ORDENANÇA FISCAL
NÚM. 9
TAXA PER ESTADES A LA RESIDÈNCIA MUNICIPAL
D’AVIS DE JUNEDA
Article lr. Concepte.
De conformitat amb el que disposa l'article 58 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de
les Hisendes Locals, en relació amb l'art. 20.4 de la mateixa, segons redacció donada per la Llei
25/1998, de 13 de juliol, de modificació del Règim legal de les taxes estats i Locals, s'estableix la
taxa per assistències i estades en hospitals, sanatoris, dispensaris, clíniques, centres de recuperació
i rehabilitació ,ambulàncies sanitàries i altres serveis anàlegs, que s'especifiquen en les tarifes que
es contenen en l'annex corresponent, que es regirà per aquesta ordenança.
Article 2n.
Estan obligats al pagament de la taxa, regulada en aquesta ordenança, els qui es beneficiïn dels
serveis o les activitats, prestats o realitzats per aquest municipi, a què es refereix l'anterior article.
Article 3er. Quantia.
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en les tarifes que es
contenen en l'annex.
2. Les tarifes d'aquesta taxa seran les que figuren en l'annex.
Article 4t. Obligació de pagament.
1. La obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix des que es realitzi
qualsevol dels serveis o activitats especificats en l'annex corresponent.
2. El pagament d'aquesta taxa s'efectuarà en el moment de la presentació , al qui estigui obligat a
realitzar-lo, de la factura corresponent.
Disposició final.
Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la
Província ( o de la Comunitat Autònoma uniprovincial ) i començarà a aplicar-se a partir del dia 1
de gener de 1990. El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva
modificació o derogació expressa.
Diligència.
Aquesta ordenança va ser aprovada inicialment per l'ajuntament de Juneda en sessió de 15 de
setembre de 1989 i definitivament, en sessió del dia 24 de novembre de 1989, i en sessió plenària de
l'Ajuntament del dia 15 d'octubre de 1998, es va procedir a l'adaptació a la llei 25/1998 de 13 de
juliol, com a conseqüència de la transformació dels preus públics en taxes.
Observació
Publicat al B.O.P. Núm. 156 de 29 de desembre de 1998.

TAXES VIGENTS PER A L’EXERCICI 2011 I SEGÜENTS:
Estades a la Residència Municipal d’Avis. ( O.F. NÚM. 9)
2.1 Servei de Residència
ACCÉS A PLAÇES PRÒPIES DE L’AJUNTAMENT
La taxa, per usuari, serà la següent:
a) Per als usuaris del servei, a partir del 1 de gener de 2001, la taxa mensual aplicable serà la que
es determina a continuació:
a.1) Alta dependència

1.919,48 euros

a.2) Estada temporal

1.919,48 euros

a.3) Mitja dependència

1.637,78 euros

a.4) Baixa dependència

1.421,98 euros

a) Per als usuaris del servei amb anterioritat a 1 de gener de 2001, se’ls mantindrà les condicions
vigents en l’actualitat aplicant-los-hi les següents taxes:
b.1)

1.069,86 euros

b.2)

803,64 euros

b.3)

688,91 euros

b) Les situacions no previstes en aquesta ordenança es resoldran per la Junta de Govern del
Patronat.
ACCÉS A PLAÇA CONVENIADA PER LA GENERALITAT
La taxa es fixarà en funció de l’import màxim autoritzat pel Servei d’Inspecció i Registre del
Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya per a cada anualitat, d’acord amb les
seves normes reguladores.

2.2 Servei de Centre de Dia
ACCÉS A PLAÇA CONVENIADA PER LA GENERALITAT
La taxa es fixarà en funció de l’import màxim autoritzat pel Servei d’Inspecció i Registre del
Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya per a cada anualitat, d’acord amb les
seves normes reguladores.

Pels serveis complementaris, pròrroga de la jornada, s’estableix una taxa diària de 6,00 €
180,00 € mensuals.

i de

2.4. Serveis complementaris
SERVEI DE MENJADOR
Pel servei de menjador s’estableixen les següents taxes:






Dinar
Servei de menjador complet
(esmorzar ,dinar ,berenar i sopar)
Servei complementari menjador
Estada temporal
Estada mig dia

9,88 €/diaris
20,00 €/diaris

296,40 €/mensuals
600,00 €/mensuals

14,00 €/diaris
420,00 €/mensuals
43,03 €/diaris
1.290,75 €/mensuals
60% del cost de menjador

ALTRES SERVEIS COMPLEMENTARIS
•
•
•

Sessió d’animació /estimulació cognitiva / fisio 7,25 €/sessió
Servei d’acompanyament
14,49 €/sessió
Podòleg
19,50 €/sessió

TAXES VIGENTS PER A L’EXERCICI 2012 I SEGÜENTS:
2.1 Servei de Residència
Accés a places pròpies de l’ajuntament
La taxa, per usuari, serà la següent:
a) Per als usuaris del servei, a partir del 1 de gener de 2001, la taxa mensual aplicable serà la que es determina a
continuació:
a.1) Alta dependència 1.986,66 euros
a.2) Estada temporal 1.986,66 euros
a.3) Mitja dependència 1.695,10 euros
a.4) Baixa dependència 1.471,75 euros
b) Per als usuaris del servei amb anterioritat a 1 de gener de 2001,
se’ls mantindrà les condicions vigents en l’actualitat aplicant-loshi les següents taxes, mentre no tinguin accés a
cap ajuda pel servei de residència:
b.1) .........................................................................1.123,35 euros
Un cop l’usuari tingui concedida l’ajuda pel servei passarà a aplicar-se la taxa de l’apartat a).
Accés a plaça conveniada per la Generalitat

La taxa es fixarà en funció de l’import màxim autoritzat per l’Institut Català de Serveis Socials del Departament
de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya per a cada anualitat, d’acord amb les seves normes
reguladores.
2.2. Servei de Centre de Dia
Accés a places pròpies de l’ajuntament
La taxa, per usuari, serà la següent:
Estada Completa 31,2 €/dia 936,00 €/mensuals
Estada mig dia 60% del preu establert
Estada Temporal 50 €/dia
Accés a plaça conveniada per la Generalitat
La taxa es fixarà en funció de l’import màxim autoritzat per l’Institut Català de Serveis Socials del Departament
de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya per a cada anualitat, d’acord amb les seves normes
reguladores.
Altres serveis complementaris:
Si es queda més temps de l’establert ..........................2,00 €/dia.
Si es queda més temps de l’establert i sopar ..............4,00 €/dia.
2.3. Servei de Menjador
Pel servei de menjador s’estableixen les següents taxes:
Servei de menjador complet:
20,70 €/diaris
621,00 €/mensuals
(De 8 h. a 18 h.)
Servei complementari menjador
10,50 €/diaris
315,00 €/mensuals
Estada temporal

50,00 €/diaris

Altres serveis complementaris:
Si es queda més temps de l’establert

2,00 €/dia.

Si es queda més temps de l’establert i sopar

4,00 €/dia.

Sessió d’animació /estimulació cognitiva / fisio

7,50 €/sessió

Servei d’acompanyament

15,00 €/sessió

Podòleg

20,00 €/sessió

Perruqueria: es liquidarà el cost del servei
Les situacions no previstes en aquesta ordenança es resoldran per la Junta de Govern del Patronat.
Observació: Aprovat per l’Ajuntament en ple en sessió de 20 de octubre 2011 i publicat al BOP
núm. 185 de 31 de desembre 2011.

