ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PEL
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA
Article 1: Concepte
De conformitat amb allò que preveuen els articles 20 i 57 del Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,
aquest Ajuntament estableix la taxa de prestació del servei de teleassistència domiciliària,
que es regirà per la present ordenança.
Article 2: Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de teleassistència domiciliària.
Article 3: Subjectes passius
1. Seran subjectes passius de la taxa regulada en aquesta ordenança les persones físiques
residents que sol·licitin i resultin beneficiàries del servei.
2. Per ser beneficiàries del servei hauran de complir els següents requisits: ha de tractar-se de
persones majors de 60 anys o amb un 33% de minusvàlua, empadronades i residents en el
municipi, la renda mensual per càpita (RMPC) de les quals no superi els 881,05 €
mensuals..
3. En tot cas, per a que sigui possible prestar el servei de teleassistència domiciliària, serà
imprescindible que el beneficiari tengui línea telefònica i electricitat.
Article 4: Responsables
Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques
o jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 42 de la Llei General Tributària.
Article 5: Quota tributària
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la fixada a la tarifa continguda a
l'apartat següent.
2. La quantia de la taxa dependrà de la renda mensual per càpita dels membres del nucli de
convivència familiar i serà la següent:
RMPC
TARIFA €
Fins a 352,41 €
0
De 352,41 a 881,05 €
8,00
Més de 881,05 €
Exclòs
3. La RMPC serà el resultat de dividir la suma dels ingressos mensuals del nucli de
convivència (una vegada deduïdes les despeses mensuals de lloguer o adquisició
d’habitatge) entre el seu número de membres. Si en el nucli de convivència hi hagués un
minusvàlid, es comptabilitzarà un membre més.
Article 6: Exempcions
Les exempcions seran acordades per la Junta de Govern, previ informe de la Comissió
d’Assistència Social, i es concediran exclusivament a aquelles persones que tenguin una RMPC

igual o inferior als 352,41 €, calculada de conformitat amb l’article 5.3 d’aquesta ordenança.
Article 7: Meritació
1. La meritació de la taxa regulada en aquesta ordenança es produeix en el moment en què
s'iniciï la prestació del servei.
2. El pagament de la taxa es realitzarà amb periodicitat mensual, mitjançant la presentació del
corresponent rebut.
Article 8: Declaració i ingrés
1. Les quantitats exigibles d'acord a la tarifa es liquidaran per a cada servei realitzat i seran
irreductibles pel període autoritzat, excepte en els supòsits d’inici o cessament en la
prestació del servei. En aquest cas, el període impositiu s’ajustarà a aqueixa circumstància
amb el consegüent prorrateig de la quota.
2. Les persones interessades hauran de sol·licitar prèviament la prestació del servei.
Disposició final
La present modificació de l’ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 2007,
romanent en vigor fins a la seva modificació o derogació expresses.
Aprovació
La present ordenança, que consta de vuit articles i una disposició final, va ser aprovada per
l’Ajuntament Ple, en sessió ordinària celebrada el dia 25 de maig de 2000 i modificada en
sessions de 26 de juliol de 2001, 26 de setembre de 2002, 30 d'octubre de 2003, 30 de setembre
de 2004 i 29 de setembre de 2005.

