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Taxa per assistència i estancia en el centre de dia “Perez
Bruschetti”per a malalts d’Alzheimer

Article 1. Fonament i naturalesa
Aquest Ajuntament conforme a allò que s’ha autoritzat per l’article 106 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i a l’empara del
previst als articles 57 i 20.4.n) del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de conformitat
amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament
estableix la taxa per assistència i estada en el Centre de dia per a malalts
d’Alzheimer de Xàtiva, que es regularà per la present Ordenança.
Article 2. Fet Imposable
Constitueix el fet imposable d'aquest tribut, la prestació del servei d'assistència i
estada al Centre de dia per a malalts d’Alzheimer de Xàtiva, consistent en la atenció
terapèutica de persones amb problemes d’Alzheimer i demés demències senils,
consistent en programes de fisioteràpia, psicomotricitat, psicoteràpia, motivació
cognitiva i social i enfermeria.
Article 3. Meritació
La taxa es considera meritada naixent l'obligació de contribuir, quan es sol·licita la
prestació dels serveis derivats del fet imposable.
Article 4 Subjectes Passius
Seran subjectes passius contribuents, les persones usuàries dels serveis
assenyalats que especifica aquesta ordenança, així com les entitats a què es
refereix l'article 36 de la Llei General Tributària, que sol·liciten els serveis per a les
persones beneficiàries dels mateixos.
Article 5. Base imposable i liquidable
La base imposable està determinada pels serveis enumerats d'estimulació, de
fisioteràpia, psicomotricitat, psicoteràpia i motivació cognitiva i social i enfermeria i
l'obligació de contribuir naix des de l'admissió del malalt en el Centre.
Article 6. Quota tributària
Pels serveis enumerats anteriorment la quota (tarifa) serà de 100 Euros mensuals.
El pagament de la quota mensual es realitzarà per anticipat en els terminis que es
determine. La falta de pagament de la taxa comporta la perduda del dret a la
prestació del servei.
La sol·licitud de prestació de servei tindrà caràcter indefinit i comportarà l’autorització
al càrrec en compte corrent de les tarifes establertes en l’ordenança fiscal.
Article 7. Responsables.
1. Seran responsables solidàriament de les obligacions tributàries establides en
aquesta Ordenança, en els supòsits de declaració consolidada, totes les societats
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integrants del grup seran responsables solidaris de les infraccions comeses en
aquest règim de tributació.
2. Els coparticipants o cotitulars de les herències jacents, comunitats de béns i la
resta d'entitats que, faltats de personalitat jurídica, constituïsquen una unitat
econòmica o un patrimoni separat, susceptible d'imposició i respondran
solidàriament i en proporció a les seues respectives participacions de les obligacions
tributàries de les dites entitats.
3. Seran responsables subsidiaris de les infraccions simples i de la totalitat del deute
tributari en cas d'infraccions greus comeses per les persones jurídiques, els
administradors d'aquelles que no realitzen els actes necessaris de la seua
incumbència, per al compliment de les obligacions tributàries infringides, consentiren
en l'incompliment pels que depenguen d'ells o adopten acords que feren possible les
infraccions. Així mateix, tals administradors respondran subsidiàriament de les
obligacions tributàries que estiguen pendents d'omplir per les persones jurídiques
que hagen cessat en les seues activitats.
4. Seran responsables subsidiaris els síndics, interventors o liquidadors de fallides,
concursos, societats i entitats en general, quan per negligència o mala fe no realitzen
les gestions necessàries per al total compliment de les obligacions tributàries
meritades amb anterioritat a les dites situacions i que siguen imputables als
respectius subjectes passius.
Article 8. Beneficis fiscals.
De conformitat amb el que disposa l'article 9 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
març, pel que s’aprova el Text Refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
no es reconeix cap benefici tributari, excepte els que siguen conseqüència del que
estableixen els Tractats o Acords Internacionals, o els expressament previstos en
normes amb rang de Llei.
En tot cas podran atorgar-se ajudes personals per a la reducció de la quota per a
persones amb problemes de solvència econòmica i de caràcter social, rogadament i
mitjançant informe dels serveis socials i resolució motivada. Tot açò en la forma que
reglamentàriament es determine.
Article 9. Infraccions i Sancions Tributàries
En tot el que es refereix a la qualificació d'infraccions tributàries i sancions, a més del
que preveu aquesta Ordenança, s’aplicarà el règim regulat en la Llei General
Tributària i en les disposicions que la complementen.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança Fiscal entrarà en vigor el mateix dia de la seua publicació integra en el
Butlletí Oficial de la província, i regirà fins a ser modificada o derogada expressament.
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