ORDENANÇA FISCAL REGULADORA
DE LA TAXA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ATENCIÓ
AL CENTRE DE DIA DE MARRATXI

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 las Bases del Règim Local, i de
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 del Text Refós de la Llei reguladora
de les Hisendes Locals, aprovat per RDLeg 2/2004, de 5 de març, aquest Ajuntament
estableix la Taxa per la prestació del servei d’atenció al Centre de Dia de Marratxí.
Article 2. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació del servei d’atenció al Centre de
Dia de Marratxí.
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 suport als familiars
cuidadors així com activitats lúdiques.
Article 3. Subjectes passius.
Son subjectes passius contribuents de la taxa les persones que utilitzin el servei regulat
en aquesta Ordenança.
Article 4.- Responsables
Seran responsables del deute tributari les persones o entitats a què es refereixen els
articles 42 i 43 de la Llei General Tributària.
Article 5.- Exempcions i bonificacions
No es reconeix cap benefici fiscal en el pagament de la taxa.
Article 6. Quota tributària.
1. La quota tributària queda fixada de la següent forma:
- Estades permanents = La quota mensual serà del 50% dels ingressos mensuals de
l’usuari, sense que en cap cas pugui superar els 381,15 €/mes.
- Estades temporals = D’acord amb la quota fixada per estades permanents, prorratejada
pels dies d’estada temporal, amb un increment del 20 %.
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- Estades de cap de setmana = La quota mensual serà del 21% dels ingressos mensuals
de l’usuari, sense que en cap cas pugui superar els 160 €/mes.
La quota per dia es fixarà d’acord amb la quota mensual, prorratejada pels dies d’estada,
amb un increment del 20%
2. Als efectes del que preveu l’apartat anterior, s’entén per ingressos mensuals de
l’usuari els ingressos nets anuals, tant els procedents del treball com del capital, dividits
entre 14.
Els ingressos nets anuals s’acreditaran mitjançant certificat del nivell de renda general
expedit per l’AEAT o declaració de l’IRPF de l’exercici anterior.
Anualment es revisarà la situació econòmica del beneficiari a efectes d’actualitzar la
quota tributaria.
3. Es podran declarar no subjectes el pagament de la taxa, previ informe tècnic favorable
emès per l’Àrea de Serveis Socials, els usuaris que es trobin en situació de risc social o
en situacions de maltractament o abandonament.
4. Les places concertades gestionades per de la Direcció General de Dependència de la
Conselleria de Serveis Socials es regiran pels preus que estableixi aquesta Conselleria.
Article 7. Meritació, normes de gestió i pagament.
La taxa es meritarà en el moment en que s’iniciï la prestació del servei. S’entén que
s’inicia la prestació dels serveis quan es produeix l’ingrés del subjecte passiu al Centre
d’Estades Diürnes.
El pagament es realitzarà durant els cinc primers dies de cada mes mitjançant càrrec o
transferència bancària a favor de l’Ajuntament.
En les estades permanents, el mes d’entrada i/o sortida es facturarà segons el dia en
que es produeixi la mateixa. En el cas de estades temporals, es facturarà segons el
nombre efectiu de dies en què s’hagi utilitzat el servei.
Disposició final.
La present Ordenança fiscal, la darrera modificació de la qual va ser aprovada per
l’Ajuntament en Ple de la Corporació en sessió de dia 25 d’octubre de 2011, entrarà en
vigor a partir de dia 1 de gener de 2012, romanent en vigor fins a la seva modificació o
derogació expressa.
Publicació text íntegre de l’Ordenança: BOIB núm. 7 de 17 de gener de 2006
Modificacions:
- BOIB núm. 193 de 25 de desembre de 2007
- BOIB núm. 188 de 17 de desembre de 2011
- BOIB núm. 46 de 9 d’abril de 2019
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