
Ajuntament de Prats de Lluçanès  
  
ORDENANÇA NÚM. 52 
  
TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ATENCIÓ INTEGRAL A LA GENT A L’ÀMBIT RURAL 
(SAIAR) 
 
Article 1. Fonament i naturalesa.  
  
A l’empara del previst als articles 58 i 20.4.ñ) de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les 
Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest 
Ajuntament estableix la taxa per a la prestació del servei d’atenció i acolliment a persones grans.  
  
  
Article 2. Fet imposable.  
  
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis d’atenció i acolliment a persones grans en 
establiments especialitzats en atenció a la vellesa.  
  
  
Article 3. Subjectes passius.  

  
Són subjectes passius de la taxa les persones que sol·licitin la prestació del servei o aquelles que resultin 
beneficiades o afectades per la realització de l’activitat duta a terme pels establiments municipals 
especialitzats en les diferents modalitats d’atenció a la vellesa, ja siguin gestionats aquests establiments 
pel propi Ajuntament o per algun dels seus Organismes Autònoms.  
  
  
Article 4. Beneficis fiscals.  
  
No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute tributari que els 
subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa.  
  
  
Article 5. Quota tributària.  
  
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:  
  
  
1.Serveis centre de dia (preu/mes)  
 
1.a) Dia complert …………………………….………..21,30€  
1.b) Fracció de dia …………………………….………10,60€  
 
2.Serveis centre de dia complementàris (preu/mes)  
 
2.a) Dia complert ……………………………….……106,70€ 
2.b) Fracció de dia ……………………………….…....64,10€  
 
3.Serveis de menjador (preu/menú)  
 
3.a) Usuaris centre de dia……………………………… 5,40€  
3.b) Dinars centre de dia (acompanyants) ……….…...6,60€  
 
1 dia esporàdic................................................................ 12€ dia  
1 dia esporàdic per usuaris de fracció de dia: .........     6€ / dia 
  
2. En situacions d’escassa capacitat econòmica, les tarifes contingudes en el punt anterior es reduiran en 
els percentatges que es determinin per acord de la Junta de Govern i d’acord amb la normativa d’admissió 
i permanència de residents establerta.  
  
A efectes d’obtenir aquesta reducció, haurà de complimentar-se la documentació prevista en la normativa 
sobre admissió i permanència de residents, i qualsevol tipus de document que serveixi per acreditar 
fefaentment la capacitat econòmica dels subjectes passius.  
  



3. En situacions d’absoluta impossibilitat econòmica per a satisfer les tarifes anteriors, es podran prestar 
els serveis gratuïtament, previ informe dels Serveis Socials d’aquest Ajuntament, i acceptació per la Junta 
de Govern.  
  
  
Article 6. Acreditament i període impositiu.  
  
La taxa s’acreditarà quan s’iniciï la realització de l’activitat que constitueix el fet imposable.  
  
  
Article 7. Règim de declaració i ingrés.  
  

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

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 competent els elements de la declaració a 
l’objecte que el funcionari competent presti l’assistència necessària per a determinar el deute.  
 

3. L’ingrés de la quota tributària s’efectuarà simultàniament a la presentació de l’autoliquidació.  
 

4. Quan es tracti de les tarifes per serveis que s’estenen al llarg de varis mesos, un cop 
transcorregut el primer període 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.  

 
5. Es pagament de la taxa es farà mitjançant domiciliació bancària, sol·licitant-se als interessats les 

dades necessàries en el moment de formalitzar les corresponents sol·licituds d’admissió en els 
serveis respectius.  

 
6. La gestió recaptatòria en període voluntari d’aquesta taxa es durà a terme per l’Ajuntament.  

 
7. Les quotes liquidades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment, en els termes que en 

cada moment tingui establerts l’Ajuntament. 
 

8. El producte de la taxa es destinarà a finançar el pressupost de l’Ajuntament.  
  
Disposició final 
  

La present Ordenança Fiscal aprovada per l’Ajuntament en Ple en sessió celebrada el dia 26 d’octubre de 
2016  i que ha quedat definitivament aprovada en data 31 de desembre de 2016, regirà a partir de l’1 de 
gener de 2017 i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa.  
 


