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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER A LA PRESTACIÓ 
DEL SERVEI D’AJUDA A DOMICILI I TELEASSISTÈNCIA. 
 
Art. 1r. Fonaments i naturalesa 
 
1. Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per 
l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i 
conforme al que disposa els articles del 15 a 19 de la Real Decret legislatiu 2/2004 pel 
que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest 
Ajuntament estableix la Taxa per la prestació de serveis d’ajuda a domicili i de 
teleassistència domiciliària , que es regirà per la present Ordenança fiscal, les normes de 
la qual s’avenen amb el que es preveu a l’article 57 del Real Decret legislatiu 2/2004. 
 
Art. 2n. Fet imposable 
 
El fet imposable és la prestació de serveis i realització d’activitats que s’expressen a les 
tarifes contingudes a l’article cinquè d’aquesta ordenança.  
 
Art. 3er. Subjectes passius 
 
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de persones contribuents, les persones 
físiques i jurídiques, i les entitats a què es refereixen els articles 35 i següents de la Llei 
General Tributària, que sol·licitin o en interès dels quals redundi la prestació de serveis i 
realització d’activitats a que es refereix  aquesta Ordenança. 
 
Art. 4t. Responsables 
 
1. Estan obligats al pagament de la taxa regulada a aquesta ordenança: 
 
a.- les persones que es beneficiïn dels servei d’ajuda a domicili i o teleassistència 
prestats per aquest Ajuntament. 
b.- en substitució d’aquestes, els familiars que tenguin l’obligació legal o pactada 
d’atendre les persones usuàries del servei. En el supòsit de quedar pendent d’abonar 
alguna quantitat del present servei, en morir la persona beneficiària, la susdita quantitat 
tendrà el concepte de deute de la persona causant a la liquidació d’herència. 
 
2. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 
persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 42 de la Llei general 
tributària. 
 
3. Seran responsables subsidiaris les persones responsables de l’administració de les 
societats i els síndics, les persones interventores o liquidadores de fallides, concursos, 
societats i entitats en general, en els supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 43 de 
la Llei general tributària. 
 
 
Art. 5é Quota tributària 
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1) SERVEI D’AJUDA A DOMICILI JORNADA DE MATÍ : 
 

Renda mensual per càpita Quantia 
Inferior a 375,00 euros Gratuïtat 
De 375,00 fins a 500,00 euros 2,00 euros per servei 
De 500,01 fins a 750,00 euros 2,50 euros per servei 
Superior a 750,00 euros 3,00 euros per servei 

 
2) SERVEI D’AJUDA A DOMICILI JORNADA DE TARDA : 
 

Renda mensual per càpita Quantia 
Inferior a 375,00 euros Gratuïtat 
De 375,00 fins a 500,00 euros 2,00 euros per servei 
De 500,01 fins a 750,00 euros 2,50 euros per servei 
Superior a 750,00 euros 3,00 euros per servei 
 
S’entén com a servei, el temps necessari per a realitzar les tasques que s’han acordat en 
el Pla de Treball que es signa entre la persona usuària i el Departament de Benestar 
Social i Sanitat. 
 
Per calcular la renda mensual per càpita se sumaran els ingressos de la persona usuària i 
la seva parella en concepte de pensió, i els ingressos provinents de la Llei 39/2006, de 
14  de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en 
situació de dependència percebuts per la persona usuària, la seva parella o la seva  
persona cuidadora i es descomptaran les despeses en concepte de lloguer o quota del 
préstec per adquisició de la vivenda habitual de l’usuari. 
 

3) SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA : Les persones usuàries del 
Servei de Teleassistència abonaran 10,31 euros per terminal i mes.  

 
 
Art. 6é. Beneficis fiscals 
 
El Servei d’Ajuda a Domicili tendrà caràcter gratuït en els casos excepcionals  en que, 
per les condicions socio-econòmiques de les persones usuàries no puguin fer front a les 
tarifes referides en aquesta ordenança, previ informe del departament de benestar social 
i conformitat del regidor de Benestar Social, o de la comissió que pertoqui. 
L’exempció s’acordarà per Decret de Batlia. 
 
 
Art. 7é. Meritació. 
 
 1. La taxa es meritarà en el moment de sol·licitar la prestació del servei. 
 
 
Art.8é. Normes de gestió  
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1. Les persones o entitats que sol·licitin dels serveis regulats per aquesta 

Ordenança hauran d’ingressar l’import de la taxa en el moment de sol·licitar el 
servei o activitat. Aquest ingrés tindrà caràcter d’autoliquidació. 

 
2. Mensualment es realitzaran les liquidacions corresponents basant-se en els 

informes de les persones responsables del servei on hi faran constar les persones 
beneficiàries, els serveis utilitzats per a cada persona usuària i en el cas del 
servei t’ajuda a domicili,  les hores d’assistència referents al mes anterior. 

 
3. Les persones deutores domiciliaran el pagament dels seus deutes en comptes 

obertes en Entitats de dipòsit. 
 

4. L’incompliment del pagament de les quotes en els terminis establerts, així com 
l’ocultació  de la quantitat dels ingressos de la unitat de convivència donarà lloc 
a la baixa de la prestació del servei, sense perjudici de l’execució del 
procediment previst en la legislació aplicable per fer efectives les deutes 
tributàries. 

 
5. Les persones usuàries dels serveis que interrompin voluntàriament la percepció 

dels mateixos, ho comunicaran el departament dels serveis socials amb una 
setmana d’antelació . 

 
 

DISPOSICIÓ FINAL 
 
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment per l’Ajuntament en Ple en 
sessió celebrada el dia 5 de novembre de 2015, entrarà en vigor i començarà a aplicar-se 
a partir  del dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i 
continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de 
modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents. 
 
El Ple acordà la seva entrada en vigor a partir del dia següent al de la seva publicació al 
Butlletí Oficial de les Illes Balears.  
 


