ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 39, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS
SOCIALS
I. Naturalesa i fet imposable
ARTICLE 1
En ús de les facultats concedides per l’article 106 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim
Local i de conformitat amb el que es disposa als articles 15 a 19 del text refós de la llei reguladora de les
Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per prestació de serveis socials ,i que es regirà per aquesta
Ordenança Fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 57 del text refós esmentat.
ARTICLE 2
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació de serveis socials per part de l’Ajuntament.
II. Subjectes passius i responsables
ARTICLE 3
Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4
de la Llei General Tributària que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades pels serveis o activitats que
constitueixen el fet imposable de la taxa.
III. Exempcions, bonificacions i reduccions
ARTICLE 4
1.

L’aplicació de la tarifa de la taxa es farà en funció dels ingressos personals del subjecte passiu i de
l’existència de familiars de primer grau i la seva capacitat per afrontar el cost del servei.

2.

Queden exceptuades de l'aplicació d'aquestes tarifes les persones que siguin objecte d'una intervenció de
treball social, degudament justificada en l'informe del professional que intervingui, amb el vist-i-plau del
responsable del servei

3.

No es concedirà cap exempció ni bonificació en l’exacció de la taxa, llevat de les excepcions especificades
als punts anteriors.

IV: Quantia
ARTICLE 5
Derogat
ARTICLE 6
Derogat
ARTICLE 7
La quantia de la taxa serà la que resulti de l'aplicació de les tarifes següents:
EPÍGRAF

CONCEPTE

1

Teleassistència (€ / mes)

TARIFA (€)
4,70
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ARTICLE 8
La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir:
a)

Quan s’iniciï la prestació del servei que constitueix el fet imposable de la taxa.

b)

Quan es presenti la sol·licitud que iniciï l’actuació o l’expedient, la qual no es tramitarà sense que s’hagi
efectuat el pagament corresponent.

ARTICLE 9
Les tarifes detallades a l’article 7 tenen caràcter irreductible per cada un dels períodes que s’especifiquen en
l’epígraf corresponent.
VI. Gestió tributària
ARTICLE 10
1.

Les persones que desitgin acollir-se a algun dels serveis socials hauran de sol·licitar-ho mitjançant escrit on
hi faran constar les seves circumstàncies personals, familiars i econòmiques.
A la vista de la sol·licitud i previ informe dels professionals responsables dels serveis, es decidirà sobre al
seva admissió.

2.

El pagament de la taxa es realitzarà en règim d'autoliquidació. Els subjectes passius presentaran la
corresponent autoliquidació dues vegades a l'any, als mesos de gener i juliol, per la quantia corresponent al
primer i segon semestre de l'any, respectivament.

3.

En els casos de nova alta al servei, la primera autoliquidació comprendrà des del mes de l'alta fins al mes de
juny o desembre, segons si l'alta es produeix al primer o segon semestre de l'any, respectivament.

4.

En els casos de baixa del servei, es procedirà a la devolució, si escau, de l'import corresponent als mesos
que restin per a la finalització del semestre prèviament autoliquidat

ARTICLE 11
1.

L’Ajuntament podrà exigir l’avançament o el dipòsit previ de l’import total o parcial de la taxa.

2.

Quan per causes no imputables a la persona obligada al pagament de la taxa el servei públic o l’activitat
administrativa no es presti o no es realitzi, aquella tindrà dret a la devolució de l’import del dipòsit previ.

VII. Recaptació
ARTICLE 12
1.

Els subjectes passius podran realitzar el pagament mitjançant domiciliació bancària. En aquests casos,
quedaran exempts de la presentació semestral de l'autoliquidació.

2.

La manca de pagament de la taxa constituirà motiu per a excloure a l’usuari de la condició de beneficiari del
servei.

3.

Les taxes per a serveis que es prestin en règim de concessió administrativa es gestionaran directament pel
concessionari, i el seu producte formarà part de la seva retribució, sense perjudici del que s’estableixi al
contracte de la concessió.

ARTICLE 13
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1.

L’Administració municipal pot demanar i exigir de les persones obligades al pagament de la taxa les
declaracions o aportacions de dades que consideri necessàries per a determinar les dades o elements
referents als serveis o activitats que calguin per a l’aplicació de les tarifes.

2.

En cas que els usuaris obligats al pagament no facilitin les dades esmentades o impedeixin les
comprovacions oportunes, l’Administració procedirà a determinar l’import de la taxa partint de les dades que
posseeixi i de l’aplicació dels índexs adients, i practicarà i notificarà la liquidació que correspongui.

ARTICLE 14
La recaptació de la taxa es realitzarà de conformitat amb la Llei General Tributària, les lleis estatals reguladores
de la matèria i les disposicions que les desenvolupen.
VIII. Inspecció
ARTICLE 15
La inspecció de la taxa, la qualificació de les infraccions tributàries i la determinació de les sancions que siguin
d’aplicació, es realitzaran de conformitat amb la Llei General Tributària, les lleis estatals reguladores de la matèria
i les disposicions que les desenvolupen.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA
En el primer semestre de 2010 la presentació de l'autoliquidació a què fa referència l'article 10 es podrà realitzar
fins al dia 28 de febrer.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança Fiscal començarà a regir a partir del dia 11 de febrer de 2010 i continuarà en vigor mentre no
s’acordi la seva modificació o derogació.
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