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Secció I. Disposicions generals
AJUNTAMENT DE SON SERVERA

8828

Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la prestació
del servei d’assistència al Centre d’Estades Diürnes de Son Servera

D'acord amb l'edicte publicat al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) núm. 131, de data 25 de juliol de 2020, en relació a l'acord
adoptat pel Ple de l'Ajuntament de Son Servera, en sessió ordinària de 16 de juliol de 2020, mitjançant el qual es va aprovar inicialment la
modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la prestació del servei d'assistència al Centre d'Estades Diürnes de Son Servera.
De conformitat amb el previst als articles 22.2.d), 49, i 70.2, de la Llei 7/1985, de 2 d'abril de Bases de Règim Local, i havent transcorregut
el termini d'exposició al públic sense que s'hagin presentat cap al·legació ni reclamació en relació a la modificació de l'ordenança fiscal
reguladora de la taxa per a la prestació del servei d'assistència al Centre d'Estades Diürnes de Son Servera, per la qual cosa queda aprovada
definitivament, i es transcriu a continuació el text íntegre de l'ordenança:
“ORDENANÇA Nº 30
TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'ASSISTÈNCIA EN EL CENTRE D'ESTÀNCIES DIURNES DE SON SERVERA
Article 1r Fonament legal

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/166/1068268

Fent 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 de Règim Local, i de conformitat amb allò disposat als articles 15 a 19 del RDL 2/2004, de 5 de març, Regulador de les Hisendes
Locals, aquest ajuntament estableix la taxa per a la prestació del servei d'assistència al Centre d'estàncies diürnes de Son Servera. S'entén per
servei d'assistència, aquell prestat des del moment en el que la persona es beneficiaria del servei d'estàncies diürnes. La finalitat fonamental
d'aquest recurs es millorar la qualitat de vida, tant de la família assistent com del major dependent.
Article 2n Fet imposable
a) Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa l'activitat municipal derivada de la prestació del Centre d'Estàncies Diürnes.
b) El pagament de la taxa inclourà els següents serveis: servei d'atenció personal, servei d'atenció social al resident, servei d'atenció
sanitària, servei d'alimentació / menjador, activitats de rehabilitació funcional, servei d'informació, orientació i recolzament als familiars
cuidadors, activitats lúdiques.
Article 3r Subjectes passius
Són subjectes passius d'aquesta taxa les persones que utilitzin el servei d'assistència en el Centre d'Estàncies Diürnes.
Article 4t Taxes del Centre d'estàncies diürnes
a) Regular
(*) Exclosos caps de setmana i festius, es calculen 20 dies hàbils al mes.
Fracció horària

Entrada/sortida

Estància

Menjar

Total

Tot el dia

08:00/18:00 h

282,48 €

108,18 €

390,66 €

Matí

08:00/13:00 h

162,27 €

-

162,27 €

Matí amb menjar

08:00/14:00 h

162,27 €

108,18 €

270,46 €

Tarda amb menjar

13:00/18:00 h

162,27 €

108,18 €

270,46 €

Tarda

14:00/18:00 h

120,20 €

-

120,20 €
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b) Regular, però no tots els dies del mes
(*) A efectes de càlcul, es comptabilitzen 20 dies hàbils al mes (total dies / mes, excepte caps de setmana i festius)
Fracció horària

Entrada/sortida

Estància

Menjar

Total

Tot el dia

08:00/18:00 h

15,03 €

5,41 €

20,43 €

Matí

08:00/13:00 h

9,02 €

-

9,02 €

Matí amb menjar

08:00/14:00 h

9,02 €

5,41 €

14,42 €

Tarda amb menjar

13:00/18:00 h

9,02 €

5,41 €

14,42 €

Tarda

14:00/18:00 h

7,00 €

-

7,00 €

Fracció horària

Entrada/sortida

Estància

Menjar

Total

Tot el dia

08:00/18:00 h

15,63 €

5,41 €

21,04 €

Matí

08:00/13:00 h

9,62 €

-

9,62 €

Matí amb menjar

08:00/14:00 h

9,62 €

5,41 €

15,03 €

Tarda amb menjar

13:00/18:00 h

9,62 €

5,41 €

15,03 €

Tarda

14:00/18:00 h

7,60 €

-

7,60 €

c) Ocasionals

d) A domicili
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(*) Quan per circumstàncies alienes a la persona usuària no es pugui prestar el servei dins les instal·lacions del centre, es podrà optar per la
prestació dels serveis, que a continuació es detallen, al seu domicili:
Servei

Durada

Total/Sessió

Gericultura

60 min

4,69 €

Infermeria

30 min

3,17 €

Fisioteràpia

45 min

4,42 €

Menjar a domicili

3,37 €

Article 5è Beneficis tributaris
A l'aplicació d'aquesta taxa no s'admetrà cap exempció ni cap benefici tributari, a excepció d'aquells previstos expressament a les normes
amb categoria de llei o els derivats de l'aplicació dels tractats internacionals.
Article 6è Acreditació
a) S'acreditarà la taxa i sorgeix l'obligació del pagament a partir del començament de la prestació del servei.
b) S'entén que s'inicia la prestació del servei quan es produeix l'ingrés del subjecte passiu en el centre d'estàncies diürnes.
Article 7è Normes de gestió
a) El pagament s'efectuarà per mensualitats vençudes, dia 27 de cada mes, mitjançant transferència bancària a favor de l'ajuntament. Aquesta
transferència la tindrà que ordenar el subjecte passiu en el moment de fer l'ingrés en el Centre d'Estàncies Diürnes i cada cop que siguin
modificades les tarifes de la taxa.
b) A les estàncies permanents, el mes d'entrada i/o sortida es facturarà segons els dies que han fet servir el servei.
c) A les estàncies temporals es facturarà segons el nombre efectiu de dies en que han fet servir el servei.
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d) L'ajuntament establirà un sistema de subvencions per als usuaris del servei que no puguin pagar la taxa. En cap cas podran ser
subvencionades les tarifes dels usuaris que tinguin patrimoni o ingressos d'altre tipus, suficients per pagar la taxa, així com dels usuaris que
tinguin parents de primer grau amb capacitat econòmica suficient per atendre la taxa.
Article 8è Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a infraccions tributàries i la seva qualificació, així com a les sancions que corresponguin a cada cas, s'aplicaran les normes
contingudes a la Llei General Tributària i en el Reglament General de Recaptació.
DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança fou aprovada definitivament a data 8 de febrer de 2005, i publicada en el BOIB núm. 29, de data 19 de febrer de 2005,
basant-se a l'article 17.4 del RDL 2/2004, i entrarà en vigor a partir del dia següent al de la publicació al butlletí esmentat, i continuarà vigent
fins que no esdevingui derogació o modificació.

Son Servera, 22 de setembre de 2020
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La batlessa
Natalia Troya Isern
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