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ORDENANÇA 5.3 
REGULADORA DELS  PREUS PÚBLICS PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS 

D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA 
 
Article 1r. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst a l’article 41 del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), 
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 a Catalunya, 
aquest Ajuntament estableix els preus públics per la prestació dels Serveis d’Atenció 
Domiciliària. 
 
Article 2n. Concepte 
 
Constitueix l’objecte dels preus públics regulats en aquesta ordenança la prestació de: 
 
a. Els Serveis d’Atenció Domiciliària (SAD): 
 
- Servei d’Atenció a la Llar (SALL), prestat en el domicili de les persones usuàries per 
les Treballadores Familiars o Auxiliars de Geriatria i que ofereix cura a la persona i a 
la llar, atenció de famílies en situació de risc social o dependència, amb l’objectiu de 
compensar les limitacions que tenen algunes persones per fer amb autonomia les 
activitats quotidianes de la vida diària. 
 
- El Servei d’Auxiliars de la Llar (SAUX), prestat per Auxiliars de la Llar que 
realitzen en el domicili tasques de neteja i ordre domèstic amb l’objectiu  de 
compensar les limitacions que tenen algunes persones per fer, amb autonomia, la 
neteja i el manteniment de llar. 

 
En el cas del SAD de persones sense grau de dependència reconegut (SAD social)  
el servei s’atorgarà en base a criteris professionals de necessitat social i insuficiència 
econòmica (només a persones amb capacitat econòmica inferior a 2 IRSC).      
 
b. El Servei d’Assistència Telefònica (SAT), és un servei que garanteix la seguretat 
i dóna tranquil·litat i acompanyament a les persones que poden estar en situació de 
risc per factors d’edat, de fragilitat o dependència, les 24 hores de dia i els 365 dies 
de l'any a través d'un terminal connectat a una central d'alarmes amb objectiu de 
garantir la seva seguretat a distància.  

 
És un servei preventiu i de proximitat que ofereix a les persones amb dependència i als 
seus cuidadors un suport personal per continuar vivint en el seu entorn habitual. 
Possibilita que persones grans o discapacitades, que no requereixin d'atenció 
permanent i presencial de persones, tinguin la seguretat que davant de situacions de 
crisi, caigudes, emergències sanitàries o de l'habitatge, puguin contactar de forma 
immediata amb el centre d'atenció. 
 
El servei està destinat a persones grans o discapacitades, que viuen soles 
permanentment o durant gran part del dia, o bé que viuen amb altres persones que 
presenten característiques similars. 
 
En el  Servei d’Assistència Telefònica es distingeixen dues tipologies d’usuaris: 
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- Tipus A: Usuari titular del servei amb autonomia per usar el terminal telefònic i un 
polsador d’alarma. 
 
- Tipus B: Usuari que conviu amb el/la titular del servei, que reuneix els requisits per 
ser-ne usuari, i que disposa d’un polsador d’alarma addicional. 
 
c. El Servei de Transport Adaptat ofereix transport per a persones amb mobilitat 
reduïda per tal de possibilitar l’assistència diària als centres de dia per a gent gran i a 
centres d’atenció a discapacitats.  
 
d. El Servei d’Àpats a Domicili està adreçat a persones majors de 65 anys, 
persones amb discapacitats, malalts o convalescents que, per les seves condicions 
físiques o psíquiques no tinguin autonomia per anar a comprar i fer-se el menjar, 
però que puguin fer un bon ús del servei i menjar de forma autònoma.  
 
Els objectius del servei d’àpats a domicili són els següents: 

 
- Garantir que l’usuari del servei faci, diàriament i com a mínim, un àpat adequat al 
seu estat de salut. 
- Possibilitar que les persones puguin romandre a casa seva i en el seu entorn 
habitual durant tant temps com sigui possible i amb la major qualitat de vida, evitant o 
retardant institucionalitzacions. 
- Evitar el risc d’accidents domèstics en persones vulnerables i fràgils. 
- Donar suport especialment a aquelles persones i/o famílies que tenen al seu 
càrrec persones en situació de dependència. 
 
e. El Servei d’Ajudes Tècniques proporciona llits i grues elevadores a persones que 
tenen un elevat nivell de dependència. Té per objectius millorar la qualitat de vida 
dels usuaris del servei i dels seus cuidadors, facilitar la permanència a la pròpia llar, 
facilitar la mobilitat postural i les transferències de l’usuari, i donar suport a aquelles 
persones i/o famílies que tenen al seu càrrec persones en situació de dependència. 
 
Article 3er. Obligats al pagament  
 
Estan obligades al pagament les persones que sol·licitin la prestació dels serveis 
d’atenció domiciliària o aquelles que en resultin beneficiàries. 
 
Article 4rt. Preu públic exigible 
 
El preu públic a satisfer pels serveis d’atenció domiciliària es determinarà en funció 
de cada servei i de la capacitat econòmica de la persona beneficiària. 
 
