ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER PRESTACIÓ DEL SERVEI
D'AJUDA A DOMICILI

Article 1r. Concepte
En 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 Text Refós la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març aquest
Ajuntament imposa en aplicació del que estableix l'article 41 i l'article 20.1 B. de l'última
Llei esmentada, els preus públics per la prestació del Servei d'Ajuda a Domicili.
Aquest Preu Públic es regirà per Ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al
que disposa l'article 117 del citat Text.
Article 2n. Fet imposable
Rebre el servei d'Ajuda a Domicili per part dels Serveis Socials de l'Ajuntament
d'Eivissa, o per empresa contractada per aquesta.
Article 3r. Subjecte Passiu
Seran subjectes passius del preu públic d'aquesta ordenança les persones físiques que
sol·licitin i resultin beneficiàries del servei.
Pagament:
a) Estarà obligat al pagament qui rebi el servei en funció del barem del
SAD.
b) En el seu defecte, els familiars que tinguin l'obligació legal o pactada d'atendre els
usuaris d'assitència. En el supòsit que quedi pendent d'abonar qualsevol quantitat del
present servei, en morir el beneficiari, la susdita quantitat tindrà el concepte de deute del
causant a la liquidació herència.
Article 4t. Meritació
La meritació del preu públic regulada en aquesta ordenança es produeix en el moment
en què s'iniciï la prestació del servei.
Article 5è. Liquidació i cobrament de les quotes
Els rebuts pels serveis prestats es confeccionaran amb caràcter mensual i el seu import
s'ingressarà amb la mateixa periodicitat. En aquest cas, el període impositiu s'ajustarà a
aquesta circumstància. La forma d'ingrés serà d'acord al que estableixi la Regidoria de
Benestar Social tenint en compte les condicions de l'usuari.
Article 6è. Exempcions
El Servei d'Ajuda a Domicili tindrà caràcter gratuït en funció del Barem del SAD.

Article 7è. Barem del SAD
El cost del Servei d'Ajuda a Domicili serà suportat en part per l'usuari, en funció de la
seva capacitat econòmica, i la resta per l'Ajuntament.
La següent taula divideix l'obligació de contribuir al pagament del cost del
servei en funció de la Renda Mensual Disponible:
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La renda mensual disponible s'obtindrà de la documentació aportada pel
beneficiari o persona autoritzada, d'acord al Reglament del Servei d'Ajuda a Domicili, i per
qualsevol indici susceptible a tenir en compte que indiqui capacitat econòmica del nucli
familiar. I sempre entenent capacitat d'acord a l'article 15 de L40/1998. LIRPF. Quan el
nucli de convivència estigui format per un sol membre es dividirà per 1,5.
Aquest barem es podrà revisar anualment per l'Ajuntament.
Article 8è. Base Imposable
La base imposable del servei serà segons el següent:
De dilluns a dissabte, de 08:00h a 22:00h.................

14 euros/hora

Diumenges i dies festius al municipi, de 08:00h a 22:00h.. 19,50 euros/hora
Horari nocturn - qualsevol dia de 22:00h a 08:00h ........

65 euros/nit

Article 9è. Quota
La quota a pagar resulta del producte de sumar totes les hores de servei donades a
l'usuari pel seu cost i pel percentatge a pagar segons el Barem del SAD.
Article 10è. Règim d'implantació
Als usuaris actuals d'aquest servei de prestació domiciliària de serveis d'assistència
se'ls actualitzarà la situació a la nova reglamentació en un període màxim de 30 dies a
comptar des de l'entrada en vigor d'aquesta Ordenança.
Disposició Final

Les modificacions d’aquesta Ordenança aprovades inicialment pel Ple d’aquest
Ajuntament en data 30 de novembre de 2004, publicada l’aprovació definitiva al BOIB el
dia 12 de març de 2005 entrarà en vigor el dia 13 de març de 2005, i romandran en vigor
fins a la seva modificació o derogació expressa.

