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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 25 
 

TAXA PELS SERVEIS DE  LA RESIDÈNCIA GERIÀTRICA SANT JOSEP 
 
ARTICLE 1. FONAMENT I NATURALESA 
 
A l’empara del previst a l’article 20.4.ny del RDL 2/2004 del Text refós de la Llei 39/1988, 
de 5 de març, reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per 
l’estada a la Residència Geriàtrica Sant Josep d’aquesta vila que es regirà per la present 
ordenança fiscal. 
 
ARTICLE 2. FET IMPOSABLE 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa, els serveis de residència assistida, de centre de 
dia, així com altres complementaris, especificats a les tarifes contingudes a l’article 5 
d’aquesta ordenança.  
 
ARTICLE 3. MERITACIÓ 
 
L’obligació de pagar la taxa pels serveis especificats en l’article 5 d’aquesta ordenança, 
s’acredita quan es formalitza la corresponent alta per a la prestació dels diferents serveis. 
 
ARTICLE 4. SUBJECTES PASSIUS 
 
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones que facin 
ús dels serveis de residència assistida, de centre de dia, així com altres complementaris. 
 
2. En les taxes establertes, tindran la condició de substituts del contribuent els fills, 
familiars, testaferros i/o representants legals dels mateixos. 
 
ARTICLE 5. QUOTA TRIBUTÀRIA 
 
1. Les taxes pels serveis de residència assistida i centre de dia pels residents amb una 

antiguitat anterior a 01/01/2014, se’ls aplicaran les vigents en el seu contracte de 
prestació de serveis, actualitzades amb a la variació anual real (desembre) de l’IPC de 
Catalunya. 

 
2. Les taxes pels serveis de residència assistida i centre de dia pels residents de nou 

ingrés a partir de l’1/01/2014 seran les especificades en els quadres següents: 
 

SERVEI DE RESIDÈNCIA ASSISTIDA (€/mes)

Nivell de dependència Taxa

Baixa 1.465,00

Mitja 1.685,00

Alta 1.900,00  
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SERVEI DE CENTRE DE DIA

Durada del servei Taxa

Laborables -dilluns a divendres, excepte 

festius (€/mes)
706,00

Dissabtes, diumenges i festius entre 

setmana (€/dia)
60,75

Festius especials- Nadal i Cap d'any (€/dia) 119,50  
 

 
3. Les taxes pel servei d’assistència assistida temporal són les establertes en el quadre 

següent: 
 

SERVEI RESIDÈNCIA ASSISTIDA TEMPORAL   

  

DURADA DEL SERVEI TAXA 

1mes 2.075,70 

15 dies 1.134,24 

1 setmana 637,50 

de dijous tarda a a dilluns matí 385,56 

1 nit laborable (*) 13,26 

1 nit festiu/dissabte o diumenge (*) 19,99 

1 nit festiu especial (*) 38,76 

1 dia laborable (24hores de servei) 68,65 

1 dia festiu, dissabteo diumenge 90,78 

1 dia festiu especial: Nadal i Cap d' Any 154,17 

 
 

4. Les taxes pels serveis complementaris són les establertes en el quadre següent: 
 

SERVEI COMPLEMENTARI: PODOLOGÍA (*)   

  

TIPUS DE SERVEI TAXA 

Quirodopia 1 (ungles) 20,25 

Quirodopia 2 (durícies) 20,25 

Quirodopia 3 (complerta) 23 

cura i repàs 15,25 

  

(*) Aquests serveis són gratuïts per les persones afiliades a alguna de les següents mútues: 

CASER MUTUA GENERAL DE CATALUNYA,DKV, SANITAS I MEDIFIATC 

  

  

 
 



  

Rbla. 11 de Setembre, 107 � 17244 - Cassà de la Selva � Tel: 972 46 00 05 � Fax: 972 46 37 08 � CIF: P1704900-H � � ajuntament@cassadelaselva.net 

 

5. Les taxes pels serveis de transport adaptat són les establertes en els quadres 
següents: 
 

SERVEI COMPLEMENTARI: TRANSPORT ADAPTAT (*)   

  

SERVEI PER A USUARIS DEL SERVEI DE CENTRE DE DIA TAXA 

Domicili-Centre/centre-domicili(nucli urbà de Cassà) 147,90 

Domicili-Centre/centre i/o domicili(nucli urbà de Cassà) 74,46 

Domicili-Centre/centre-domicili(Campllong, Llambilles i Sant Andreu) 169,32 

Domicili-Centre/centre i/o domicili(Campllong, Llambilles i Sant 

Andreu) 95,88 

Domicili-Centre/centre-domicili(Llagostera, Caldes de M. , Riudellots i 

QUart) 179,52 

Domicili-Centre/centre i/o domicili(Llagostera, Caldes de M. , 

Riudellots i QUart) 106,08 

  

(*)pels usuaris del servei de centre de dia de dilluns a divendres , 

excepte festiu  

  

  

TRASLLATS VARIS TAXA 

Visita al CAP( anar i tornar) 4,23 

Visita al CAP + acompanyament( anar i tornar) 12,75 

Visita mèdica al parc Martí i Julià (espera màxima 1 hora) 36,98 

Visita mèdica al parc Girona ciutat (espera màxima 1 hora) 42,33 

Hora addicional d' espera pels desplaçaments  11,22 

Desplaçament al nucli urbà de Cassà (serveis social, fer compra, etc..) 11,22 

Altres desplaçaments particulars (per a cada Qm.) 1,28 

 

SERVEI COMPLEMENTARI: PERRUQUERIA   

  

TIPUS DE SERVEI TAXA 

Marcar amb laca 9,99 

Marcar i escuma 13,78 

Tallar 12,24 

Tiny 21,44 

Depilació cara 4,60 

Marcar amb secador 9,18 
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SERVEI COMPLEMENTARI: ETIQUETATGE    

  

TIPUS DE SERVEI TAXA/unitat 

Etiquetatge roba 0,36 

Etiquetatge plàstic 0,46 

  

  

  

SERVEI COMPLEMENTARI: ACOMPANYAMENTS 
DIVERSOS   

  

TIPUS DE SERVEI TAXA/hora 

Acompanyament realitzat per personal del centre 9,18 

  

  

SERVEI COMPLEMENTARI: AJUDES TÈCNIQUES   

TIPUS DE SERVEI TAXA 

Lloguer d' ajudes tècniques (caminadors, cadires, etc..) 20€ /mes 

 
 

 
ARTICLE 6. LIQUIDACIÓ I INGRÉS 
 
Les taxes es liquidaran i es recaptaran mensualment mitjançant domiciliació bancària en  
el compte corrent indicat per l’obligat al pagament. La domiciliació s’efectuarà per mesos 
avançats, entre els dies 1 al 5 de cada mes. 
 
La falta de pagament de tres terminis de la taxa, determina l’anul·lació de tots els drets 
que atorga l’alta en el centre, i es donarà de baixa el resident, prèvia comunicació per 
escrit per part de la Direcció de la Residència. 
 
Per cada rebut retornat, es liquidarà, com a cost de devolució, un recàrrec de 5,20€. 
Aquest import incrementarà l’import del rebut principal.  
 
 
Disposició final  
 
La modificació d’aquesta ordenança fiscal començarà  a regir a partir del dia 1 de gener 
de 2016 i continuarà en vigor fins a la seva modificació o derogació. 
 
 


