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ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DEL SERVEI
SOCIAL COMUNITARI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA
CONCEPTE
Article 1.
D'acord amb el que estableixen els articles 15 a 27 i 57 del RDL 2/2004, pel que se
aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament
estableix la taxa per la prestació del servei social comunitari d’atenció domiciliària.

OBJECTE
Article 2.
Serà objecte d’aquesta taxa la prestació dels serveis domèstics, de custòdia, socials,
sanitaris, higiènics, àpats, etc., a persones impossibilitades per al seu
desenvolupament personal i/o social per causes de malaltia, incapacitat, vellesa o
situacions familiars límits.

OBLIGACIÓ DE PAGAMENT
Article 3.
1. Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança:
a)

Els qui es beneficiïn dels serveis prestats o activitats realitzades per aquest
Ajuntament en l’àmbit definit en l’article anterior.
b)
Els familiars o institucions que tinguin l’obligació legal o pactada d’atendre els
usuaris del Servei d’Assistència Domiciliària.
2. Quan, a la mort del beneficiari, quedés pendent l’abonament d’alguna quantitat,
procedent de la prestació dels serveis regulats en la present Ordenança, aquesta
quantitat tindrà el concepte de deute del causant en la liquidació de l’herència.

QUOTES
Article 4.
Amb caràcter general, les quotes a satisfer seran equivalents al cost efectiu dels
serveis:



Menjar a domicili ................................................. 6,35 €/menjar
Assistència a domicili ......................................... 18,62 €/hora o fracció

REDUCCIÓ DE QUOTES
Article 5.
D’acord amb lo previst a l’article 24.4 del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, el beneficiari o sol·licitant del servei podrà sol·licitar una reducció,
sempre que es fonamenti en la incapacitat econòmica del subjecte passiu i els seus
familiars per fer front a aquest pagament. El Servei d’Atenció Primària de l’Àrea de
Serveis a les Persones d’aquest Ajuntament, una vegada comprovades les
circumstàncies al·legades, proposarà la subvenció adequada a cada cas segons les

taules de ingressos familiars prorratejades per al nombre de membres de la mateixa,
d’acord amb el següent barem:
Ingressos de la
unitat familiar (IUF)
Assistència
< 75 % IPREM (*)
100 %
Del 75 fins al 82 % IPREM
85 %
Del 82 fins al 100 % IPREM
70 %
Del 100 fins al 125 %
60 %
IPREM
> 125 %
35 %
(*) Indicador públic de renda d’efectes múltiples

Reducció
Menjar
100 %
85 %
70 %
60 %
35 %

LIQUIDACIÓ I COBRAMENT DE LES QUOTES
Article 6.
a) Anualment, durant el mes de gener, el/la assistent social, comunicarà als Serveis
Econòmics la relació d’usuaris, especificant la bonificació aplicable en el seu cas i
l’ordre de domiciliació bancària. Així mateix, comunicarà les altes, baixes o canvis
que es produesquin.
b) De l’1 al 10 de cada mes, el/la assistent social comunicarà als Serveis Econòmics
el nombre de hores d’assistència i menjars corresponents a cada usuari.
c)

Els Serveis Econòmics procediran a la corresponent liquidació i al seu càrrec al
compte bancari.

d) L’incompliment del pagament de les quotes en els terminis establerts a l’efecte,
així com l’ocultació o el falsejament en la quantia dels ingressos de la unitat
familiar, podrà donar lloc al cessament de la prestació del servei per part del
Departament de Serveis Socials d’aquest Ajuntament, sense perjudici de la
tramitació dels corresponents expedients per a la recaptació de les quotes
meritades i la imposició de sancions a què donés lloc.

DISPOSICIÓ ADICIONAL
Tot el que no està previst en aquesta ordenança es regirà pel Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals i la Llei general tributària i, en el seu cas,
l’Ordenança general de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos de
dret públic.

DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança tindrà efectes des del l’1 de gener del 2012 fins a la seva
modificació o derogació expresses.

Vist i plau
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