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Ordenança fiscal num. 23

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 23
TAXA PER ESTADA EN RESIDÈNCIA D’AVIS
Article 1. Fonament i naturalesa jurídica
A l’empara del previst als articles 58 i 20.4 ñ) de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les
hisendes locals, de conformitat amb el que disposen els articles del 15 al 19 d’aquest text legal, aquest
Ajuntament estableix la taxa per l’estada en residència d’avis que es regirà per la present ordenança
fiscal.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei públic per l’estada en la residència d’avis,
en els termes especificats en les tarifes compreses a l’article 5 de la present ordenança.
Article 3. Subjectes passius
Són subjectes passius de la taxa en concepte de contribuent, les persones físiques i jurídiques, així com
les entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei general tributària, que sol·licita o resultin beneficiàries
o afectades, pel servei d’estada en residència d’avis que constitueixen el fet imposable de la taxa.
Article 4. Beneficis fiscals
1r. No s’aplicaran excepcions, bonificacions, ni reduccions per a la determinació del deute tributari que
els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa.
2n. Malgrat el que es disposa en l’apartat anterior es podrà preveure a les tarifes reduccions aplicables
a subjectes passius que acreditin l’escassa necessitat econòmica.
Article 5è. Quantia.
Annex Tarifes.
A.-RESIDENTS A CENTELLES (Actualment ingressats / No ingressos nous)
Interns:

929,00 €/mes

B.-NO RESIDENTS A CENTELLES (Actualment ingressats / No ingressos nous)
B.1.- Habitació conjunta
B.2.- Habitació individual

1.211,59 €/mes
1.254,18 €/mes

Nota: Els apartats A. i B. S’aplicarà a les persones residents ja ingressades. No, a nous ingressos.
NOUS INGRESSOS:
C.- RESIDÈNCIA ASSISTIDA PRIVADA
C.1.- Nivell 3 de dependència
C.2.- Nivell 2 de dependència
C.3.- Nivell 1 de dependència

1.429,50 €/mes
1.646,45 €/mes
1.929,64 €/mes
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D.- RESIDÈNCIA ASSISTIDA PÚBLICA (ICASS)
D.1.- Nivell 3 de dependència
D.2.- Nivell 2 de dependència
D.3.- Nivell 1 de dependència

1.384,88 €/mes
1.651,84 €/mes
1.869,41 €/mes

E.- RESIDÈNCIA TEMPORAL
Estada temporal d’1 a 15 dies, assistits

64,39 € diaris

F. CENTRE DE DIA
Jornada completa (de 8 a 20h) places privades
Jornada parcial Matins (de 8 a 14 h ES-DI i taller) places privades
Jornada parcial Tardes (de 14 a 20 h BE-SO i taller) places privades
Dies festius extra/dissabtes o festius jornada completa

28,96 € diaris
20,44 € diaris
20,44 € diaris
38,19 € diaris

Jornada completa (de 8 a 20 h) places públiques

28,06 € diaris

G. SERVEIS COMPLEMENTARIS
Assistència i taller (memòria, cuina, manualitats, noticies,...)
Servei de menjador (dinar/sopar)
Només dutxa (si no és SAD ni CD)
Bugaderia (preu per rentada)

12,26 per taller
7,66 per àpat
10,22 € diaris
12,49 €

Article 6. Acreditament
La taxa s’acreditarà quan s’inicia la prestació del servei.
Disposició final
L’Ordenança fiscal, aprovada pel Ple de l’Ajuntament, en sessió de 30 d’octubre de 2018, començarà a
regir a partir de l’1 de gener de 2019 i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa.

