3.22 TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS AL CENTRE DE SERVEIS PER
LA GENT GRAN
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 del Règim
Local, i a l'empara del previst als articles 57 i 20.4.ny) del Text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d'aquest text
legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació de serveis al Centre
de Serveis per la Gent Gran, que es regirà per la present Ordenança fiscal.
Article 2. Fet imposable
Consisteix en la prestació de serveis al Centre de serveis per la gent gran.
Article 3. Subjecte passiu
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones
físiques, que rebin l’esmentat servei.
2. Són substituts del contribuent, en el supòsit de sol·licitud dels serveis pels
incapacitats, les persones que en tinguin la tutoria o els seus representants legals.
Article 4. Responsables
1. Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions
tributàries les persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i
39 de la Llei general tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics,
els interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general
en el supòsits i abast que assenyala l'article 40 de la Llei general tributària.
Article 5. Beneficis fiscals
No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per la determinació del
deute tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per a aquesta taxa.
Article 6. Quota tributària
El preus seran els següents:
6.1 SERVEI DE CENTRE DE DIA (horari de 8:00 a 20:00, en funció de la
demanada d’usuaris):
•
•
•

5 hores de servei sense dinar i amb esmorzar o berenar: 12,50 € diaris.
De 6 a 10 hores de servei amb esmorzar, dinar i berenar: 19,25 € diaris.
De 10 a 12 hores de servei amb esmorzar, dinar i berenar: 21,35 € diaris.

6.2 SERVEI DE BAR
CONCEPTE
CAFÈ SOL / DESCAFEÏNAT
TALLAT/TALLAT DESCAFEÏNAT
CAFÈ AMB LLET
INFUSIONS I ALTRES HERBES
AIGÜES PETITES
AIGÜES GRANS
QUINTO
QUINTO 0%
MITJANA
MITJANA 0%
XAMPÚ
SUCS
REFRESC/NESTEA/VITALINA
CACAOLAT/ BITTER / ORXATA
REFRESC LLAUNA
VICHY
CIGALÓ (CARAJILLO)
SOL I SOMBRA
COPA TORRES / MASCARÓ / MAGNO
XUPITO JB I MOSCATELL
COPA BONET / LICOR 43/PONXE/MARTINI/MENTA
COPA TERRY / SOBERANO …
WHISKYS
CUBATES
PATATES
PALETS INTEGRALS
CARAMELS MENTA
CACAUS I AMETLLES
MAGDALENES
PASTES DE FULL
CROISSANTS
ENSAÏMADES
TRENES PETITES FULL UNITAT
GALETES BISCUITS
XOCOLATA CUITA
CONCEPTE
TRIFÀSIC
GOT DE LLET

PREU
0,80
1,00
1,15
0,80
0,80
1,20
0,95
1,00
1,25
1,40
1,15
1,30
1,30
1,35
1,55
1,10
1,35
1,90
1,45
1,15
1,85
1,25
1,75
4,15
0,85
1,05
0,95
1,30
0,65
0,75
1,05
0,80
0,35
0,55
1,15
PREU
1,45 €
0,45 €

6.3 SERVEI DE PODÒLEG
10,40 € persones jubilades, persones majors de 52 anys ja siguin jubilades,
aturades de llarga durada o pensionistes, i els cònjuges de les persones que
compleixen aquest requisit.
17,70 € menors de 65 anys.

6.4 SERVEI DE MENJADOR
Preu per menú 6,25 €
Berenar 1,65 €
Esmorzar 1,65 €
6.5 SERVEI DE BUGADERIA
3,20 € per bugada
1,05 € repàs roba
6.6 SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT
Usuaris/àries urbà (Morell i Pobla de Mafumet): per viatge 16,50 € dia. Els
usuaris del Morell, estan subvencionats en un 50% per l’Ajuntament.
Usuaris/àries interurbà: 0,85 € per quilòmetre.
6.7 GIMNÀSTICA
10,40 € al mes
6.8 IOGA
- 10,95 € al mes, una hora cada setmana.
- 21,90 € al mes, dues hores cada setmana.
6.9
-

ALTRES SERVEIS

Aula Universitària per la Gent Gran: 31,25 € el curs

*En cas que l’usuari sigui client d’alguna entitat de crèdit que subvencioni part
de l’import de la Taxa, aquest estaria reduït en la part subvencionada.
- Puntaires: 15,65 € al mes
Article 7. Meritació
La taxa es meritarà en la formulació de la sol·licitud de l’abonament corresponent;
o bé en el moment d’utilització del servei
Article 8. Infraccions i sancions
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposa la Llei
general tributària i la normativa que la desplega.
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal, modificada pel Ple en sessió celebrada el dia 29 de
desembre de 2015 no entrarà en vigor fins la seua publicació, i continuarà vigent
mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els
articles no modificats, restaran vigents.

