ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12

REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS PER A LA PRESTACIÓ
DELS SERVEIS DELS CENTRES DE SERVEIS D´ÀMBIT RURAL
PER A LA GENT GRAN.

Article 1
Fent ús de les atribucions conferides en els articles 41 al 47 i 127 del Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, l´Ajuntament d’Agullana estableix
el preu públic per la prestació dels serveis al Centre de Serveis d´àmbit
rural per a la gent gran d’Agullana i pobles veïns.
Article 2.- Naixement de l´obligació
L’obligació de pagar el preu públic neix des de que s’inicia la prestació del
servei o la realització de l’activitat, si bé la Corporació podrà exigir el
dipòsit previ del seu import total o parcial, conforme a l’article 46 del Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals.
Article 3.- Obligats al pagament
Està obligat al pagament del preu públic qui es beneficiï dels serveis o
activitats pels quals s’hagi de satisfer tal pagament.
Article 4.- Quantitat
La quantia dels drets a percebre pel preu públic serà la següent:
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TARIFES CENTRE DE SERVEIS
SERVEI
PREU DE COST (sense IVA)
Centre dia 8 hores
Dinar inclòs
227,24€/mes
Centre dia 4 hores
Dinar no inclòs
116,17€/mes
Plaça privada 4 hores
156,55€/mes
Quota manteniment plaça
37,26€/mes
privada 4 hores
Centre de dia esporàdic,
dinar inclòs
34,19€/dia ( dinar inclòs)
Dinar fix
5,84 €/dia
Dinar esporàdic
6,36 €/dia
Servei de permanència
3,31 €/hora - Màxim de 2 hores
Servei de permanència
35,36€/mes
mensual (1h/dia)
Servei de permanència
70,70€/mes
mensual (2h/dia)
Servei Podologia
20,18€/sessió
Servei Fisioteràpia
18,72 €/sessió de 30 minuts
Servei Transport mensual
104,00 €/mes
residents al municipi
Servei transport mensual
138,00 €/mes
no residents

Les despeses bancàries per devolució de rebuts domiciliats seran a càrrec
dels subjectes passius.

Observacions
Servei de permanència. Disponibilitat horària:
Els/les usuaris/es poden disposar fins a un màxim de 2 hores diàries
addicionals dins l´horari d´obertura del centre (de 9 a 19h).
També es pot oferir el servei de permanència de 8 a 9h del matí,
condicionat a tenir un mínim de 7 usuaris.
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Article 5 .- Cobrament
L’obligació de pagar el preu públic neix des de que s’inicia la prestació del
servei o la realització de l’activitat.
Quan per causes no imputables a l’obligat al pagament del preu, el servei o
l’activitat no es presti o desenvolupi, es procedirà a la devolució de
l’import corresponent.
El preu públic podrà exigir-se en règim d’autoliquidació.
Els deutes per preus públics s’exigiran pel procediment de constrenyiment.
Disposició addicional
Les quanties del preu públic regulades en la present ordenança es graven
amb l’IVA corresponent, aplicant-se el tipus de percentatge impositiu
vigent en cada moment.
Disposició Final:
La present Ordenança Fiscal fou aprovada inicialment pel Ple de la
Corporació en sessió extraordinària celebrada el dia 19 d’octubre de 2017 i
entrarà en vigor el dia de la seva publicació al Butlletí Oficial de la
Província i començarà a aplicar-se el dia 1 de gener de 2018, i seguirà
vigent fins la seva modificació o derogació.
Agullana, 18 de desembre de 2017

L'Alcaldessa-Presidenta

MARINA GUTÉS i SERRA
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La Secretària accidental

ANNA Ma. BATLLE i MALLOL

