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                                                   Ajuntament de Consell 
                                                            Illes Balears 
 
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA SOBRE LA PRESTACIÓ DEL 
SERVEI DEL CENTRE D’ESTADES DIÜRNES. 
 
 
Article 1.- Normativa reguladora. 
1.- La vigent Ordenança fiscal es regula d’acord amb la següent normativa: 
a).- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL) 
b).- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL). 
c).- Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària (LGT) 
 
Article 2. Fonament i Naturalesa 
A l’empara del previst a l’article 57, amb relació a l’article 20.1.B del Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 
d’aquest Text Legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per prestació de serveis al Centre 
d’Estades Diurnes. 
 
Article 3. Fet imposable 
Constitueix el fet imposable de la taxa, la prestació del servei del Centre d’Estades Diurnes, 
quan aquests es realitzin pels serveis municipals inclòs entre els exposats a l’article 20.4.ñ), del 
TRLRHL. 
 
Article 4. Subjecte passiu 
1.- L’obligació de contribuir neix per la prestació dels serveis, hi hagi o no sol·licitud de la 
persona usuària o de la persona obligada al pagament. 
2.- Estan obligats a pagar: 
a) Els beneficiaris dels serveis regulats en aquesta Ordenança o, si s’escau els que els sol·licitin 
o els representants legals en tant que els perceptors del servei estiguin legalment incapacitats. 
b) Els hereus i, si escau, les herències ‘jacents’, o les persones o institucions que tinguin 
l’obligació legal o pactada d’atendre els usuaris del servei. 
 
Article 5.- Responsables solidaris, subsidiaris i substituts. 
1.- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries dels corresponents subjectes passius 
les persones físiques i jurídiques a que es refereix  l’article 42 de la LGT. 
2.- Seran responsables subsidiàries les persones que assenyala l’article 43 de la LGT. 
3.- Seran substituts del contribuent els establerts a l’article 23.2 del TRLRHL, si escau 
 
Article 6.- Quota tributària. 
La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la fixada a la tarifa continguda a 
continuació: 



1. Quan la persona usuària utilitzi habitualment el servei el mes sencer (no es reduirà la quota si 
no és per més de 2 dies de faltes justificades mitjançant la documentació mèdica corresponent): 
 
a) Tot el dia          450’00 €/mes 
b) El matí (de 08:00 h a 15:00 h)       350’00 €/mes 
c) El capvespre (de 14:00 h a 18:00 h)      150’00 €/mes 
 
2. Quan la persona usuària utilitzi el servei de forma regular, però no tots els dies del mes (per 
dia): 
 
a) Tot el dia          22’00 €/ dia 
b) El matí (de 08:00 h a 15:00 h)      17’00 €/ dia 
c) El capvespre (de 14:00 h a 18:00 h)      10’00 €/ dia  
 
3. Quan la persona usuària sigui ocasional (per dia): 
 
a) Tot el dia          25’00 €/ dia 
b) El matí (de 08:00 h a 15:00 h)      20’00 €/ dia 
c) El capvespre (de 14:00 h a 18:00 h)      15’00 €/ dia 
 
4. Servei de menjador mensual:                                                                              60’00 €/ mes   
 
5. Per dinar al migdia, esporàdicament, demanant-ho com a mínim el dia abans:    3,00 €/dia 
 
Els usuaris del centre de dia que facin ús del servei de menjador mensual i que assisteixin a 
menys d’un setanta per cent del mes es facturarà el servei com esporàdic. 
 
Article 7.- Bonificacions. 
La Junta de Govern Local podrà atorgar una bonificació de fins al 100% de la taxa 
corresponent, d’acord amb el procediment i quantia resultant de l’aplicació dels barems 
establerts al Reglament municipal regulador de les prestacions econòmiques de serveis socials. 
 
Article 8.- Meritació. 
1.- Les persones que puguin accedir al Centre han d’abonar la quantitat establerta per mesos 
vençuts i dins els 10 primers dies. Aquesta operació s’ha de realitzar per domiciliació bancària. 
 
Article 9. Gestió tributària de l’impost. 
1.- La liquidació, recaptació i revisió dels actes dictats en via de gestió tributària és competència 
exclusiva municipal. 
2.- La recaptació de la taxa es realitzarà simultàniament amb la inclusió de l’usuari al padró 
fiscal d’usuaris del Centre d’Estades Diürnes, en forma de rebuts mensuals. 
3.- Les bonificacions establertes a l’article 13 de la present Ordenança Fiscal seran d’aplicació 
amb caràcter previ a la liquidació de la taxa, i hauran d’estar aprovades abans del termini de 
tancament de la matriculació al padró fiscal. 
 
Article 10.- Infraccions i sancions. 
1.- Tot el que es refereix a la qualificació d’infraccions tributàries, així com a les sancions que 
en el seu cas corresponguin, es regirà pel que disposen els articles 191 a 212 de la LGT. 
2.- En el cas de la liquidació mensual de les taxes contingudes a la present Ordenança Fiscal, 
l’impagament de dues o més quotes podrà suposar l’obertura d’un expedient d’infracció 
tributària, amb la retirada preventiva de les prestacions dels serveis. 
 
Disposició derogatòria única. 



Amb l’aprovació definitiva de la present Ordenança Fiscal es deroguen expressament els articles 
10 a 15 de l’Ordenança Fiscal 4-2006 reguladora de les taxes sobre la prestació de serveis de 
caràcter social i educatius. 
  
Disposició final 
La present ordenança entrarà en vigor el dia següent al de la seva publicació en el Butlletí 
Oficial de les Illes Balears, començant a aplicar-se el primer dia del mes natural posterior a la 
data de publicació. 


