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AJUNTAMENT DE BREDA 

per a la gent gran) en el seu article número 6.

en el període d’exposició al públic.

amb el que disposa l’article 17.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Hisendes Locals. 

De conformitat amb el que preveu l’article 17.4 de l’esmentat text refós, es procedeix a publicar-ne el text íntegre:

“Ajuntament de Breda
Ordenança Fiscal núm. 31
Taxa per a la prestació de serveis a la Plataforma de serveis rurals polivalents (Centre de Serveis per a la gent gran)

Article 1.- Fonament i naturalesa
1.1 Fent 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 d’acord amb el que disposen els articles 15 al 27 del Real Decret Legislatiu 2/2004 de 
5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l’Ajuntament de Breda estableix la taxa 
per a la prestació de serveis a la Plataforma de serveis rurals polivalents (Centre de Serveis per a la gent gran).

persona, per assolir un envelliment saludable, minimitzant les diferents situacions de dependència i maximitzant la seva 
qualitat de vida.

Article 2.- Fet imposable

contingudes en la present Ordenança.

2.2 El règim del centre serà el previst al Reglament del servei i resta de normativa aplicable.
Article 3.- Subjectes passius

se, en casos excepcionals, a menors de 65 anys que presentin deteriorament cognitiu o altres patologies que requereixen 
atenció especialitzada i/o assistencial.

3.2 Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 

Plataforma de serveis rurals polivalents (Centre de Serveis per a la gent gran).

Article 4.- Naixement de l’obligació
4.1 L’obligació de pagar la taxa neix des de que s’inicia la prestació del servei o la realització de l’activitat.



Pàg. 46

Administració Local Ajuntaments

Núm. 216 – 10 de novembre de 2015

4.2 La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte administratiu, en els termes 
previstos a la Llei general tributària. 

hagin de satisfer per aquesta taxa. 

Article 6 - Quota tributària
6.1. La quota tributària es determinarà en funció de la tipologia de serveis assistencials i d’acolliment que hagin sol·licitat o 
que s’utilitzin en la realització del servei.

6.2. A aquest efecte s’aplicaran les tarifes següents:

 Serveis €
Servei d’estada  
De quatre hores (matí o tarda) 100,00
De vuit hores (matí i tarda) 250,00
Tallers (memòria, animació sociocultural, psicomotricitat ...)
Assistència d’un dia 20,00
Assistència de dos dies 40,00

Article 7 - Acreditament i període impositiu 
7.1 En el cas que es sol·liciti la prestació de serveis que s’han de dur a terme en un dia, la taxa s’acredita quan es presenta la 
sol·licitud del servei, el qual no es realitzarà sense que s’hagi efectuat el pagament de la taxa. 

que constitueix el fet imposable. 

Amb caràcter previ a l’inici del servei s’haurà de dipositar l’import corresponent al pagament del primer període mensual 
de prestació. 

8.1 La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació. 

8.2 Quan es sol·licita la prestació del servei, es presentarà degudament complimentat l’imprès d’autoliquidació de la taxa. 
Alternativament, poden presentar-se en el servei municipal corresponent els elements de la declaració a l’objecte que el 
funcionari municipal competent presti l’assistència necessària per a determinar el deute.

8.4 Tractant-se de la taxa per a la prestació de serveis a la Plataforma de serveis rurals polivalents (Centre de Serveis per a la 
gent gran) que s’estenen al llarg de varis mesos, un cop transcorregut el primer mes natural següent a la data d’inici de la 
prestació del servei, caldrà pagar la quota mensual durant els primers cinc dies de cada mes. 

8.6 Les quotes liquidades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment.

8.7 Quan es cessi en la recepció del servei, es retornarà al subjecte passiu la quantia dipositada i no aplicada al pagament de 
la taxa o d’altres responsabilitats.

Article 9 - Infraccions i sancions 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa reguladora en aquesta ordenança, resultin 
procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei general tributària. 

Disposició addicional 

normes posteriors.
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normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament 

causa.

vigents”

Contra aquest acord, que esgota la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala 
contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des del 
dia següent al de la seva publicació al BOP. No obstant això, es pot exercitar, si s’escau, qualsevol altre recurs que s’estimi 
procedent.

Breda, 5 de novembre de 2015 

Dídac Manresa Molins 
Alcalde 


