa de la qual serà l'import indicat
per  resolució de la Direcció General de Persones amb Discapacitat i Dependència. 

L'import dels serveis bàsics del Centre de Dia serà a tots els efectes els imports marcats per la
Conselleria de Justícia i Benestar Social.

3. L'Ajuntament arbitra per la present Ordenança, altres supòsits fins que cada persona major que
acudix al Centre de Dia abast qualsevol de les situacions arreplegues en els punts anteriors.

Les quotes per a estos supòsits són les següents:

Usuaris permanents al mes

Seran els que utilitzen el servei diürn complet de matí i vesprada  i tenen a la seua disposició els
serveis bàsics enumerats en l'article 2.

-Quota per serveis bàsics: 490 €

En el cas de que es necessite transport fora del terme municipal la quota serà a raó de 0,19
€/Km.

Estes quotes seran de menor import per a aquells usuaris la renda dels quals per capita bruta de
la unitat familiar a què pertanguen no supere els 4.866,40 € anuals. La reducció de la quota tindrà
caràcter rogat, és a dir només s’aplicarà la reducció quan així se sol·licite i acredite tal situació
econòmica  i  la  unitat  familiar  a  què  pertanga  no  haja  tingut  accés  a  altres  ajudes  d'altres



Administracions Públiques que cobrisquen la necessitat per a la que se sol·licita l'ajuda.

A l'efecte de calcular la renda per capita es consideraran tots els ingressos bruts provinientes de
sous,  renda  de  propietats,  interessos  bancaris,  pensions  o  ajudes  atorgades  per  institucions
públiques o privades de tots els membres de la unitat de convivència.

La quota  en este supòsit és la següent:

-Quota per serveis bàsics: 250 €

En el cas de que es necessite transport fora del terme municipal la quota serà a raó de 0,19
€/Km.

Usuaris que es beneficien de forma esporàdica 

-Quota per serveis bàsics

Al día:                                                       32,75 €

A la semana:                                         157,65 €

Al mes:                                                    606,1 €

En el cas de que es necessite transport fora del terme municipal la quota serà a raó de 0,19
€/Km.

Totes les tarifes previstes en el punt 3 del present article seran reduïdes en un 50% si s'acudix al
Centre de Dia només pels matins o a les vesprades.

4. -Quotes per altres serveis, s'aplicaran les mateixes que per als usuaris que es beneficien de
forma esporàdica.

-Quotes de tallers i altres activitats organitzades: 0,45 €/hora.

RÈGIM DE DECLARACIÓ I INGRÉS

Article 6

1.Todas les quotes regulades en l'article 5 s'exigiran per mitjà de la notificació al subjecte passiu
de la liquidació practicada mensualment per l'Ajuntament per al seu ingrés en els terminis regulats
en l'article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

2. D'acord amb la potestat reconeguda en l'article 27 del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, la present taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació per als usuaris que utilitzen
esporàdicament els serveis i activitats prestats pel Centre de Dia, ja siga per dies, setmanes o
mes solt així com en el cas de quotes de tallers i altres activitats organitzades.

En ambdós supòsits, el servei o activitat no es prestarà fins que no s'acredite el pagament de la
Taxa.

DEVOLUCIONS

Article 7

L'interessat tindrà dret a la devolució de la taxa quan per causes imputables a l'Ajuntament, el



servei o activitat no es preste o desenrotlle.

EXEMPCIONS I BONIFICACIONS

Article 8

No es concedirà  exempció ni cap bonificació en l'exacció de la taxa, excepte les previstes en les
normes amb rang de llei o les derivades de l'aplicació de Tractats Internacionals.

INFRACCIONS I SANCIONS

Article 9

Serà  aplicable  el  Títol  IV  de  la  Llei  58/2003,  General  Tributària  i  les  seues  disposicions  de
desplegament, o normativa posterior que la substituïsca, en tot el que es refereix a la qualificació
d'infraccions tributàries, així com de les sancions que a les mateixes corresponguen.

NORMES COMPLEMENTÀRIES

En el  no disposat  en la  present  Ordenança i  que faça referència  a  la  seua aplicació,  gestió,
liquidació,  inspecció  i  recaptació  d'esta  taxa,  es  realitzarà  d'acord  amb el  que  preveu  la  Llei
General  Tributària  i  en  les  altres  lleis  de  l'Estat  reguladores  de  la  matèria,  així  com  en  les
disposicions dictades en desplegament de la mateixa.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA

Els preceptes d'esta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reproduïsquen aspectes de la
legislació  vigent  i  altres  normes  de  desplegament  i  aquelles  en  què  es  facen  remissions  a
preceptes d'esta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en
què es produïsca la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de que porten causa.

ENTRADA EN VIGOR

La present Ordenança fiscal entrarà en vigor el mateix dia que es publique en el Butlletí Oficial de
la Província i serà aplicable a partir d'eixe moment, romanent en vigor fins a la seua modificació o
derogació.
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