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ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA
PRESTACIÓ DEL SERVEI D’AJUDA A DOMICILI

PER

LA

Article 1r.- Concepte
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133,2 i 142 de la Constitució Espanyola, i per
l’article 106 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i de
conformitat amb el que disposen els articles 15 al 19 del RD legislatiu 2/2004, pel que
s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament
imposa en aplicació del que estableixen els apartats 1,B i 4,N de l’article 20 de l’última Llei
esmentada, la taxa pel servei d’ajuda a domicili.
Aquesta taxa es regirà per aquesta Ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al que
disposa l’article 57 de l’esmentat RD 2/2004.
Article 2n.- Persones destinatàries
Serà població atesa pel servei d’ajuda a domicili totes aquelles persones majors amb
dificultats d’autonomia personal, persones amb discapacitats definitives o temporals que
afectin la seva autonomia personal, i famílies o nuclis de convivència amb situacions
relacionals conflictives, famílies desestructurades o multiproblemàtiques.
Article 3r.-Obligats al pagament
Estan obligats al pagament de la taxa , regulada en aquesta Ordenança:
a) Les persones que es beneficiïn dels serveis d’Ajuda a Domicili prestats per aquest
Ajuntament,
b) i, en defecte d’aquestes, els familiars que tenguin l’obligació legal o pactada d’atendre els
usuaris del SAD. En el supòsit de quedar pendent d’abonar alguna quantitat d’aquest
servei, en morir el beneficiari l’esmentada quantitat tindrà el concepte de deute del
causant a la liquidació d’herència.
Article 4t.- Tarifes
1.- Amb caràcter general les quotes a satisfer pels serveis d’ajuda a domicili seran equivalents
al cost efectiu del servei.
2.- El servei d’atenció a domicili pot ser de tres tipus:
a) atencions personals, domèstiques i de canvis posturals
b) menjar a domicili
c) lloguer de material per a situacions especials
3. La quota definitiva a satisfer per a les atencions personals, domèstiques i canvis posturals
es fixarà per aplicació del barem següent:
Renda mensual per càpita
Inferior al SMI en menys d’un 75%
Igual o inferior al SMI en un 75%

Cost del servei (*)
0%
20%
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Superior fins un 25% del SMI
Entre un 25% i 50% superior al SMI
Entre un 50% i 75% superior al SMI
Superior en un 75% al SMI

40%
60%
80%
100%

(*) El preu ve determinat pel cost del servei en funció de les necessitats del cas i a valoració
de la Treballadora Social i de la Treballadora Familiar que fa el servei. Es podran prestar
serveis complerts o mig serveis i en aquest cas la quota a aplicar serà la meitat.
La Treballadora social responsable del servei determinarà la part que la persona beneficiària
haurà d’aportar en funció de la renda mensual per càpita. Entenem la renda mensual per càpita
com el resultat de la suma d’ingressos mensuals del nucli de convivència, menys les despeses
mensuals, dividit pel número de membres del nucli de convivència.
Per a valorar els ingressos econòmics s’ha de tenir en compte la declaració de renda o en el
seu defecte el justificant de la pensió o pensions, interessos o rendiments bancaris i altres
possibles ingressos.
Per a valorar les despeses a descomptar es tindrà en compte: lloguer del primer habitatge,
despeses del centre de dia quan és plaça de l’Ajuntament o despeses de cuidadores privades.
Si l’usuari viu sol, la renda mensual per càpita es dividirà entre 1,5.
En el cas que la persona sol·licitant del servei es negués a justificar els ingressos i despeses de
forma documentada, el preu a aplicar serà el cost màxim del servei.
4. La quota a satisfer pel servei de menjar a domicili, serà de:
- Menjars socials ordinaris .................. 5
- Menjars socials extraordinaris ...........3,5
La quota tributària dels menjars socials extraordinaris s’aplicarà en els casos de carència
extrema de mitjans econòmics, i d’acord amb l’informe motivat dels serveis socials
municipals.
5. La quota a satisfer pel servei de lloguer de material per a situacions especials, serà la
següent:
Material
Llits articulats
Grues
Butaques

Fiança
70
70
30

Lloguer (cada tres mesos)
20
20
15

Article 5è.- Exempcions
La persona beneficiària o que sol·liciti el servei podrà demanar l’exempció de la quota sempre
que justifiqui la petició d’incapacitat econòmica del subjecte passiu i dels seus familiars per
fer front al seu pagament. Els serveis socials municipals, una vegada comprovades les
circumstàncies al·legades, n’emetran informe i elevaran la proposta corresponent.
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Article 6è.- Liquidació i cobrament de les quotes
L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança neix en el moment en què
s’iniciï la prestació del servei.
Al principi de cada mes la treballadora social comunicarà als Serveis Econòmics el nombre
d’hores d’assistència que correspon a cada usuari, relatius al mes anterior, i per part dels
serveis econòmics de la corporació es procedirà a la corresponent liquidació i al seu càrrec en
compte bancari.
L’incompliment del pagament de les quotes en el termini establert, així com l’ocultació de la
quantia dels ingressos de la unitat de convivència, donarà lloc a la baixa de la prestació del
servei, sens perjudici del corresponent expedient per liquidar les quotes no cobrades i imposar
les sancions a què donés lloc.
Disposició final
Aquesta Ordenança entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el BOIB.
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