
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 29 REGULADORA DEL PREU PUBLIC 
PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’AJUDA A DOMICILI. 

Article 1. Concepte. 
 
De conformitat amb el que preveu l’article 127 en relació a l’article 41, ambdós del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004 del text refós de la LRHL, aquest Ajuntament estableix 
el preu públic per a la prestació del Servei d’Ajuda a Domicili (SAD) dut a terme pels 
serveis municipals, que es regirà per la present ordenança. 

Article 2. Obligats al pagament. 
 
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en la present ordenança les persones 
beneficiàries del servei, o en el seu defecte els familiars que tenguin l’obligació legal o 
pactada d’atendre els usuaris del SAD. 

Per ser beneficiaries del servei s’han de reunir els següents requisits: 

- Estar empadronat i ser resident en el terme municipal de Fornalutx. 
- Persona amb dificultats d’autonomia personal, persona amb 

discapacitat definitiva o temporal que afectin a la seva autonomia 
personal, famílies o nuclis de convivència amb situacions relacionals 
conflictiva, família desestructurada o amb menors en risc 
psicosocials. 

Article 3. Quantia. 
 
La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà de 1’50 € l’hora. Dit 
import representa una part del cost actual del servei que ha de suportar l’Ajuntament. 

Quan per absència del beneficiari inferior a 20 dies, no es realitzi el servei, també 
s’aplicarà el preu públic abans indicat. 

Article 4. Exempcions i bonificacions. 
 
No es concedirà cap exempció ni bonificació en l’exacció del present preu públic, tret 
d’aquelles valorades pels serveis socials municipals. 

Article 5. Normes de gestió. 
 
L’import del preu públic per a la prestació del SAD es liquidarà per mensualitats 
vençudes. 

Article 6. Obligació de pagament. 
 
L’obligació del pagament del preu públic regulat en la present ordenança neix en el 
moment que s’iniciï la prestació del SAD. 



El pagament del preu públic es realitzarà dins la primera quinzena del mes següent al 
que s’hagi prestat el servei. El pagament es realitzarà per domiciliació bancària. 

 

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

Disposició final. 
 
La present ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial 
de les Illes Balears, serà d’aplicació al partir del mes següent d’aquesta i romandrà en 
vigor fins a la modificació o la derogació expressa. 

Fornalutx, a 12 de agost de 2013. 

  El Batle,       El Secretari,  
 

 
 

 
 Sgt. Juan Albertí Sastre.             Sgt. Francisco-V. Rullán Vila. 


