
 
 24 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER ASSISTÈNCIA 

DOMICILIÀRIA. 
 

Article 1.- Concepte 
  

De conformitat amb el que preveu l’article 58 en relació amb l’article 20.4 ñ), 
ambdós de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, aquest 
Ajuntament estableix la taxa per Assistència Domiciliària que es regirà per la present 
Ordenança. 
  

Article 2.- Obligats al pagament 
 
Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança les persones 

residents beneficiaris dels serveis. 
 
 Article 3.- Base Imposable 
 
 La base imposable d’aquesta taxa la constitueix el cost real del sou de la 
treballadora familiar. 
 
 Article 4.- Quantia 
 
 1.- La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la fixada a la tarifa 
continguda a l’apartat següent, per a cada un dels distints serveis. 
 2.- La tarifa d’aquesta taxa és: 

a) Quota mínima; 6,45 €/mes 
b) El 25% de la base imposable quan la RMPC estigui entre 386,31 i 450,67 € 
c) El 35% de la base imposable quan la RMPC estigui entre 450,68 i 515,06 € 
d) El 50% de la base imposable quan la RMPC estigui entre 515,07 i 579,43 € 
e) El 75% de la base imposable quan la RMPC estigui entre 579,44 i 643,82 € 
f) El 100% de la base imposable quan la RMPC sigui superior a 643,82 € 
 
La renda mitja per càpita (RMPC) és igual als ingressos mensuals de l’unitat familiar, 

menys despeses mensuals de lloguer i/o adquisició de l’habitatge, dividit pel nombre de 
membres de la unitat familiar. 

 
Article 5.- 
 
Les exempcions seran acordades per la Comissió de Govern previ informe de 

l’Assistent Social, i es concediran exclusivament a aquelles persones que per la seva 
situació psicosocial no puguin fer front a les tarifes referides a l’article anterior. 

 
 



 
 
Article 6.- Normes de Gestió 
 
Les quantitats seran exigibles d’acord a la Tarifa que liquidaran pels serveis realitzats 

durant el mes. 
 
Article 7.- Obligació del pagament 
 
1. L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança neix en el 

moment en que s’iniciï la prestació del servei. 
 
2. El pagament de la taxa es realitzarà el darrer dia del mes en què s’hagin prestat els 

serveis. 
 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
La present Ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí 

Oficial de les Illes Balears, s’aplicarà a partir del dia 1r de gener de 2004 i restarà en vigor 
fins a la seva modificació derogació expresses. 

 
 
DILIGÈNCIA 
 

 Una vegada acabat el termini d’exposició pública, i atès que no s’han presentat 
reclamacions s’entén aprovada definitivament la present Ordenança, el text íntegre de la 
qual ha estat publicat en el BOIB núm.: 178 de dia 27 de desembre de 2003 
 
     Pollença, 29 de desembre de 2003. 

La secretaria actal., 


