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Ordenança fiscal núm. 31 

 
REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEIS DE CENTRE DE DIA 

 
Article 1r.- Fonament i naturalesa 
 
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 la prestació del servei de centre de dia del municipi que es regirà per 
aquesta ordenança fiscal. 
 
Article 2n.- Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis del centre de dia de 
l’ajuntament d’Anglesola, especificats en les tarifes contingudes a l’article 6 de la present 
Ordenança. 
 
Article 3r.- Subjectes passius 
 
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones i jurídiques 
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 4t.- Responsables i successors 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la 
Llei General Tributària i a 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. 
 
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques, 
jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General Tributària i a 
l’Ordenança General. 
 
Article 5è.- Beneficis fiscals 
 
1. No s’aplicaran exempcions per a la determinació del deute tributari que els subjectes 
passius hagin de satisfer per aquesta taxa. 
 
2. S’aplica una bonificació per als veïns empadronats al municipi d’Anglesola per a la 
determinació del deute tributari de la taxa dels serveis bàsics d’estada al centre de dia. 
 
3. S’aplica una reducció en el preu públic dels serveis complementaria de perruqueria, 
podologia i bar per als socis de l’associació “Llar del pensionista Francesc Vidal d’Anglesola. 
 



4. Malgrat el disposat en l’apartat primer d’aquest article, es contenen tarifes reduïdes 
aplicables quan els subjectes passius acreditin escassa capacitat econòmica. 
 
Article 6è.- 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: 
 
1) SERVEI COMPLET DE DILLUNS A DIVENDRES 
 
12 hores de vigilància i atenció, règim d’estada de les 8,30 del matí a les 8,30 del vespre, 
inclou esmorzar, dinar, berenar i sopar diari, una dutxa setmanal i una bugada. 
 

 
RESIDENT NO RESIDENT 

Servei continuat (persona depenent) 23,00 € 30,55 € 

Servei puntual (persona depenent) 32,00 € 45,00 € 

 
2) SERVEI DE MITJA ESTADA DE DILLUNS A DIVENDRES 
 
6 hores de vigilància i atenció, inclou esmorzar i dinar o berenar i sopar. 
 

 
RESIDENT NO RESIDENT 

Servei continuat (persona depenent) 15,00 € 25,00 € 

Servei puntual (persona depenent) 25,00 € 35,00 € 

 
3) TRASLLATS DEL DOMICILI AL CENTRE I RETORN  

     (dins el mateix nucli de població) .......................................... 3,00 €/cada viatge 
 
4) SERVEIS AL CENTRE 

 
 

Dinar de dilluns a divendres 7,00 € 
Dinar dia puntual i cap de setmana 8,00 € 
Servei menjador a domicili 7,00 € 

Servei menjador per emportar 7,00 € 

Dutxa persona independent 5,00 € 
Dutxa persona dependent 10,00 € 

Bugaderia 8,50 € 
Bugaderia usuari centre de dia 6,00 € 

Servei a domicili 12,00 €/hora 
Servei a domicili festiu 15,00 €/hora 

 
5) SERVEIS COMPLEMENTARIS DE PERRUQUERIA, PODOLOGIA I BAR 
 
PREUS PÚBLICS PERRUQUERIA 
 

 SOCIS NO SOCIS 

Rentar i marcar a mà  10,00 € 13,50 € 

Rentar i marcar amb secador   9,50 € 12,50 € 

Tallar, rentar i marcar 14,50 € 21,50 € 
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Tenir 26,50 € 38,00 € 

