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                                                   Ajuntament de Consell 
                                                            Illes Balears 
 
 
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA SOBRE LA PRESTACIÓ DE 
SERVEIS ASSISTENCIALS. 
 
Article 1.- Normativa reguladora. 
1.- La vigent Ordenança fiscal es regula d’acord amb la següent normativa: 
a).- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL) 
b).- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL). 
c).- Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària (LGT) 
 
Article 2. Fonament i Naturalesa 
A l’empara del previst a l’article 57, amb relació a l’article 20.1.B del Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 
d’aquest Text Legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per prestació de serveis assistencials. 
 
Article 3.- Fet imposable. 
1.- Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització dels serveis assistencials següents:   
a) Servei municipal d’ajuda a domicili. 
b) Menjador a domicili. 
c) Teleassistència. 
2.- El fet imposable de la taxa està inclòs entre els exposats a l’article 20.4, del TRLRHL 
 
Article 4.- Subjectes passius. 
Estan obligats al pagament de la taxa, regulada en aquesta Ordenança: 
a) Les persones que es beneficiïn dels Serveis Assistencials prestats per aquest Ajuntament. 
b) En el seu defecte, els familiars que tinguin l’obligació legal o pactada d’atendre els usuaris 
dels Serveis Assistencials. Suposat que quedi pendent d’abonar qualque quantitat del present 
servei, en morir la persona beneficiària, la susdita quantitat tindrà el concepte de deute del 
causant a la liquidació d’herència. 
 
Article 5.- Responsables solidaris, subsidiaris i substituts. 
1.- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries dels corresponents subjectes passius 
les persones físiques i jurídiques a que es refereix  l’article 42 de la LGT. 
2.- Seran responsables subsidiàries les persones que assenyala l’article 43 de la LGT. 
3.- Seran substituts del contribuent els establerts a l’article 23.2 del TRLRHL, si escau. 
 
Article 6.- Quantia. 
La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la fixada a la tarifa continguda en 
l’apartat següent: 



1.- Pels Serveis d’Ajuda a Domicili: 
a) En caràcter general de 10’00 euros per hora o fracció. 
b) Malgrat l’anterior, la quota definitiva a pagar es fixarà amb l’aplicació del següent barem: 
Ingressos personals en relació al S.M.I., es tendrà en compte la totalitat dels ingressos anuals del 
nucli familiar que s’hauran de justificar mitjançant la presentació de la darrera declaració de 
renda o declaració jurada recolzada per documentació acreditativa de la seva exactitud. 
 
Superior a un 25 % del S.M.I:     100 % (10’00 euros per hora o fracció) 
Superior fins a un 25 % del S.M.I:      75 %   (7’50 euros per hora o fracció) 
Igual al S.M.I:          50 %  (5’00 euros per hora o fracció) 
Inferior fins a un 50% del S.M.I:       35 %  (3’50 euros per hora o fracció) 
Inferior en més d’un 50% del S.M.I:        30 %  (3’00 euros per hora o fracció) 
 
Aquest barem es podrà revisar anualment per la Junta de Govern 
 
2.- La quota a pagar pel servei de Menjador a Domicili serà: 
 
a) Quota d’inscripció al servei: 20’00 euros per persona o unitat familiar.   
b) 4’00 € per menjada. 
 
Aquelles persones usuàries que per raons econòmiques no puguin fer front al pagament d’aquest 
servei, podran sol·licitar una bonificació mitjançant la valoració i posterior informe del/la 
treballador/a social 
 
3.- La quota a pagar pel servei de teleassistència, serà de 10’00 euros mensuals, en cas de que hi 
hagi dos usuaris en la mateixa vivenda la quota serà de 15’00 euros mensuals. 
 
4.- En el cas de persones dependents, i sempre que se subvencioni part del cost, la quota a pagar 
es veurà disminuïda segons el percentatge subvencionat. 
 
Article 7.- Bonificacions. 
La Junta de Govern Local podrà atorgar una bonificació de fins al 100% de la taxa 
corresponent, d’acord amb el procediment i quantia resultant de l’aplicació dels barems 
establerts al Reglament municipal regulador de les prestacions econòmiques de serveis socials 
 
Article 8.- Meritació. 
1.- Les persones que facin ús dels serveis assistencials han d’abonar la quantitat establerta per 
mesos vençuts i dins els 10 primers dies. Aquesta operació s’ha de realitzar per domiciliació 
bancària. 
 
Article 9. Gestió tributària de l’impost. 
1.- La liquidació, recaptació i revisió dels actes dictats en via de gestió tributària és competència 
exclusiva municipal 
2.- La recaptació de la taxa es realitzarà simultàniament amb la inclusió de l’usuari al padró 
fiscal d’usuaris del Centre d’Estades Diürnes, en forma de rebuts mensuals. 
3.- Les bonificacions establertes a l’article 13 de la present Ordenança Fiscal seran d’aplicació 
amb caràcter previ a la liquidació de la taxa, i hauran d’estar aprovades abans del termini de 
tancament de la matriculació al padró fiscal. 
 
Article 10.- Infraccions i sancions. 
1.- Tot el que es refereix a la qualificació d’infraccions tributàries, així com a les sancions que 
en el seu cas corresponguin, es regirà pel que disposen els articles 191 a 212 de la LGT. 
2.- En el cas de la liquidació mensual de les taxes contingudes a la present Ordenança Fiscal, 
l’impagament de dues o més quotes podrà suposar l’obertura d’un expedient d’infracció 
tributària, amb la retirada preventiva de les prestacions dels serveis. 



 
Disposició derogatòria única. 
Amb l’aprovació definitiva de la present Ordenança Fiscal es deroguen expressament els articles 
16 a 21 i 28 a 33 de l’Ordenança Fiscal 4-2006 reguladora de les taxes sobre la prestació de 
serveis de caràcter social i educatius. 
  
Disposició final 
La present ordenança entrarà en vigor el dia següent al de la seva publicació en el Butlletí 
Oficial de les Illes Balears, començant a aplicar-se el primer dia del mes natural posterior a la 
data de publicació.  
 


