
9.- ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER ESTÀ NCIA A VIVENDA 
TUTELADA  
 
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 taxa pel 
servei d'estància a Vivenda Tutelada 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 beneficiàries 
dels serveis en les condicions establertes en el reglament de règim intern de la Casa Dels Padrins 
de Binissalem. 
 
Article 3r. Base imposable 
La base imposable d'aquesta taxa la constitueix l'import de la pensió que per qualsevol concepte 
percebi el beneficiari del servei. 
 
Article 4rt. Quantia 
 
1. La quantia de la taxa reguladora en aquesta ordenança serà del 75 % de la base imposable 
fins un màxim calculat individualment. Aquest màxim es trobarà restant de l’import líquid de la 
base imposable la xifra de 80 € 
 
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 el 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. 
 


