
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 10

REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS S OCIALS

Article 1. Fonament legal i naturalesa

Aquest Ajuntament en ús de la facultat que li concedeix l’article 133.2 i 144 de la Constitució
Espanyola, i en exercici de la potestat reglamentària que li atribueix l’article 106 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril,  reguladora de les Bases de Règim Local  (LRBRL),  i  d’acord amb el
disposat en els articles 15 a 19 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el
Text  Refós de la Llei  Reguladora de les Hisendes Locals (LRHL),  estableix la taxa per la
prestació de serveis socials, que es regirà per la present ordenança fiscal, les normes de la qual
s'avenen amb el què disposa l'article 57 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que
aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

Article 2. Fet imposable

Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació del serveis socials consistents en: 

1r. Servei de Menjador a Domicili.

2n. Servei d’Ajuda a Domicili.

3r. Servei de Teleassistència Domiciliària. 

Article 3. Subjectes Passius

Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a les
quals es refereix l’article 35 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària que
sol·licitin o resultin beneficiats per la prestació dels serveis socials objectes d’aquesta taxa. 

Article 4. Responsables

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques i jurídiques a les quals es refereixen l'article 35 de la Llei General Tributària. 

2. Seran  responsables  subsidiaris  els  administradors de  les  societats  i  els  síndics,
interventors o liquidadors de quebres, concursos, societats i entitats en general, en els
supòsits i amb la mesura que estableix l’article 40 de la LGT. 

Article 5. Beneficis fiscals

D’acord amb l’establert en l’article 9 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que
aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, no es podran reconèixer
altres exempcions, reduccions o bonificacions que les expressament previstes en les normes
amb rang de llei, derivades de l’aplicació de tractats internacionals, i les que es puguin establir
en aquesta ordenança fiscal en els supòsits expressament prevists per la llei. 

No obstant, el Servei d'Ajuda a Domicili podrà tenir caràcter gratuït en els casos excepcionals
en que, previ informe dels serveis socials municipals i conformitat del Regidor/a de Serveis



Socials  o persona en qui  delegui,  s'acrediti  que els usuaris no puguin fer  front  a les taxes
indicades per motius sacio-econòmics. L'exempció s'acordarà per Decret de Batlia. 

Article 6. Quota tributària

La quota tributària serà la resultant d’aplicar les tarifes següents: 

1r. Servei de Menjador a Domicili: 

Mensual: 135 €.

Diari: 4,50 €.

2n. Servei d’Ajuda a Domicili

- 3,50 €/hora per a les tasques de neteja de la llar. 
- 5,15 €/hora per a les tasques d’atenció i cuidats personals. 

Tarifa estàndard =  nº hores realitzades almes ∗ tarifaestablert=cost
Modulació:

INGRESSOS− DESPESES=R .D=RendaDisponible per a satisfer el cost del servei

INGRESSOS: Ingressos mensuals de la pensió del sol·licitant i del cònjuge, més
interessos bancaris dividits per 12 mesos, més el 2% de la pensió per nombre de
fills, més les rendes i altres que puguin obtenir. 

DESPESES:  Lloguers,  menys  altres  circumstàncies  valorades  per  a  la
Treballadora Social, menys el 50% del S.M.I. en el cas d’una persona; del 75%
en el cas de dues; del 100% en el cas de tres persones, i així successivament en
la mateixa proporció. 

QUOTA A SATISFER: 

- Si R.D ≥ C = C (Si la renda disponible és igual o major al cost, es pagarà el
cost).

- Si R.D < C = R.D (Si la renda disponible és menor que el cost, es pagarà la
renda disponible).

3. Servei de Teleassistència Domiciliària

Mensual: 10, 52 €.

Article 7. Meritament

Les taxes es meriten en el moment en que s’iniciïn les prestacions dels serveis. 

Article 8. Gestió



Els pagaments d’aquestes taxes es farà amb periodicitat mensual per mesos vençuts, mitjançant
la presentació del corresponent rebut. 

Les quotes es podran prorratejar en consideració als dies d’efectiva prestació del servei. 

Article 9. Infraccions i sancions

Tot  quant  es  refereixi  a  la  qualificació  d’infraccions  tributàries  i  a  les  sancions  que
corresponguin s’estarà al que disposa la LGT i normativa de desenvolupament. 

Disposició Final

La present ordenança 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 s'acordi la
modificació  o  derogació.  En  cas  de  modificació  parcial,  els  articles  no  modificats  estaran
vigents. 
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