Ordenança de Preus Públics núm. 3.11.
d’atenció domiciliària

Preu públic per la prestació dels serveis

Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst en l’article 41 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
aprovat pel Reial Decret 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), article 12 de la Llei 39/2006, de 14 de
desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de
Dependència i article 31 de la Llei del Parlament de Catalunya 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis
Socials de Catalunya, aquest Ajuntament estableix el preu públic per a la prestació del Servei
d’Atenció Domiciliaria.
Aquests serveis són:
a) Servei d’ajuda a domicili
b) Servei de teleassistència
Article 2. Obligats al pagament
Estan obligades al pagament del preu públic regulat en aquest ordenança les persones que es
beneficiïn dels serveis prestats per aquest municipi a que es refereix l’article anterior.
Article 3. Quantia
1. La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà la que es fixa en les tarifes
contingudes en l’annex per a cadascun dels diferents serveis o activitats.
2. Les tarifes d’aquest preu públic seran les que figuren a l’annex i s’aplicaran d’acord amb les
normes detallades a l’article 6 d’aquesta ordenança.
3. Les tarifes establertes per aquest preu públic no comprenen l’Impost sobre el valor afegit, que es
repercutirà d’acord amb la normativa que el regula.
Article 4. Obligació al pagament
L’obligació al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix des del moment en que
es sol·licita la utilització dels serveis. Nogensmenys, una vegada sol·licitat el servei, la persona
usuària o beneficiària tindrà dret al reintegrament de la quantitat prèviament satisfeta si aquell no
s’arribés a prestar efectivament per causes que objectivament no li siguin no imputables.
Article 5. Normes de gestió
1. La gestió i recaptació d’aquest preu públic correspondrà a l’administració municipal. En el
supòsit de gestió indirecta dels serveis, els plecs de clàusules d’explotació dels mateixos podran
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establir, d’acord amb la normativa vigent, que el contractista percebi com a retribució les tarifes
del preu públic; en aquest cas, la gestió i recaptació correspondrà al contractista.
2. El rebut tindrà caràcter trimestral
3. El Reglament del servei determinarà, en tot cas, el sistema d’organització de la gestió,
liquidació i cobrament del preu públic.
Article 6. Normes d’aplicació de les tarifes
1. La quantia a abonar per cada persona usuària serà el resultat d’aplicar a les tarifes del preu
públic els percentatges següents.
En aquelles sol·licituds que els beneficiaris estiguin acollits a la Llei d´Autonomia Personal i
Atenció a la Dependència (LAPAD) tindran una bonificació del 30% del cost total del Servei
aplicant els mateixos percentatges.

Modalitat A
Modalitat B
Modalitat C
Modalitat D
Modalitat E
Modalitat F
Modalitat G
Modalitat H

Servei d’ajuda
a domicili
0%
10 %
20 %
35 %
50 %
65%
80%
100%

Servei
teleassistència
0%
0%
25%
50%
50%
100%
100%
100%

2. La modalitat a que pertany cada persona usuària es determina en funció de la seva renda
disponible mensual, d’acord amb el següent barem:
-

Modalitat A: fins a 75,00 €
Modalitat B: de 75,01 a 125,00 €
Modalitat C: de 125,01 a 175,00 €
Modalitat D: de 175,01 a 240,00 €
Modalitat E: de 240,01 a 330,00 €
Modalitat F: de 330,01 a 460,00 €
Modalitat G: de 460,01 a 620,00 €
Modalitat H: a partir de 620,01 €

3. El càlcul de la renda disponible mensual als efectes de l‘apartat anterior d’aquest article es
realitzarà de la manera següent:
a) Es considera renda disponible mensual el resultat del càlcul següent:
RD = ITUF/12 – (MS + M + DH)
on:
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-

