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Article 1. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 58 i 20.4.n) 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 la prestació del servei d'activitats de caràcter 
assistencial dutes a terme pels serveis municipals. 
 
Article 2. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de les activitats assistencials que es 
descriuen  a l’article 5 d’aquesta Ordenança, sempre que es duguin a terme pels serveis 
municipals. 
 
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 assistencial que 
constitueix el fet imposable. 
 
Article 4. Responsables 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com a tals 

en  l’Ordenança General. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti 

acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
 
Article 5. Quota tributària 
 
1. La quota tributària es determinarà en funció de la tipologia de serveis assistencials que 

s’hagin sol·licitat o que s’utilitzin. 
 
A aquest efecte, s’aplicaran les tarifes següents: 
 
 

 
 
 

A) SERVEIS BÀSICS €/dia IVA inclòs (4%) 
Cost dels Serveis bàsics 28,06 € 

B)  SERVEIS COMPLEMENTARIS  € 
Perruqueria: rentar i marcar  12,00 € 
Perruqueria: tallar homes  10,00 € 
Perruqueria: tintar  25,00 € 
Perruqueria: permanent  30,00 € 
Perruqueria: pot laca   10,00 € 
Perruqueria: ampolla   3,00 € 
Perruqueria: increment tallar   5,00 € 
Podologia 18,00 €/sessió  
Manicura i pedicura 10,00 € 



 
 
 
 
 

Ordenança Fiscal núm. 27 
 

TAXA PER LA PRESTACIÓ DE  SERVEIS ASSISTENCIALS  
 
 

 Pl. Alcalde Cid i Cid, 1 � 43570 Santa Bàrbara � Tel. 977 71 70 00 � Fax 977 71 92 85 � ajuntament@santabarbara.cat � http://www.santabarbara.cat 

Ajuntament de  
Santa Bàrbara 

 
 
 
 
 
 
 

Transport: fora de la població 2 viatges/dia 
Viatge esporàdic 

150,00 € 
10,00 € 

Transport: dins la població 2 viatges/dia 
Viatge 

100,00 € 
6,00 € 

 
6.- Article Beneficis Fiscals  
 
S’aplicarà una bonificació de 15,47% sobre la tarifa de l’article 5.1 de la present ordenança, 
la qual cosa suposarà que el preu del cost dels serveis bàsics serà de 23,72 €/dia IVA inclòs 
(10%). 
 
Els usuaris que en data 18 de maig de 2015 ja eren usuaris del centre de dia se’ls hi 
continuarà aplicant les tarifes vigents al moment del seu ingrés en el centre. 
 
Les bonificacions s’aplicaran mentre els usuaris no obtinguin cap altra subvenció o 
finançament públic pel mateix concepte. 
    
Article 7. Acreditació i període impositiu 
 
1. La taxa pels serveis s’acredita en el moment de la signatura del contracte. 
 

a) Quan es tracti de serveis que s’han de dur a terme en un dia, la taxa s’acredita 
mitjançant la signatura del contracte, el qual  no es realitzarà sense que s’hagi 
efectuat el pagament de la taxa. 

b) En el cas que la sol·licitud del servei s’estengui a més d’un dia, la taxa s’acreditarà 
quan s’iniciï la prestació del servei o la realització de l’activitat assistencial. 
Amb caràcter previ a l’inici del servei s’haurà de dipositar l’import corresponent al 
pagament del servei per domiciliació bancària. 

 
Article 8. Règim de declaració i d’ingrés 
 
1. La taxa pels serveis s’haurà de pagar quan es  concedeix  la prestació del servei. 
 
2. El pagament de la taxa es farà per mitjà de domiciliació bancària. 
 
3. Les quotes liquidades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment.  
 
4. Quan es cessi en la recepció del servei, es retornarà al subjecte passiu la quantia 

dipositada i no aplicada al pagament de la taxa o d’altres responsabilitats. 
 
Article 9. Infraccions i sancions 
 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en 
aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa l’Ordenança General. 
 

Trasllats i acompanyaments mèdics 13,00 €/hora 

Bugaderia 25,00 €/mes 

Atenció en caps de setmana i festius en cas de necessitat segons tarifa 
de preu públic  
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Disposició final 
 
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la corporació en sessió 
celebrada el  27 de  març de 2003, que ha quedat definitivament aprovada en data 19 de 
maig de 2003, entrarà en vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província i regirà fins la seva modificació o derogació expressa. 
 
Modificacions posteriors d’aquesta ordenança: 
 
Acord Plenari de 
modificació 

Publicació 
inicial 

BOP 
Núm. 

Acord Plenari 
definitiu 

Publicació 
definitiva 

BOP 
Núm. 

14-10-2004   14-10-2004 10-12-2004 283 
28-04-2005   28-04-2005 09-05-2005 106 
16-10-2006   16-10-2006 11-12-2006 282 
10-10-2007 17-10-2007 241 10-10-2007 03-12-2007 280 
08-10-2009 20-10-2009 240 08-10-2009 17-12-2009 289 
30-09-2010 07-10-2010 231 30-09-2010 20-11-2010 267 
27-09-2011 06-10-2011 231 27-09-2011 23-11-2011 270 
05-10-2012 13-10-2012 237 05-10-2012 03-12-2012 279 
29-10-2015 11-11-2015 261 29-10-2015 29-12-2015 299 
 
Vist-i-plau      La Secretària acctal. 
L’Alcalde 
 
 
  
 
 


