CAPÍTOL II.- FET IMPOSABLE
Article 2.
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis municipals que requereixin qualsevol
tipus d’utilització d’aquelles instal·lacions i equipaments municipals esmentades en l’article 4
d’aquesta ordenança.
CAPÍTOL III.- SUBJECTE PASSIU
Article 3.
Són subjectes passius, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques i les entitats
a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, que sol·licitin o que resultin
beneficiades o afectades per l’activitat municipal relativa als serveis esmentats en l’article 4
d’aquesta ordenança.
CAPÍTOL IV.- QUOTA TRIBUTÀRIA
Article 4.
La quota tributària es fixa en els següents imports:
1.- RESIDÈNCIA GERIÀTRICA: ACOLLIMENT RESIDENCIAL, DIÜRN I ASSISTÈNCIES

1

2

SERVEI
RESIDÈNCIA
Alta intensitat d'atenció/gran dependència
Mitja intensitat d'atenció/dependència severa
Baixa intensitat d'atenció/dependència moderada
Estada temporal
CENTRE DE DIA
JORNADA COMPLETA: de 9:30 a 19:30h (suplement, dinar i berenar)
Al mes (de dilluns a divendres laborables)
Dia, usuari habitual
Dia, usuari excepcional
JORNADA PARCIAL (de dilluns a divendres laborables)
1/2 jornada matí, de 9:30 a 14:30h (inclou suplement i dinar)

1.944,23€/mes
1.944,23€/mes
1.384,88€/mes
1.944,23€/mes

1/2 jornada tarda, de 14:30 a 19:30h (inclou suplement i berenar)

697,62€/mes
33,22€/dia
102,70€/dia
418,57€/mes
19,93€/dia
418,57€/mes
19,93€/dia

3

Jornada parcial sense dinar, de 10 a 13h (inclou suplement)
CAP DE SETMANA: de 9:30 a 19:30h (suplement, dinar i berenar)
Usuari excepcional cap de setmana
SERVEIS OPCIONALS EXCLUSIUS PERSONES GRANS USUÀRIES DE CENTRE DE DIA
Caps de setmana (dissabte i diumenge usuaris habituals)
de 9:30 a 19:30h (suplement, dinar i berenar)
1/2 jornada matí, de 9:30 a 14:30 ( inclou suplement i dinar)
½ jornada tarda, de 14:30 a 19:30 (inclou suplement i berenar)

11,81€/dia
159,19€/dia

34,92€/dia
20,54 €/dia
20,54€/dia

Festius (segons calendari laboral 2022 de La Bisbal d'Empordà)
de 9:30 a 19:30h (suplement, dinar i berenar)
1/2 jornada matí, de 9:30 a 14:30 ( inclou suplement i dinar)

41,08 €/dia
25,00€/dia
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CAPÍTOL I.- DISPOSICIÓ GENERAL
Article 1.
D’acord amb el que preveuen els articles 20 al 27 del TRLHL 2/2004, de 5 de març, s’estableix la
taxa per la prestació de serveis mitjançant la utilització d’instal·lacions i equipaments municipals.
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ORDENANÇA NÚM 16.- ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA
PRESTACIÓ DE SERVEIS MITJANÇANT LA UTILIZACIÓ D’INSTAL.LACIONS I
EQUIPAMENTS MUNICIPALS

Servei de perllongació de jornada matí: de 9:00ha 9:30 h

2,05€/dia
6,16
€/dia
2,05€/dia
4,11 €/viatge
5,75 €/àpat
6,16 €/àpat
4,88 €/àpat

Servei de sopar: de 19:30 a 20:45h, amb sopar inclòs

5

Servei de perllongació de jornada tarda de 19:30 a 20:00h
Transport (dies laborables. Servei exclusiu a La Bisbal d'Empordà)
SERVEI DE MENJADOR
Acompanyant/familiar de resident
SERVEI DE CÀTERING

6

SERVEI DE BUGADERIA

4

7
8

9

4,11 €/rentadora (5
kg

SERVEI DE DUTXA (suport professional i cedir instal·lacions)
SERVEI DE DUTXA (cedir instal·lacions)
SERVEIS OPCIONALS EXCLUSIUS PER A USUARIS DE CENTRE DE DIA I RESIDÈNCIA
Podòleg
Segons pacte amb professional
Perruqueria
Segons pacte amb professional
Servei marcatge de roba
SERVEI DE MENJADOR PEL PERSONAL DEL CENTRE

