
 

32.- ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTAC IÓ DE 
SERVEI DEL 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 de règim local, i 
conformement el que disposen els articles del 15 a 19 del Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació de serveis al Centre de Dia, 
que es regirà per la present ordenança fiscal, les normes de la qual atenen el que 
estableix l’article 57 de l’esmentat Text Refós. 
 
Article 2. Fet imposable. 
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació dels serveis del Centre de Dia de 
Binissalem 
 
Article 3. Subjecte passiu i responsable 
Són subjectes passius contribuents de la taxa, les persones beneficiàries del servei 
regulat en aquesta ordenança. 
 
Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones 
físiques i jurídiques a que es refereixen els articles 41 i 42 de la Llei General Tributària. 
 
Article 4. Quota Tributària. 
 
La quota tributària de la  taxa regulada en aquesta ordenança serà la fixada a la Tarifa 
continguda a l’apartat següent, per a cada un dels distints serveis. 
 
Les Tarifes d’aquesta taxa seran les següents 
 

A) USUARIS QUE NO REBIN L’AJUDA DERIVADA DE LA LLEI 39/2006, DE 
14 DE DESEMBRE, DE PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA PERSONAL Y 
ATENCIÓ A LES PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA 
 

1. Imports per mes, quota ordinària: 
 

  2012 
Estança completa (horari normal 
d’obertura) 

327,06 

1/2 jornada amb dinar 217,69 
1/2 jornada sense dinar 131,46 
Dinar solt (per dia) 6,54 

 



 

2. Quotes especials 
 

Als beneficiaris que no facin una ocupació mensual completa, pels motius que 
siguin (perquè s’acullin a les baixes voluntàries o forçosa, canvis de règim dins 
un mes ..., menys en els casos de començament i acabament del servei) se els 
aplicarà una tarifa resultat de la sumatòria següent: 

 
- Una quota fixa mensual de reserva, que per jornada completa serà de 105,16 € i 
per mitja jornada serà de 52,58 €. 
 
- Mes una quota fixa per menjar assegurat si es el cas del tipus de servei, que 
serà de 86,23 €. 
 
- Mes una quota per dia d’assistència de 6,16 € en cas de jornada completa, o 
una quota per dia d’assistència de 3’55 € en cas de mitja jornada. 
 
- Només en el cas que l’usuari gaudeixi de servei de menjador, i comptant a 
partit del quint dia, se li aplicarà una bonificació de 3’92 € per cada dia que 
l’usuari no hagués menjat al centre durant el mes de que es tracti, sempre que 
hagués avisat amb una antelació de 24 hores. 
 

Els mesos de començament o acabament del servei es comptaran de forma proporcional 
als dies de servei consumit (en base a 22 dies al mes). 
 

B) USUARIS QUE SI REBIN L’AJUDA DERIVADA DE LA LLEI 39/2006, DE 
14 DE DESEMBRE, DE PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA PERSONAL Y 
ATENCIÓ A LES PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA 

 
Aquests usuaris pagaran una quota superior al 20% a la que correspondria d’acord amb 
la tarifa d’usuari de l’apartat A) anterior; en el cas de que l’usuari d’aquest servei també 
ho fos del servei d’ajuda a domicili i pagués increment damunt el preu d’aquella taxa 
per rebre l’ajuda de la llei 39/2006, l’increment només seria del 10%. 
 
Article 5. Meritació, normes de gestió i pagament. 
1. La taxa es meritarà en el moment en que s’iniciï la prestació del servei. 
2. El pagament de la taxa es realitzarà durant els cincs primers dies de cada mes 
d’utilitzar el servei. 
 
Article 6è. Ajudes i subvencions 
 
Es podran donar subvencions de fins al 100% de la quota resultant de l’apartat anterior.  



 

Els beneficiaris d’aquestes subvencions hauran de gaudir d’un informe favorable dels 
serveis socials i es concedirà exclusivament a aquelles persones que per la seva situació 
psicosocial no puguin fer front a les tarifes indicades. 
Les sol·licituds es podran demanar en qualsevol moment, però només tindran  efecte a 
partir de les quotes posteriors a la seva aprovació. 
La subvenció serà acordada per la Junta de Govern. 
La forma de fer-se efectiva serà mitjançant la reducció de la quantia a pagar que resulti 
de l’article anterior. 
 
Article 7. Infraccions i Sancions. 
Per a  tot el que es refereix a la qualificació d’infraccions tributàries, així com les 
sancions que hi corresponguin en cada cas, hom s’ajustarà al que disposen els articles 
178 i següents de la Llei General Tributària. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
La present Ordenança, que va quedar aprovada definitivament en data 6 de setembre dos 
mil cinc, s’ aplicar a partir del dia següent al de la seva publicació i romandrà en vigor 
fins que es modifiqui o derogui expressament. 


