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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL 
PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL 

SERVEI DE CENTRE DE DIA 
 
 
 

FONAMENT LEGAL I OBJECTE 
 
Article 1. Disposició General 

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució, per 
l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les base de règim local, de 
conformitat amb el que disposen els articles 41 a 47 i fent ús de la facultat que confereix 
l'article 127 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
reguladora de  les Hisendes locals, l'Ajuntament en Ple acorda l'establiment dels preus 
públics continguts en la present Ordenança Fiscal. 

L'establiment, fixació, gestió i cobrament dels preus públics es regeixen pel 
Capítol VI del Títol Primer del RDL 2/2004, de 5 de març, i altres normes concordants 
sobre Hisendes Locals i, supletòriament per la Llei 8/1987, de 15 d'abril, i en allò que 
no preveuen els textos anteriors, són d'aplicació les previsions d'aquesta ordenança. 
 
Article 2. Objecte 

Constitueix l’objecte d’aquesta exacció la utilització dels servei de Centre de 
Dia, d’aquelles places no concertades amb el Departament d’Acció Social i Ciutadania. 
 
Article 3. Principis a seguir en la prestació a servir 

Els serveis regulats en aquesta ordenança tindran la condició de servei essencial 
d’interès general sotmès al principis d’universalitat, accessibilitat, continuïtat i respecte 
dels drets dels usuaris. 
 
Article 4. Prestació del servei 

Els serveis regulats en aquesta ordenança poden ser prestats simultàniament, i en 
règim de lliure concurrència per aquest Ajuntament, i per empreses privades 
degudament autoritzades per la corporació municipal. 
 
Article 5. Normativa aplicable 

Les entitats prestadores del servei hauran de complir tota la normativa vigent 
relativa a aquests serveis que dicti la Generalitat de Catalunya, o l’Ajuntament, i en 
especial: 

- Decret 135/1995 (Codi d’Accessibilitat de Catalunya), pel que fa a les 
condicions arquitectòniques dels espais d’us públic (incloses les residències 
geriàtriques). 

- Ordre de 15 de Juliol de 1987, reguladora de les condicions materials mínimes 
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dels establiments relatius a serveis socials. 
- Decret 284/1996 (relatiu al sistema d’autoritzacions, personal, documentació i 

protocol) modificat per el Decret 176/2000. 
- Llei 21/2000 sobre drets d'Informació sobre la Salut. 
- Llei 11/2001 d’Acolliment familiar a persones grans. 
- També en el seu cas, els Decret 92/2002 del Departament de Sanitat i Seguretat 

Social de condicions de centres sociosanitaris, i el decret 182/2003 del 
Departament de Benestar Social pel que fa a la regulació dels serveis 
d’acolliment diürn de centres de dia per a gent gran. 
L’ Ajuntament de la Pobla de Mafumet o l’empresa que gestioni el Centre de 

Dia podrà signar convenis, amb els Departaments de Sanitat i el d’acció social i 
Ciutadania per a la concertació de places. 

Aquest Servei, en l’actualitat el presta l'Ajuntament en règim de gestió directa, 
nogensmenys, pot també prestar-lo mitjançant gestió indirecta. 

Cas de gestió indirecta, haurà de comportar que el prestador del servei resti 
obligat al compliment de les normes d’admissió, de funcionament i tarifes econòmiques 
derivades del règim de concerts amb aquests Departaments. 

L’adjudicatari està obligat a complir la legislació vigent en matèria de relacions 
laborals, seguretat social, i seguretat e higiene en el treball, i en especial, tota la 
normativa de la Generalitat de Catalunya aplicable a residències amb places assistides i 
sociosanitàries. 
 
 

OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR 
 
Article 6. Obligació de pagament i subjectes obligats 
1. Fet imposable. Està constituït per la prestació dels serveis que presta el Centre de Dia 
2. Obligació de contribuir. Naixerà des que tingui lloc la utilització de qualsevol servei. 
3. Subjecte passiu. Estaran obligades al pagament les persones naturals que siguin 

usuaris dels serveis del Centre de Dia i ocupin places no concertades amb el 
Departament d’Acció Social i Ciutadania. 

 
Article 7. Tarifes 
La quantia del preu públic es determinarà d’acord amb el següent quadre de tarifes: 

SERVEIS CENTRE DE DIA 18,00
De 9:00 a 17:30 hores - Inclou esmorzar, dinar i berenar 18,00
De 9:00 a 13:00 hores - Inclou esmorzar 11,50
De 13:30 a 17:30 hores - Inclou berenar 11,50
De 12:00 a 16:00 hores - Inclou dinar 15,50
SERVEIS COMPLEMENTARIS  
Servei de menjador 5,50
Transport adaptat  
Usuaris de la Pobla de Mafumet, per dia 6,00
Usuaris d'altres poblacions, per dia 13,00
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Article 8. Exempcions 
No se’n estableixen. 
 
Article 9. Administració i cobrament dels preus públics 
1 El preu públic s’exigirà des que s’iniciï la prestació de serveis que justifica la seva 

exigència.  
2 El pagament del preu públic es realitzarà en efectiu o mitjançant transferència 

bancària. 
3 Podrà exigir-se l’anticipació o el dipòsit previ de l’import total o parcial del preu 

públic. 
4 Quan per causes no imputables a l’obligat al pagament del preu públic no se presti el 

servei, procedirà la devolució de l’import que correspongui. 
5 El deute podrà exigir-se mitjançant el procediment administratiu d’apremi, d’acord 

amb la normativa vigent. 
6 En el no previst expressament a la present ordenança fiscal, l’administració i 

cobrament dels preus públics es realitzarà de conformitat amb el previst en la Llei 
General Pressupostària i demés normes que resulten d’aplicació als mateixos. 

 
DISPOSICIÓ FINAL.  
Aquesta ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada inicialment 
pel Ple de la Corporació en la sessió celebrada el dia 10 d’octubre de 2008, havent 
quedat definitivament aprovada en data 22 de novembre de 2008, entrarà en vigor el 
mateix dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, essent aplicable a 
partir del dia primer de gener de 2009 i continuarà vigent mentre no s’acordi la seva 
modificació o derogació. 
 
DILIGÈNCIA./ Aquesta ordenança que consta de 9 articles, i una disposició final, ha 
estat aprovada per l’Ajuntament en Ple en la sessió celebrada el dia 10 d’octubre de 
2008, i publicada íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, núm. 
285, de data 11 de desembre de 2008. 
       
          


