
    
                            DILIGÈNCIA: Aprovat definitivament per Decret d’Alcaldia núm.  602/2017, el dia 25 de setembre de 2017.

                                        Sant Andreu de Llavaneres, 25 de setembre de 2017.

   EL SECRETARI,

              Josep Lluis Valentín i Martínez

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 39

TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’ALLOTJAMENT SOCIAL TEMPORAL

Article 1r. Fonament i naturalesa

A l’empara del previst als articles 57 i 20.4 del Reial Decret Legislatiu de 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei 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’allotjament social temporal, que
es regirà per aquesta Ordenança fiscal.

Article 2n. Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis d’allotjament per a persones o unitats familiars en una
situació de vulnerabilitat.

Article 3r. Subjectes passius

1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques que sol·licitin o es beneficiïn
de la prestació de serveis que es detallen a l’article 6 d’aquesta Ordenança.

Article 4t. Responsables

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tal 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.

Article 5è. Beneficis fiscals

No es contempla cap benefici fiscal per aquesta taxa.

Article 6è. Quota tributària 

1. La quota tributària es determinarà en funció de l’habitatge en el que s’allotgi a la persones o unitat de persones.

 Habitatge gran del Carrer Sant Antoni núm. 8 260 euros/mes

 Habitatge petit del Carrer Sant Antoni núm. 8 160 euros/mes

Article 7è. Acreditament i període impositiu

1. La taxa pel servei d’allotjament social temporal s’acredita en el moment que s’inicia el servei, prèvia admissió i
signatura del contracte de cessió d’ús del pis.

2. Una vegada s'hagi establert el servei esmentat, les quotes s'acreditaran el primer dia de cada mes natural i el
període impositiu comprendrà aquell mateix mes, excepte en els supòsits d’inici del servei; en aquest cas el
període impositiu s’ajustarà a aquesta circumstància.
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3. En cas de que s’iniciï el servei en una data diferent al primer dia del mes, el preu a pagar serà prorratejat per
dies.

4.  En  cas  d’abandonament  del  pis  per  causa  imputable  a  l’interessat,  en una  data  anterior  a  l’establerta  en el
contracte, no hi haurà dret ni al prorrateig per dies ni a la devolució de l’import ja abonat.

Article 8è. Règim de declaració i d’ingrés

1. La taxa per servei d’allotjament temporal s’haurà de pagar quan es formalitzi el contracte de cessió del pis.

2.  El  subjecte  passiu  haurà  de  domiciliar  el  pagament  del  preu  públic  en  el  moment  de  la  signatura  del
contracte. El preu públic es liquidarà i s’exigirà a l’inici del servei i a l’inici de cada mes, dins dels 5 primers dies,
i el pagament es farà amb caràcter mensual.

3. El Servei de Recaptació Municipal serà l’encarregat del seu cobrament. Les quotes acreditades i no satisfetes
s’exigiran  per  la  via  de  constrenyiment,  que comporta  el  deure  de  pagar  recàrrecs  i  també interessos  de
demora. 

4.  Les  quotes  a  satisfer  s'hauran  d'actualitzar  anualment  d'acord  amb  la  modificació  que  pateixi  l'IRSC
( indicador de renda de suficiència ), el qual ve fixat periòdicament per la Llei de pressupostos de la Generalitat.

Article 9è. Infraccions i sancions

Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa reguladora 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 25 de juliol de
2017, entrarà en vigor el  dia de la seva publicació íntegra en el  BOP, i  continuarà vigent  mentre no s’acordi  la
modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents.»
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