
7.- ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER ASSI STÈNCIA 
DOMICILIÀRIA  
 
Article 1r. Concepte 
De conformitat amb el previst a l'article 57 en relació amb l'article 20, ambdós del RDL 2/2004, 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per 
Assistència Domiciliària que es regirà per la present Ordenança. 
 
Article 2n. Obligats al pagament 
Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança les persones residents 
beneficiaris dels serveis. 
 
Article 3r. Base imposable 
La base imposable d'aquesta taxa la constitueix el nombre d’hores dedicades pel treballador o 
treballadora familiar a l’usuari del servei.  
 
El cost/hora es situa actualment aproximadament en 17’00 €, sense imputar costs administratius ni 
dels responsables. 
 
Article 4rt. Quantia 
La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la següent: 
 

- Usuaris que no rebin ajuda derivada de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció 
de l’Autonomia Personal y Atenció a les persones en situació de dependència, la tarifa serà 
de 9’00 €/hora. 

- Usuaris que rebin ajuda derivada de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de 
l’Autonomia Personal y Atenció a les persones en situació de dependència, la tarifa serà de 
12’00 €/hora. 

 
Article 5è. Ajudes i subvencions 
 
Es podran donar subvencions de fins al 100% de la quota resultant de l’apartat anterior.  
 
Els beneficiaris d’aquestes subvencions hauran de gaudir d’un informe favorable dels serveis 
socials i es concedirà exclusivament a aquelles persones que per la seva situació psicosocial no 
puguin fer front a les tarifes indicades. 

Les sol·licituds es podran demanar en qualsevol moment, però només tindran  efecte a partir de les 
quotes posteriors a la seva aprovació. 

La subvenció serà acordada per la Junta de Govern. 

La forma de fer-se efectiva serà mitjançant la reducció de la quantia a pagar que resulti de l’article 
anterior. 



 
Article 6è. Normes de Gestió 
Les quantitats seran exigibles d'acord a la Tarifa que liquidaran pels serveis realitzats durant el 
mes. 
 
Article 7è. Obligació de 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 que 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 següent al de la seva publicació i restarà en vigor fins a la seva 
modificació o derogació expresses. 



BAREM PER A LA REGULACIÓ DE LES AJUDES ECONOMIQUES DE 
SERVEIS SOCIALS DE L’AJUNTAMENT DE BINISSALEM 
 

 

 
 
 
 

1. DADES FAMILIARS       ���� 
 

❑ Família monoparental:  

❑ amb un fill: 1 punt 

❑ amb dos o més fills: 2 punts  

❑ Família nombrosa : 2 punts 

❑ Família en membre en discapacitat: 
� Amb un membre: 1 punt 
� Amb 2 o mes membres: 2 punts 

❑ Persona sola > de 65 anys: 2 punts 

❑ Parella > de 65 anys sense fills ni altres: 1 punt 
 

2. DADES ECONÒMIQUES DE LA FAMILIA    ���� 
 
Entenem per renta per càpita, els ingressos  de la unitat de convivència menys l’import del rebut de lloguer o 
hipoteca, dividit pel nombre de membres de la unitats de convivència.  
A partir del barem de renta per càpita, s’aplicarà la puntuació següent: 

 
- Menys del 40% de l’IPREM (213,00) ........................................... 5 punts 
- Del 40% al 50% de l’IPREM (213,01 a 266,25) ........................... 4 punts 
- Del 50% al 60% de l’IPREM (266,26 a 319,50) ........................... 3 punts 

 (IPREM MENSUAL 2010: 532,51€) 
Ingressos=  ________________ 
 
Despeses=_________________ 
 
Total=_____________________ 
Entenem per ingressos de la Unitat de convivència la suma de tots els ingressos nets de totes les persones que 
conviuen en el domicili x 14 pagues /12 mesos, a excepció d’aquells nuclis familiars que conviuen de forma 
provisional. 
Es computarà un màxim de 800€ com quantia a valorar en cas d’hipoteca o lloguer. 

