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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA  TAXA PER A LA 
PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’AJUDA A DOMICILI 

 

Article 1. Fonament i naturalesa 

D’acord amb el que disposa l’article 127 en relació a l’article 41 i següents de la 
Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 
d’aquest text legal, l’Ajuntament de Santanyí estableix la taxa per a la prestació 
dels serveis d’ajuda a domicili. 

 

Article 2. Fet imposable 

Constitueix el fet imposable de la taxa  la prestació dels serveis d’ajuda a 
domicili especificats en el corresponent Reglament Regulador del servei. 

 

Article 3. Subjectes passius 

Són subjectes passius les persones empadronades i que resideixin en el terme 
municipal de Santanyí que necessitin o resultin beneficiades o afectades per la 
realització de l’activitat assistencial que constitueix el fet imposable.  

 

Article 4. Responsables tributaris 

Són responsables tributaris de la taxa regulada en aquesta ordenança les 
persones que resultin beneficiades o afectades per la realització del servei. En 
el seu defecte, els familiars o institucions que tenguin l’obligació legal o pactada 
d’atendre  les persones usuàries del servei, i subsidiàriament els seus hereus. 

En cas de defunció de la persona beneficiària quedàs pendent d’abonament 
alguna quantitat procedent de la prestació dels serveis regulats en aquesta 
ordenança, la quantitat esmentada tendrà  el concepte de deute del causant en 
la liquidació de l’ herència. 
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Article 5. Quota tributària 

La quota a pagar per a la prestació del servei d’ajuda a domicili  serà de 8 
euros hora/fracció. 

 

Article 6. Bonificacions 

1. El cost del servei d’ajuda a domicili tendrà caràcter gratuït o podrà ser 
objecte de bonificacions d’acord amb el barem següent: 

RENDA MENSUAL PER 
CÀPITA 

IPREM 2008= 516,90 BONIFICACIONS 

 
Inferior a la meitat de l’IPREM 

    
258,45 

  
100% 

 
De la meitat de l’IPREM més 1 
fins el 90% de l’IPREM 

 
 258,46 a 465,21 

 
60% 

 
De l’IPREM més 1 fins el 150% 
de l’IPREM 

 
465,22 a 775,35 

 
20% 

 
A partir del 150% de l’IPREM 
més 1 

 
775,36 

 
0% 

(IPREM= Indicador públic de renda d’efectes múltiples vigents en el moment de 
la meritació des  que es comenci el servei ,  l’anual o l’entrada en vigor de la 
taxa) 

En cas  que la persona sol·licitant del servei d’ajuda a domicili es negui a 
justificar els ingressos de forma documental, el preu serà de 16 euros. 

2. La persona interessada haurà de presentar la sol·licitud dirigida al batle 
amb la justificació dels  seus ingressos, mitjançant la documentació 
oportuna, que podrà ser còpia de la declaració o declaracions 
presentades a efectes de l’impost sobre la renda de les persones 
físiques corresponents a l’exercici  immediat anterior al de la sol·licitud 
de bonificació o mitjançant qualsevol altres documents que 
expressament poguessin interessar-se per l’administració municipal. En 
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qualsevol cas, les bonificacions tendran caràcter anual. La seva vigència 
cessarà el 31 de desembre de cada exercici, el final del qual s’haurà de 
renovar la sol·licitud a efectes de la seva aplicació, si escau, per 
l’exercici següent.  

3. Les bonificacions seran concedides per decret de batllia amb l’informe 
previ del serveis socials municipals. 

 

Article 7. Acreditament i període impositiu  

1. L’obligació del pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança neix 
i es manté de forma continuada des que es presti el servei  fins que 
acabi. 

2. La taxa es satisfarà per períodes mensuals, excepte quan l’usuari utilitzi 
els serveis durant un temps inferior, en el qual es satisfarà per dies en el 
moment en què es formalitzi la prestació del servei. En aquest cas, i 
sempre que sigui possible i es justifiqui, l’usuari haurà de donar avís a 
l’Ajuntament de la intenció de deixar el servei, quinze dies abans de 
deixar-ho, per tal que des de l’Ajuntament s’hagi pogut preveure cobrir la 
vacant amb un altre usuari; en cas contrari, l’Ajuntament podrà cobrar 
fins un màxim de 15 dies addicionals del preu del servei com a 
compensació. 

 

Article 8. Règim de declaració i d’ingrés 

1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació, per mensualitats anticipades i 
dins els cinc primers dies de cada mes. 

2. Quan es formalitzi la prestació del servei  es presentarà degudament 
complimentat l’imprès d’autoliquidació de la taxa, la còpia de la 
domiciliació bancària i de l’ingrés realitzat del primer període.  

3. Les quotes liquidades i no satisfetes es faran efectives pel procediment 
de constrenyiment administratiu. 

4. El no pagament de més de dues mensualitats, sense motiu que ho 
justifiqui, significarà la baixa de la persona usuària del servei. 
L’Ajuntament comunicarà la baixa per escrit amb quinze dies 
d’antelació. 
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5. A partir del sisè dia es podrà sol·licitar la devolució dels dies no prestats, 
amb  dret a tornar-los des del primer dia, sempre que estigui 
degudament justificat. 

6. Les despeses que originin les eventuals devolucions bancàries seran a 
càrrec de l’usuari i estaran incloses amb aquest concepte en el mateix 
rebut que es girarà de nou. 

 

Article 9. Infraccions i sancions  

Pel que fa a les infraccions i sancions tributàries que, amb relació a la taxa 
regulada en aquesta ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa 
la normativa aplicable vigent. 

 

DIPOSICIÓN FINAL 

Aquesta ordenança fiscal regirà a partir d’1 de febrer de 2009 i es mantindrà 
vigent fins la seva modificació o derogació expressa.  

 

   (BOIB núm. 39  de 17-03-2009) 

 

 

 

 

 


