
 
 

 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 23 
TAXA PER ESTADA EN RESIDÈNCIA ASSISTIDA I CENTRE DE DIA 
 
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 assistida i centre de 
dia 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 assistència i centre de dia, 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 assistida i 
centre de dia que constitueixen el fet imposable de la taxa. 
 
Article 4. Beneficis fiscals 
 
1. No s’aplicaran excepcions, bonificacions, ni reduccions per a la determinació del deute 
tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa. 
 
2. 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 5. Quantia 
 
1.- Les tarifes establertes per a les places residencials privades prenen com a referència 
l’establert per al preu de referència establert al que dictamini el Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya per a cada Grau de Dependència. A la vegada, 
s’estableix una diferenciació dins les places residencials privades entre usuaris empadronats 
amb un any d’antiguitat a Centelles i els usuaris que no es troben empadronats a Centelles. 
Essent el càlcul de tarifa la referència: 
 

 Preu públic Preu privat NO 
empadronat 
(nous ingressos) 

Preu privat 
empadronat amb 
un any d’antiguitat 

Grau I A A+20%= X X-10% 
Grau II B B+10%=Y Y-5% 
Grau III C C+15%=Z Z-7,5% 

 
En cas de disposar d’una habitació individual en places privades, es pagarà un suplement de 
200 euros en cas de no empadronats i 100 en cas d’empadronats a Centelles. 



 
 

 

 

 
Els increments estaran subjectes al que dictamini el Departament de Treball, Afers Socials i 

Famílies de  la Generalitat de Catalunya 

2.- RESIDÈNCIA TEMPORAL 

Estades inferiors a 30 dies. A partir de 30 dies el preu es fixarà en funció al grau de 

dependència. 

La disponibilitat d’aquesta estada estarà en funció de l’ocupació de les places residencials 

Preu diari .................................................................................... 79,80 €/dia 

 

3.-CENTRE DE DIA 

Accés restringit a empadronats a Centelles  

Jornada completa (de 8 a 20 h) places privades                                  29,87 €/dia 

Jornada parcial matins (de 8 a 14 h ES-DI i taller) places privades 21,63 €/dia 

Jornada parcial tardes (de 14 a 20h BE-SO i taller) places privades 21,63 €/dia 

Dies festius extra / dissabtes o diumenges jornada completa places privades 40,17 €/dia 

  

Jornada completa (de 8 a 20 h) places públiques  32,66 €/dia  

Els increments estaran subjectes al que dictamini el Departament de Treball 

afers Socials i Famílies de  la Generalitat de Catalunya 

 

 

A) ALTRES SERVEIS  

Assistència a 1 taller (memòria, cuina, manualitats, notícies, ...) 13,39 €/taller 

Servei de Menjador Social (dinar/sopar) 

El servei de menjador social disposarà d’una bonificació del 20% que restarà 

vinculat als llindars que cada any publica la Generalitat de Catalunya per mitjà 

de l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC), aplicant el que sigui 

vigent en cada sol·licitud per part del beneficiari. 

La gestió, estudi i concessió de la mencionada subvenció correspondrà als 

Serveis Socials de l’Ajuntament de Centelles i el seu atorgament tindrà caràcter 

pregat per part del beneficiari/ària. 

7,98 €/Servei 

 



 
 

 

 

 

 
Només dutxa (si no és SAD ni CD) 10,53 €/ Servei 

Només esmorzar  3,6 € 

 
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 23 de novembre de 2022, 
començarà a regir a partir de la seva aprovació definitiva i es mantindrà vigent fins la seva 
modificació o derogació expressa. 
 
 

 

 

 

 