 
 
 

3. SITUACIÓ LABORAL (el de millor situació personal)   ���� 

 
• Treballador fixo / fixo discontinuo   .............................................. 0 punts 
• Treballador per compta propi  .........................................................0 punts 
• Treballador eventual/pensionista.......................................................1 punt 

Expd. SS.SS nº:  
 



• Desocupat cobrant subsidi  .............................................................. 1 punt 
• Treballadora de la llar ...................................................................... 1 punt 
• Estudiant .......................................................................................... 1 punt 
• Mestressa de casa ........................................................................... 0 punts 
• RMI ................................................................................................ 2 punts 
• Desocupat sense subsidi ................................................................. 3 punts 
• Immigrant en situació irregular (economia submergida)................. 1 punt 
• Immigrant en situació irregular sense treball...................................3 punts 
• Altres situacions...............................................................................2 punts 

 
 

4. PLA DE FEINA (de 0 a 7 punts)       ���� 
Implicació i motivació del recurs per a la resolució dels objectius del Pla d’intervenció. 

- Sense pla de feina: 0 punts 
- Col·laboració puntual: 1 punt 
- Pla de feina establert (tipus SAD): 2 punts 

 

 

5. PROPOSTA  
 

De 9 o mes 80% 

De 8 punts  60% 

De 6 a 7 punts 40% 

De 3 a 5 punts 25% 

 

Es planteja la possibilitat de concessió del 100% de la subvenció en aquella situació sociofamiliar d’extrema 
necessitat i detectada per part dels Serveis Socials. Aquest augment vendrà justificat per un informe social que 
acompanyarà a aquest document. 

 

 

 

PUNTUACIO TOTAL    

 
PERCENTATGE    

 

 

 

 

 

 

 



DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER VALORAR LA CONCESIÓ DE BECA 

  

 

 
� Fotocopia del DNI de tots els membres majors de 18 anys. 
� Llibre de família. 
� Targeta sanitària 
� Justificació d’ingressos del beneficiari i de la unitat de convivència (declaració anual de renda o 

certificació de imputacions  negatives del IRPF). 
� Rebut de lloguer o rebut d'adquisició de vivenda. 
� Certificat de minusvalia, en el cas de que qualque membre en tingui 
� En cas de separació o divorci: sentència del conveni regulador. 
� Rebut de la contribució en cas de vivenda en propietat 
 
En cas de la no presentació del IRPF: justificant de tots els ingressos familiars: 
� Fotocopia de la targeta de demanda de treball de tots els adults desocupats. 
� Fotocopia de totes les prestacions de la Seguretat social (PFFC,...). 
� Fotocopia de les prestacions del SOIB d tots els adults. 
� Fotocopia de les pensions de la Seguretat Social. 
� Fotocopia de la nòmina dels adults ocupats. 
� Saldos mitjos del darrer any 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOL·LICITUD D’AJUDA ECONÒMICA DE  SERVEIS SOCIALS: 

 
1. DADES DE LA PERSONA INTERESSADA 

 

Llinatges.................................................................................................. Nom.............................................................. 

DNI......................................................... Data naixement................................................... E. civil.............................. 

Telèfon........................................................................................................................................................................... 

Adreça.........................................................................................Localitat ................................. CP............................. 

2.- DADES DE LA FAMILIA 

Nom Llinatges Edat Relació amb el 
sol·licitant 

Altres informacions 

     

     

     

     

     

     

 

3. CONCEPTE DE LA SOL.LICITUD 
 

......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

Sota la meva responsabilitat, manifest que: 
• No rep altres serveis o prestacions públiques de similar contingut o finalitat. 
• Autoritzo a gravar les meves dades en un programa informàtic. 
• Accepto proporcionar les dades que pugui requerir el departament de Serveis Socials i a comunicar  qualsevol 

variació d'aquestes.  
• Accepta la possibilitat de contribuir econòmicament si així resultes de l’aplicació al meu cas de la normativa 

local vigent. 
• Declaro que el contingut de totes les dades i de la documentació aportada acompanyant aquesta sol.licitud són 

certes: 
 