La valoració de la capacitat econòmica es durà a terme per la Treballadora Social, 
que requerirà la documentació necessària per a la seva acreditació, que dependrà 
en funció de cada servei. En tot cas, s’haurà de presentar la documentació següent: 
 

• En cas que autoritzi la consulta de les seves dades a l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària ( AEAT) ha d’aportar: 

- Fotocòpia del NIF/DNI de la persona sol·licitant 

- Autorització de consulta de dades de l’AEAT  

- Mandat SEPA. 

 



2021 
 
 

• En cas de no autoritzar la consulta de dades a l’Agència Estatal d’Administració 
Tributària (AEAT) ha d’aportar: 

- Fotocòpia del NIF/DNI de la persona sol·licitant 

- Fotocòpia de la darrera declaració de l’IRPF complerta de la persona 
sol·licitant. 

- En cas de no presentar declaració IRPF cal aportar el Certificat d’Imputacions 
d’Hisenda. 

- Certificat de la seguretat Social de l’any en curs de les pensions que percep la 
persona sol·licitant. 

- Mandat SEPA. 

La capacitat econòmica de la persona beneficiària es calcularà a partir de les  dades 
oficials disponibles en el moment de la sol·licitud i  consistirà en la suma anual dels 
ingressos nets derivats de la seva renda personal, computats segons els criteris 
establerts en la legislació de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 
(IRPF), excloent els guanys o les pèrdues patrimonials. S’inclouran entre els 
ingressos computables, les pensions i les prestacions socials (excepte les 
vinculades a la Llei d’Autonomia Personal i Atenció a la Dependència (LAPAD)), 
publiques o privades, exemptes de l’IRPF. 
 
En el supòsit de declaració conjunta de l’IRPF, la suma d’ingressos computable es 
distribuirà en parts iguals entre les persones declarants. 
 
La referència per valorar la capacitat econòmica seran els ingressos anuals del 
beneficiari en relació a l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) 
establert per la llei 13/2006 de 27 juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic 
(DOGC 4-8-06). L’IRSC aplicat serà l’aprovat per la Llei de Pressupostos de la 
Generalitat de l’any en curs. 
 
Els usuaris de tres o més serveis dels que es regulen en aquesta ordenança,  rebran 
una bonificació addicional del 10% només en el cas que per capacitat econòmica es 
trobin subjectes als dos trams de tarifes més baixes, és a dir, quan els ingressos 
siguin per sota de 1,25 de l’IRSC. 
 
El beneficiari d’algun dels serveis regulats en aquesta ordenança, que no estigui 
exempt de pagament, podrà acollir-se a unes condicions especifiques en aquells 
casos en els quals concorrin circumstàncies excepcionals que comportin una 
situació de risc social i/o sanitari greu. Es podran valorar també com a 
circumstàncies excepcionals , aquelles en què la concurrència d’una gran 
dependència i la necessitat d’una alta intensitat de serveis (SAD, centre de dia i/o llar 
residència) suposin un sobrecost econòmic tan elevat que la persona no el pugui 
assumir sense que afecti de manera important la seva qualitat de vida. Aquestes 
situacions seran temporals i revisables, i haurà d’estar degudament justificades a 
través d’ informe social emès pel tècnic/a corresponent i aprovat per l’òrgan gestor.  
 
Llevat que expressament s'indiqui el contrari, les tarifes dels preus públics no 
comprenen l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA), que s'hi farà repercutir, si s’escau, 
d'acord amb la normativa que el regula. 
 
a) Servei d’Atenció a la Llar (SALL) i Servei d’Auxiliars de la Llar (SAUX): 
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El preu públic, per hora de servei, a satisfer pel Servei d’Atenció a la Llar (servei 
regular: de dilluns a divendres de 7 a 21 hores i dissabtes de 8 a 15 hores; nocturn i 
festiu: de dilluns a divendres entre 21 a 7 hores, dissabte a partir de les 15h, 
diumenges i festius tot el dia) i pel Servei d’Auxiliars de la Llar (servei regular: de 
dilluns a divendres de 8 a 20 hores) són els que s’indiquen a continuació, els quals 
es determinen per cada usuari en funció de la seva capacitat econòmica acreditada 
a partir dels seus ingressos anuals nets. 
 
SALL REGULAR 
 
TRAMS INGRESSOS 
 Preus públics 

Fins 1 IRSC 0,00 € 

De 1,01 a 1,25 IRSC 0,92 € 

De 1,26 a 1,35 IRSC 2,76 € 

De 1,36 a 1,50 IRSC 4,60 € 

De 1,51 a 1,75 IRSC 6,44 € 

1,76 IRSC i més 7,54 € 
 
SALL FESTIU 
 
TRAMS INGRESSOS 
 Preus públics 

Fins 1 IRSC 0,00 € 

De 1,01 a 1,25 IRSC 1,03 € 

De 1,26 a 1,35 IRSC 3,08 € 

De 1,36 a 1,50 IRSC 5,13 € 

De 1,51 a 1,75 IRSC 7,17 € 

1,76 IRSC i més 8,52 € 
 
 
SAUX 
 
TRAMS INGRESSOS 
 Preus públics 

Fins 1 IRSC 0,00 € 

De 1,01 a 1,25 IRSC 0,80 € 

De 1,26 a 1,35 IRSC 2,40 € 
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De 1,36 a 1,50 IRSC 3,99 € 

De 1,51 a 1,75 IRSC 5,58 € 

1,76 IRSC i més 6,24 € 
 
En el cas del Servei d’Atenció a la Llar s'inclou en la quota el material tècnic i 
fungible que sigui emprat habitualment en el desenvolupament de les tasques que 
són les pròpies dels treballadors i les treballadores familiars. 
 
