
 

 
 
 
 
Ajuntament de Sallent 
Ordenances Fiscals 2021 
 

       Ordenança Fiscal núm. 21 
 

TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’AJUDA A DOMICILI I ALTRES 
SERVEIS ASSISTENCIALS 

 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 58 i 20.4.n) de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 
15  a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació del 
servei d’ajuda a domicili (SAD) i la realització d’altres activitats de caràcter 
assistencial dutes a terme pels serveis municipals. 
 
Article 2. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei d’ajuda a domicili i la 
realització de les activitats assistencials que es descriuen  a l’article 6 d’aquesta 
Ordenança, sempre que es duguin a terme pels serveis municipals. 
 
Article 3. Subjectes passius 
 
Són subjectes passius de la taxa les persones que sol·licitin la prestació del servei o 
aquelles que resultin beneficiades o afectades per la realització de l’activitat 
assistencial que constitueix el fet imposable. 
 
 
Article 4. Responsables 
 
1. Seran responsables solidaris, o subsidiaris, del pagament de la taxa les persones 

físiques i jurídiques en les quals concorrin les circumstàncies previstes als 
articles 38, 39 i 40 de la Llei General Tributària. 

 
2. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment 

previst a la Llei General Tributària. 
 
 
Article 5.- Beneficis fiscals 
 
1. No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del 

deute tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa. 
 
2. Malgrat el disposat a l’apartat anterior, a l’article 6.2 d’aquesta Ordenança es 

contenen tarifes reduïdes aplicables quan els subjectes passius acreditin 
escassa capacitat econòmica. 

 



 
 
 
 
Article 6è. Quota tributària 
 
1. La quota tributària es determinarà aplicant les tarifes següents: 

 
Epígraf I – Servei d’Ajuda a domicili 
Tarifa per cada servei..........................................................................5,15 € 
Epígraf II: Servei per Teleassistència Domiciliària 
 
Tarifa per cada aparell.................................................................... 12€/any 
  
En situacions d’escassa capacitat econòmica,  l’Ajuntament, per raons d’interès 
social, econòmic o benèfic, podrà atribuir una tarifa inferior atenent als casos 
particularitzats i d’acord amb l’informe de l’Àrea de Serveis Socials. 
 
Article 7. Acreditament i període impositiu 
 
1. La taxa pel servei d’ajuda a domicili s’acredita en el moment de sol·licitar el 

servei. 
2. En les taxes per serveis assistencials diferents a l’esmentat a l’apartat 1 

s’aplicaran els criteris següents: 
 

a) Quan es tracti de serveis que s’han de dur a terme en un dia, la taxa 
s’acredita quan es presenta la sol·licitud del servei, el qual  no es realitzarà 
sense que s’hagi efectuat el pagament de la taxa. 

b) En el cas que la sol·licitud del servei s’estengui a varis mesos, la taxa 
s’acreditarà quan s’iniciï la prestació del servei o la realització de l’activitat 
assistencial. 

 
Amb caràcter previ a l’inici del servei s’haurà de dipositar l’import corresponent al 
pagament del primer període trimestral de prestació del servei. 
 
Article 8 – Règim de declaració i d’ingrés 
 
1. La taxa pel servei d’ajuda a domicili s’haurà de pagar quan es sol·licita el servei. 
 
2. En el cas de taxes per la realització d’altres activitats de caire assistencial, que 

s’estenguin a varis mesos, es pagarà dins els primers deu dies de cada trimestre 
natural, l’import corresponent a tres mesos.  

 
3. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació. 
 
 
4. Quan es sol·licita la prestació del servei, es presentarà degudament 

complimentat l’imprès d’autoliquidació de la taxa. 
 
 
 



 

 
 
 
Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal competent els elements 
de la declaració a l’objecte que el funcionari municipal competent presti l’assistència 
necessària per a determinar el deute.  
 
5. L’ingrés de la quota tributària s’efectuarà simultàniament a la presentació de 

l’autoliquidació. 
 
6. El pagament de la taxa es podrà fer mitjançant domiciliació bancària, que 

sol·licitarà l’interessat en les oficines municipals. 
 
7. Les quotes liquidades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment.  
 
8. Quan es cessi en la recepció del servei, es retornarà al subjecte passiu la 

quantia dipositada i no aplicada al pagament de la taxa o d’altres 
responsabilitats. 

 
 
DISPOSICIO FINAL 
 
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en 
sessió celebrada el 13 de novembre de 1998, aprovada l’equivalència en euros pel Ple 
de 9 de Novembre del 2001 i modificada pel Ple de 8 de Novembre del 2002, pel Ple 
de 30 d’Octubre de 2003, pel Ple de 5 de Novembre de 2004, pel Ple de 28 d ‘Octubre 
de 2005, pel Ple de 27 d’ Octubre de 2006, pel Ple de 25 d’ Octubre de 2007, pel Ple 
de l’11 de Desembre de 2009 i pel Ple de 27 d’Octubre de 2011, començarà a regir a 
partir de l’1 de gener de 2011 i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació 
expressa. 
  
 
              Vist i plau 
               L’ Alcalde,                                                            El Secretari acctal.,        
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