5,14 €/servei
1,03 €/servei

1,03 €/peça
6,16 €/àpat

Referència Decret 394/1996 de 12 de desembre
La taxa prevista per l'exercici 2022 serà revisada a l'alça o a la baixa en funció de la que finalment
estableixi el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en referència als serveis de residència
assistida i centre de dia.
L'Import de l'aportació econòmica de la persona gran resident o usuària i, si cal, de les persones obligades
envers aquesta, es determina d'acord a les disposicions normatives aplicables de la Generalitat de
Catalunya
En cas d'absència forçosa del servei només es podrà descomptar la part corresponent a l'alimentació:
Servei residència

11,50 €/dia

Servei centre de dia 5,75 €/dia
En cas d'absència voluntària només es descomptarà l'alimentació a partir del 3r dia consecutiu d'absència,
havent informat prèviament a la direcció del centre.
Anualment es revisarà el nivell d'intensitat d'atenció/dependència de la persona gran resident i la quota
corresponent.
Els festius són les festes laborals pel 2022 aprovades per la Generalitat de Catalunya i les festes locals
aprovades pel 2022 pel Ple de l'ajuntament de la Bisbal d'Empordà.
2.- UTILITZACIÓ SALES EDIFICI MUNDIAL
SALA

Platea/Escenari

AFORAMENT

335 localitats

Assaig/Muntatge
Amfiteatre

210 localitats

Assaig/Muntatge
Sala de vidre

80 localitats

Platea i amfiteatre 480 localitats útils
Lloguer piano: Per cada acte
 lucratiu
 no lucratiu

Preu hora

Amb un mínim de

Amb un màxim de

137,00€

274,00€

690,14 €

67,47€

137,00€

337,37 €

57,26€

57,26€

531,01 €

28,86€

57,72€

144,19 €

32,91€

65,93€

164,83 €

297,32€

594,79€

1.168,11 €

34,20€
114,00€
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25,00€/dia
3,08€/dia
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½ jornada tarda, de 14:30 a 19:30 (inclou suplement i berenar)
Servei d'esmorzar: de 8:30 a 9:30h, amb esmorzar inclòs

SALA

AFORAMENT

PREU MES

Coworking

8

100 €

Bonificacions.
Bonificacions

1 any

2 any

3 any

4 any

%

75%

50%

25%

0%

Fiança
S’estableix l’obligació de dipositar una fiança equivalent a dues mensualitats (200,00€) per espai
de treball, a l’inici d’ús i amb la finalitat de respondre amb la fiança dels danys, perjudicis o altres
despeses que es puguin produir durant el temps d’estada al coworking.
Altres.
Les despeses addicionals seran les que marquin les Ordenances Fiscals
4.- UTILITZACIÓ ALTRES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS

ESPAIS

DEPENDÈNCIA

Taxa

Escoles Velles, Ajuntament Vell, Arxiu Comarcal:
INTERIORS Per sala

20,00€/hora

EXTERIORS Escoles Velles, Torre Maria, Biblioteca

20,00€/hora

Quedaran exempts del pagament de la taxa, sempre que per utilitzar l’espai no cobrin cap taxa:
a) les entitats i associacions locals amb actes de caràcter cultural, social, recreatiu, educatiu
i/o esportiu.
b) centres educatius del municipi públics o concertats.
c) activitats subjectes a Convenis de col.laboració establerts per l’Ajuntament.
d) grups polítics municipals amb representació al consistori.
La utilització del projector té un cost de 20 €/sessió.
5.- UTILITZACIÓ DEL BUC D’ASSAIG
Grup Aficionats

5,00€/hora

Grup professionals

7,00€/hora

CAPÍTOL V.- MERITACIÓ
Article 5.- La taxa es meritarà quan s’iniciï la prestació del servei i, a aquests efectes, s’entendrà
que aquest inici es produeix amb la seva sol·licitud.
CAPÍTOL VI.- GESTIÓ I RECAPTACIÓ
Article 6.- En el moment de presentar la sol·licitud, els subjectes passius hauran de formular
simultàniament, l’autoliquidació de la taxa i ingressar el seu import en les arques municipals, a
excepció dels deutes de cobrament període domiciliats bancàriament.
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3.- UTILITZACIÓ ANTIC AJUNTAMENT: COWORKING
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Quedaran exempts:
a) les entitats
b) les associacions locals i centres educatius del municipi públics o concertats.
c) grups polítics municipals que tinguin representació al consistori
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CAPÍTOL VIII.- APROVACIÓ I VIGÈNCIA
La present Ordenança entrarà en vigor, prèvia publicació del seu text íntegre al B.O.P., el dia 1r.
de gener de 2022 i continuarà vigent mentre no s’aprovi la seva modificació o derogació.
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CAPÍTOL VII.- INFRACCIONS I SANCIONS
Article 7.- Es regularan de conformitat amb el que disposa l’Ordenança fiscal general.
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