Per al Servei d’Auxiliars de la Llar, no s'inclou en la quota el material de neteja i altre 
material que sigui emprat habitualment en el desenvolupament de les tasques de 
neteja i ordre que va a càrrec de la persona beneficiària del servei. 
 
 
b) Servei d’Assistència Telefònica (SAT): 
 
El preu públic a satisfer pels usuaris d’aquest servei es determinarà en funció de la 
tipologia d’usuari (A o B) i de la seva capacitat econòmica a partir dels seus ingressos 
anuals nets. 
 
SAT 
 

INGRESSOS ANUALS TIPUS Preu públic mensual 

Fins 1 vegada IRSC 
A 0,00 € 
B 0,00 € 

Més de 1 vegada IRSC 
A 8,69 € 
B 1,10 € 

 
 
c) Servei de Transport Adaptat: 
 
Pel Servei de Transport Adaptat s’estableix un sistema de quotes mensuals en funció 
del nombre de dies setmanals que l’usuari tingui assignat el servei. El preu/servei inclou 
el viatge d’anada i tornada (independentment  de l’ús que en faci l’usuari). 
 

 INGRESSOS ANUALS 
5 dies/set 
(21d/mes) 

4 dies/set 
(16d/mes) 

3 dies/set 
(12d/mes) 

2 dies/set 
(8d/mes) 

1 dia /set 
(4d/mes) 

Fins 1 vegada IRSC 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 
De 1,01 a 1,25 vegades IRSC 36,96 € 28,16 € 21,12 € 14,08 € 7,04 € 
De 1,26 a 2 vegades IRSC 73,92 € 56,32 € 42,24 € 28,16 € 14,08 € 
De 2,01 a 3 vegades IRSC 148,05 € 112,80 € 84,60 € 56,40 € 28,20 € 
Més de 3 vegades IRSC 274,26 € 208,96 € 156,72 € 104,48 € 52,24 € 

 
En cas de baixa temporal el termini màxim de reserva de plaça serà de tres mesos. 
 
En el moment de sol·licitar aquest servei cal que la persona presenti, si en disposa,  el 
Certificat de Discapacitat emès pel CAD de la Generalitat de Catalunya  i en el seu cas 
l’autorització per fer la consulta telemàtica del Certificat i un Certificat Mèdic actual a on 
constin els diagnòstics més rellevants 
 



2021 
 
 

d) Servei d’Àpats a Domicili: 
 
El preu públic a satisfer pel Servei d’Àpats a Domicili es determinarà en funció de la 
capacitat econòmica de l’usuari tal i com s’indica en el quadre següent: 
 

INGRESSOS ANUALS 
APORTACIÓ 

USUARI 
Fins 1vegada IRSC 1,00€/àpat 
De 1,01 a 1,25 vegades IRSC 3,53€/ àpat 
De 1,26 a 1,75 vegades IRSC 5,30€/ àpat 
1,76 vegades IRSC i més 6,69€/ àpat 
 
e) Servei d’Ajudes Tècniques: 
 
La quantia del preu públic mensual de cada aparell es determinarà per a cada usuari 
en funció de la seva capacitat econòmica acreditada, tal i com s’indica en el quadre 
següent: 
 
INGRESSOS ANUALS PREU PUBLIC 

Fins a 1 vegada IRSC 
Llits articulats                    0€/mes 
Grues elèctriques             0€/mes 

Més de 1 vegada IRSC 
Llits articulats             18,42€/mes 
Grues elèctriques      18,42€/mes 

 
 
Article 5è. Meritament, declaració i ingrés 
 
L'obligació del pagament dels preus públics establerts en aquesta ordenança neix amb 
la prestació del servei. 
 
El pagament del servei serà per mesos vençuts i per domiciliació bancària. En el cas 
que el preu públic no s'hagi satisfet en el venciment que li correspongui, s'exigirà per 
via de constrenyiment i es podrà procedir a rescindir el servei. 
 
Tota persona interessada a utilitzar els serveis a què es refereix aquesta ordenança 
haurà de presentar la sol·licitud i documentació pertinent a la treballadora social 
Municipal del Centre d'Atenció Social corresponent a la seva zona de residència o 
domicili. 
 

 
Disposició final 

 
Aquesta ordenança, que va ser aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament en sessió 
celebrada el dia 21 d’octubre d 2019 i, definitivament el dia 20 de desembre del mateix 
any, començarà a regir el dia 1 de gener de 2020 i es mantindrà en vigor mentre no 
s'acordi de modificar-la o derogar-la. 
 