Tenir i metxes 39,50 € 52,00 € 

Metxes 39,50 € 48,00 € 

Permanent 32,50 € 48,00 € 

Tallar  homes   8,00 € 10,50 € 

 
PREUS PÚBLICS PODOLOGIA 
 

 SOCIS NO SOCIS 

Pedicura 10,00 € 12,00 € 

Pedicura+ esmolació 12,00 € 15,00 € 

Manicura   6,00 € 10,00 € 

 
PREU PÚBLICS BAR 
 

CONSUMICIÓ SOCIS NO SOCIS 

AIGUA GAS 1,05 € 1,25 € 

AIGUA GRAN 1,45 € 1,65 € 

AIGUA PETITA 0,80 € 1,00 € 

BITTER KAS 1,30 € 1,50 € 

CACAOLAT 1,40 € 1,60 € 

CAFÈ AMB GEL 0,95 € 1,15 € 

CAFÈ AMB GOTES 1,10 € 1,30 € 

CAFÈ AMB LLET DESCAFEÏNAT 1,10 € 1,30 € 

CAFÈ AMB LLET o EKO 1,00 € 1,20 € 

CAFÈ DESCAFEÏNAT 0,95 € 1,15 € 

CAFÈ SOL 0,90 € 1,10 € 

CARAMELS MENTA O EUCALIPTUS 0,85 € 1,05 € 

CAVA 1 BOTELLA 4,00 € 4,50 € 

CERVESA SENSE ALCOHOL 1,35 € 1,55 € 

CERVESA VOLL DAMM 1,50 € 1,70 € 

CIGALÓ  (Soberano, M Brizard) 1,20 € 1,40 € 

CIGALÓ  (Mono, Magno, Dyc) 1,35 € 1,55 € 

CIGALÓ  (Ron Pujol, Baileys) 1,60 € 1,80 € 

COCA COLA 1,20 € 1,40 € 

COPA LICOR  (Soberano, M Brizard) 1,30 € 1,50 € 

COPA LICOR  (Mono, Magno, Dyc) 1,50 € 1,70 € 

COPA LICOR  (Ron Pujol, Baileys) 1,70 € 1,90 € 

CUBATA  (Soberano, M Brizard) 2,65 € 3,15 € 

CUBATA  (Mono, Magno, Dyc, Gin) 3,70 € 4,20 € 

CUBATA  (Ron Pujol, Baileys) 4,10 € 4,60 € 

GASOSA  (petita i gran) 1,10 € 1,30 € 

INFUSIÓ 0,80 € 1,00 € 

INFUSIÓ ESPECIAL 0,90 € 1,10 € 

LIMONADA 1,20 € 1,40 € 

LIMONADA GRAN 1,45 € 1,65 € 

LLAUNA (Coca cola,San Miguel, 
Aquarius, Poma) 

1,20 € 1,40 € 



MITJANA 1,30 € 1,50 € 

PATATAS  XIPS 1,05 € 1,25 € 

QUINTO 1,10 € 1,30 € 

SUCS 1,15 € 1,35 € 

TALLAT 0,95 € 1,15 € 

TALLAT  DESCAFEÏNAT 1,00 € 1,20 € 

TARONJADA 1,20 € 1,40 € 

TASSA LLET 0,95 € 1,15 € 

TÒNICA 1,30 € 1,50 € 

TRIFÀSIC 1,20 € 1,40 € 

XAMPÚ   1,20 € 1,40 € 

ORXATA 1,30 € 1,50 € 

CRUSSANT PETIT FET A CASA 0,25 € 0,25 € 

MAGDALENA  0,30 € 0,30 € 

MARIAS (4)  0,20 € 0,20 € 

2 PALMERETES 0,30 € 0,30 € 

 
2. En situacions d’escassa capacitat econòmica, que valorarà l’àrea de serveis socials de 
l’ajuntament, s’aplicaran les tarifes reduïdes següents: 
 

Tarifes reduïdes  
Servei complet de dilluns a divendres Fins el 50% de la tarifa  

Servei de mitja estada de dilluns a divendres Fins el 30% de la tarifa 

Serveis al centre Fins el 30% de la tarifa 

 
Article 7è.- Acreditament i període impositiu 
 
a) Quan es tracti de serveis que s’han de dur a terme en un dia, la taxa s’acredita quan es 
presenta la sol·licitud del servei, 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 varis mesos, la taxa s’acreditarà quan 
s’iniciï la prestació del servei o la realització de l’activitat assistencial. 
 
Article 8è.- Règim de declaració i d’ingrés 
 
1. La taxa es podrà exigir en règim d’autoliquidació, que es presentarà i s’haurà de pagar 
quan es sol·licita el servei. 
 
2. En el cas de taxes per la realització de serveis que s’estenguin a diversos mesos, es 
pagarà dins els primers deu dies de cada mes. 
 
En aquest cas, el pagament de la taxa es podrà fer mitjançant domiciliació bancària, que 
sol·licitarà l’interessat en les oficines municipals. 
 
3. Les quotes acreditades 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. 
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Article 9è.- 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 la Llei General Tributària i 
l’Ordenança General. 
 
Disposició Addicional.- Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa 
a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors 
 
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin 
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es 
facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o 
substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i 
reglamentaris de què porten causa. 
 
Disposició final 
 
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió 
celebrada el 30 de juny de 2016 i que ha quedat definitivament aprovada en data 11 d’agost 
de 2016, entrarà en vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la Província 
de Lleida i regirà fins la seva modificació o derogació expressa.“ 
 

 
Diligència: Modificades el tipus de gravamen per l’acord adoptat en data 12 de maig de 
2022. Publicada al BOP nº 97 del 20 de maig de 2022. 
 
 

 