RD és la renda disponible mensual
ITUF són els ingressos nets totals de la unitat familiar o de convivència
MS és el mínim de subsistència
M és la quantitat que pot ser deduïda per l’existència de menors a la unitat familiar o de
convivència
DH són les despeses del habitatge

a.1) En serveis adreçats a persones beneficiaries de la LAPAD (llei d’autonomia personal i
d’atenció a la dependència), els ingressos nets totals fan referència tan sols a la persona
dependent i s’acreditaran mitjançant el certificat d’ingressos i retencions o de
retribucions en concepte de pensió emesos per l’empresa o organisme corresponent,
sense perjudici que si els serveis municipals tenen coneixement que la persona gaudeix
d’ingressos no declarats aquests també es tinguin en compte per establir els ITUF.
Així mateix només es comptabilitzarà en l’apartat de mínim de subsistència (MS), la
persona depenent sol·licitant, i el seu cònjuge, si aquest no percep cap tipus d’ingrés
regular.
a.2) Els ingressos nets totals de la unitat familiar o de convivència (ITUF) són els que
apareixen a la declaració de l’Impost sobre la Renda de les persones Físiques de
l’exercici anterior, en el cas de persones obligades a presentar-la. En el cas de persones
no obligades a presentar aquesta declaració, hauran d’acreditar els seus ingressos totals
mitjançant el certificat d’ingressos i retencions o de retribucions en concepte de pensió
emesos per l’empresa o organisme corresponent, sense perjudici que si els serveis
municipals tenen coneixement que la persona gaudeix d’ingressos no declarats aquests
també es tinguin en compte per establir els ITUF.
b) El mínim de subsistència (MS) es determinarà en funció del nombre de persones que
integren la unitat familiar o de convivència:
-

1 persona: 600,00 EUR
2 persones: 750,00 EUR
3 persones: 925,00 EUR
4 persones: 1.250,00 EUR
5 persones: 1.485,00.EUR
6 o més persones: 1.685,00 EUR

c) Si a la unitat familiar o de convivència hi ha menors de 18 anys, es restaran 24,04 EUR per
cada menor (coeficient M de la fórmula). En els casos de menors de 3 anys que van a la
guarderia, també es deduirà el cost d’aquesta; aquest import haurà d’acreditar-se amb la
corresponent factura. En els casos de les persones que gaudeixin d’un recurs assistencial
(centre de dia, residència, servei ajuda domiciliària, etc.), es deduirà el cost del servei;
aquest import haurà d’acreditar-se amb la corresponent factura.
d) Les persones que satisfacin despeses d’arrendament d’habitatge o, en cas de residir en
habitatge de la seva propietat, despeses d’hipoteca i tributs immobiliaris, deduiran en
concepte de despeses d’habitatge (DH) el percentatge següent de l’import global de les
referides despeses (arrendament, hipoteca, impost sobre bens immobles):
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Despesa mensual

Percentatge
de deducció
5%
10 %
15 %
20 %
25 %
30 %

Fins a 100,00 EUR
De 1001,01 a 150,25 EUR
De 150,26 a 210,35 EUR
De 210,36 a 270,46 EUR
De 270,47 a 360,61 EUR
A partir de 360,62 EUR
Article 7. Remissió normativa

En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta Ordenança s'aplicaran l'Ordenança
General de Gestió, Inspecció i Recaptació, el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals , la Llei general tributària, la Llei de taxes i preus públics i altres disposicions concordants
que les desenvolupin i complementin.
Disposició addicional
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la
legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes
d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es
produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.
Disposició final
La present Ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la
Província i començarà a aplicar-se a partir de l’1 de gener de 2018, i seguirà vigent fins a la seva
modificació o derogació expressa.
ANNEX DE TARIFES
Concepte

EUR

1. Servei d’ajuda a domicili.
Per mòdul de servei
1. Servei de treballador/a familiar
2. Servei d’auxiliar de geriatria
3. Servei d’auxiliar de la llar (mòdul de 2h)

16,52
16,52
26,89

2. Servei de teleassistència
1. Teleassistència domiciliària, preu mensual
Usuari A
Usuari B
Usuari C
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8,26
4,13
3,30

