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Ajuntament de TORRELAVIT

Ordenança Fiscal nº 23

REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE
TALLERS TERAPÈUTICS PER A GENT GRAN

Article 1.- Fonament i naturalesa

Fent ús de les atribucions conferides en els articles 41 al 47 i 127 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, l’Ajuntament de Torrelavit estableix el preu públic per la prestació
del Servei de Tallers Terapèutics per a gent gran del municipi de Torrelavit.

El Servei de Tallers Terapèutics per a gent gran és un recurs proveïdor de serveis
especialitzats i flexible, que dóna suport a les persones grans en el seu entorn habitual
i proper, i té com a objectius:

-

Minimitzar les diferents situacions de dependència i maximitzar la qualitat de
vida de les persones grans.

-

Impulsar diferents serveis i activitats que fomentin la participació activa dels
usuaris i les seves famílies.

-

Prestar suport a les famílies i/o persones cuidadores mitjançant tallers de
formació específics.

-

Afavorir l’envelliment rural i en un entorn pròxim al domicili.

El seu principal objectiu és el de treballar conjuntament els aspectes funcionals,
cognitius, emocional i social de cada persona, per assolir un envelliment saludable,
minimitzant les diferents situacions de dependència i maximitzant la seva qualitat de
vida.
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Article 2.- Fet imposable

Tipus de Tallers Terapèutics que ofereix el servei:
•

D’estimulació cognitiva.

•

D’activitat física.

•

D’activitats manuals personalitzades i adaptades.

•

De suport personal, social i familiar.

•

De formació i atenció a familiars i cuidadors.

•

D’altres temàtiques, en funció de les necessitats del territori.

Article 3.- Subjectes passius
Els destinataris d’aquest model de servei són majoritàriament les persones majors de
65 anys però també permet adreçar-se, en casos excepcionals, a menors de 65 anys
que presentin deteriorament cognitiu o altres patologies que requereixen atenció
especialitzada i/o assistencial.

Article 4.- Naixement de l’obligació
L’obligació de pagar el preu públic neix des de que s’inicia la prestació del servei o la
realització de l’activitat, si bé la Corporació podrà exigir el dipòsit previ del seu import
total o parcial, conforme a l’article 46 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Article 5.- Obligats al pagament

Està obligat al pagament del preu públic qui es beneficiï dels serveis o activitats pels
quals s’hagi de satisfer tal pagament.
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Article 6.- Quantitat

La quantia dels drets a percebre pel preu públic serà la següent:
TARIFA DE PREUS PEL SERVEI DE TALLERS TERAPÈUTICS
176,30 €/mes (IVA inclòs)

Servei de tallers de 4 hores (matí o tarda) :

330 €/mes (IVA inclòs)

Servei de tallers de 8 hores (matí i tarda) :
Servei de dia esporàdic (8h amb dinar inclòs):

37,50 €/dia

Servei de dia esporàdic (4h sense dinar):

16,60 €/dia

Dinar fix

6,60 €/dia

Dinar esporàdic

7,20 €/dia

Servei de permanència esporàdic (màxim de
2hores addicionals):

4,30 €/hora

Servei de permanència mensual (1h/dia)

38,60 €/mes

Servei de permanència mensual (2h/dia)

77,20 €/mes
18,20 €/30 minuts

Servei de fisioteràpia:

18,20 €/sessió

Servei de podologia:

10,70 €/mes

Gimnàstica amb ritme:

Article 7.- Cobrament
L’obligació de pagar el preu públic neix des de que s’inicia la prestació del servei o la
realització de l’activitat.
Quan per causes no imputables a l’obligat al pagament del preu, el servei o l’activitat
no es presti o desenvolupi, es procedirà a la devolució de l’import corresponent.
El preu públic podrà exigir-se en règim d’autoliquidació.
Els deutes per preus públics s’exigiran pel procediment de constrenyiment.
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Disposició addicional
Les quanties del preu públic regulades en la present ordenança es graven amb l’IVA
corresponent, aplicant-se el tipus de percentatge impositiu vigent en cada moment.

Disposició final
L’acord d’establiment d’aquest preu públic va ser adoptat i la seva ordenança va ser
aprovada provisionalment pel Ple d’aquest Ajuntament, en sessió celebrada el dia 24
d’octubre de 2018, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2019, i seguirà en vigor fins
que s’acordi la seva derogació o modificació expressa per l’Ajuntament.

L’Alcalde,

El Secretari,

Ramon Riera i Bruch

Xavier Rodado Honorato
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