ORDENANÇA NÚM. 1
PREU PÚBLIC PER ASSISTÈNCIA SOCIAL
CAPÍTOL I
PRINCIPIS GENERALS
Article 1r.- NATURALESA, OBJECTE I FONAMENT.
1.- De conformitat amb el que es preveu en l'article 129 del Títol III, Capítol V de la
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, aquesta
Diputació estableix el preu públic per la prestació de l'assistència social, que
s'especifica en les tarifes que es contenen en el capítol 2, article 4 següent, que es
regirà per aquesta ordenança.
2.- Serà objecte d'aquest preu públic: La prestació dels serveis d'assistència social a
través de Centres contractats.
CAPÍTOL II
ELEMENTS DE LA RELACIÓ TRIBUTÀRIA.
Article 2n.- OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR.
1.- Fet imposable. Estarà determinat per la realització de l'activitat provincial que
tingui objecte la prestació dels serveis enumerats en l'apartat 2 de l'Art. 1r. anterior.
El preu públic s'acreditarà des del moment en què les persones que sol· licitin
l'assistència i com a conseqüència ingressin en algun dels Centres contractats.
2.- Subjecte passiu.
a) Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les Entitats
a què es refereix l'article 33 de la Llei General Tributària que sol· licitin, provoquin o en
llur interès redundi la tramitació de l'expedient de què es tracti.
b) Responsables:
1.-Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu, les
persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei
General Tributària .
2.- Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics,
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els
supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 40 de la Llei General Tributària.
Article 3r.- BASE DE GRAVAMEN.

Per la determinació de la base imposable, es procedirà a l'apreciació de les
circumstàncies de caràcter econòmic i familiar que es donin en els interessats, a raó
de la documentació i informes que figurin en l'expedient incoat.
Article 4t.- TARIFES
La Diputació podrà concertar amb d'altres Entitats, la prestació d'aquest Servei, pel
que es fixaràcom a quota el cost real.
Article 5è.- QUOTES.
Les quotes exigibles per aquest preu públic es liquidaran per l'assistència realitzada
computant el dia d' entrada i el de sortida.
Article 6è.- EXEMPCIONS I BONIFICACIONS.
La Diputació, podrà aplicar exempcions i bonificacions segons les circumstàncies
econòmiques dels interessats.
CAPÍTOL III
NORMES DE GESTIÓ
Article 7è.- NORMES DE GESTIÓ.
A L' Hospital Creu Roja o altres Centres contractats podran ser admesos els que
justifiquin que són dèbils econòmicament, i s'exaccionarà mitjançant autoliquidació o
pagament anticipat.
CAPÍTOL IV
ORDENANÇA GENERAL PREUS PÚBLICS
Article 8è.- ORDENANÇA GENERAL PREUS PÚBLICS
Tot el que no estigui previst en la present Ordenança, serà aplicat l'establert en
l'Ordenança General de Preus Públics.
DISPOSICIÓ FINAL.
La present Ordenança es començarà a aplicar des del dia 1 de gener de 1999, i
regirà fins la seva derogació o modificació.
DILIGÈNCIA.
La precedent Ordenança va ser aprovada pel Ple de la Diputació, en sessió ordinària
celebrada el dia vint-i-nou d’octubre de mil nou-cents noranta-vuit.
EL SECRETARI GENERAL,

S.- Basílio Gòmez i Monzon.

