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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI SOCIAL 
D'AJUDA A DOMICILI

Article 1. Fonament i naturalesa
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les Bases del règim local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 del RDL 2/2004 del text 
refós de la LRHL, aquest Ajuntament estableix la "Taxa per la prestació del servei social d'ajuda a domicili", que es regeix 
per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual atenen el que preveu l'article 57 de l'esmentat RDL 2/2004.

Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei social d'ajuda a domicili per a les persones que ho sol·licitin per 
a si mateixes o per a terceres persones. 
 
Article 3. Subjecte passiu
Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a les quals es refereix l'article 35.4 de la Llei 
58/2003, general tributària, que sol·licitin o resultin beneficiades per la prestació del servei a què es refereix aquesta 
ordenança.  

Article 4. Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques o jurídiques a les quals es 
refereixen els articles 41 i 42 de la Llei 58/2003, general tributària.  
2. En seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors o liquidadors de fallides, 
concursos, societats i entitats en general en els supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei 58/2003, general 
tributària.

Article 5. Quota tributària
La quota tributària regulada en aquesta ordenança per la prestació del servei social d'ajuda a domicili és:  
 - Assistència a domicili: 9,80 €/hora, amb un mínim de 4,90 €

Article 7. Meritació 
Es merita la taxa i neix l'obligació de contribuir des del moment en què s'inicia la prestació del servei. 

Article 8. Liquidació i ingrés
1.- Les quotes exigibles per aquesta taxa es liquidaran per mensualitats vençudes. Els TERMINIS D'INGRÉS en període 
voluntari de les quantitats esmentades seran els PRIMERS DEU DIES de cada mes.
Un cop transcorregut el període voluntari d'ingrés, es meritaran els recàrrecs assenyalats en l'article 28 de la Llei general 
tributària, sense perjudici de les actuacions administratives en matèria d'inspecció tributària.  
El LLOC D'INGRÉS en període voluntari serà el compte corrent de l'entitat bancària que a continuació s'indica, obert a nom 
de l'Ajuntament de Llucmajor: 
(Aquelles entitats que subscriguin el conveni Quadern 60)

Disposició transitòria
Les referències a l'articulat d'aquesta ordenança s'han d'entendre sense perjudici que hagin pogut ser modificades per una 
normativa posterior a la seva aprovació.  

Disposició final
Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, i 
romandrà en vigor fins a la seva modificació o derogació expresses. 
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