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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): 
 
El Servei d’Atenció Domiciliaria és el conjunt organitzat i coordinat d’actuacions i 
serveis de caràcter personal, i de forma complementària de caràcter domèstic, 
portades a terme en el domicili o en l’entorn habitual amb la finalitat d’atendre les seves 
necessitats de la vida diària, proporcionar atencions personals, ajuda a la llar i suport 
social a aquelles persones i/o famílies en situació de dependència o d’integració social 
o manca d’autonomia personal. 
 
El servei d’ajut a la llar, (SALL) ofereix una atenció personal que es dirigeix 
fonamentalment a la cura de la persona o persones ateses i el suport a l’entorn 
cuidador. La realitza el/la treballador/a familiar (en endavant, TF) i pot tenir la 
col·laboració d’altres perfils professionals. 
 
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 d’insuficiència 
econòmica (només a persones amb capacitat econòmica inferior a 2 IRSC). 
 
b. El Servei Local de Teleassistència (TLA) TELEASSISTÈNCIA 
 
Es tracta d'un servei d'atenció domiciliària, que garanteix la seguretat i dóna 
tranquil·litat i acompanyament, les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any, a 
persones que poden estar en situació de risc per raons d'edat, fragilitat, solitud o 
dependència. 
És un servei preventiu i de proximitat que ofereix suport a les persones per a 
continuar vivint en el seu entorn habitual, possibilitant una atenció immediata davant 
de situacions de crisi o d'emergència sociosanitària, i realitzant una tasca preventiva 
que s'articula a través de dispositius de seguretat per prevenir riscos a la llar i sobre 
la salut de la persona, trucades i visites personalitzades segons el pla d'atenció 
establert, i consells adreçats a promoure l'envelliment actiu i saludable de totes les 
persones usuàries. 
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El servei de teleassistència es pot rebre com a titular o cotitular, d’acord amb la 
descripció següent:  

- La persona titular és la que reuneix tots els requisits per ser usuària. En un 
domicili solament podrà haver-hi un/a titular del servei.  
 
- La persona cotitular és la que conviu amb la titular del servei i que alhora 
reuneix els requisits per ser-ne usuària. En un domicili podrà haver-hi més d’una 
persona cotitular del servei. 

 
c. El Servei de Transport Adaptat  
 
Es defineix com aquell transport accessible i/o assistit que busca facilitar l’accés als 
serveis socials diürns d’atenció especialitzada de la Cartera de serveis socials a les 
persones amb discapacitat i/o persones amb dependència que presenten dificultats 
de mobilitat o necessitat d’acompanyament, així com persones amb diagnòstic de 
demència. 
 
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, amb l’objectiu de garantir un àpat adequat al seu 
estat de salut. Així com, possibilitar que les persones puguin romandre a casa seva i 
en el seu entorn habitual durant tant de temps com sigui possible i amb la major 
qualitat de vida, evitant o retardant institucionalitzacions. 
 
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, empadronades al municipi de Sabadell, que 
sol·licitin la prestació dels serveis d’atenció domiciliària. 
L'obligació de pagament del preu públic neix amb la prestació efectiva del servei. 
 
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. 
 
Serà requisit imprescindible per a la tramitació del servei i la valoració de la capacitat 
econòmica l’aportació de la documentació que es detalla a continuació:  

1. Sol·licitud.  
2. Autorització de consulta de dades de l’Agència Estatal d’Administració 

Tributària (AEAT) 
3. Mandat SEPA (domiciliació bancària) 
4. NIF/NIE de la persona sol·licitant per al càlcul de la renda familiar, en cas de 

no disposar-ne: certificat de naixement o llibre de família.  
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En el cas de no autoritzar la consulta de les dades a  l’AEAT, haurà d’aportar: 
 

1. Fotocòpia de la darrera declaració de l’IRPF completa de la persona 
sol·licitant (en el cas de no presentar declaració d’IRPF caldrà aportar el 
Certificat d’Imputacions d’Hisenda). 

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

 
La valoració de la capacitat econòmica es durà a terme per l’òrgan gestor, que farà 
la consulta de dades necessàries a altres administracions per determinar els 
ingressos de la persona titular del servei i de les persones que poden ser 
considerades com a càrrega familiar, segons el que estableix l’art.4.1a d’aquesta 
ordenança. Es consultaran les dades vigents en el moment de la sol·licitud del 
servei. 
 

a. 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. 

b. En el supòsit de declaració conjunta de l’IRPF, la suma d’ingressos 
computable es distribuirà en parts iguals entre les persones 
declarants. 

c. Quan les circumstàncies econòmiques de la persona beneficiària canviïn 
de manera sobrevinguda (p. ex per viduïtat), aquesta podrà demanar la 
revisió de la seva capacitat econòmica. Caldrà que presenti la sol·licitud 
de revisió  de la capacitat econòmica i aporti la documentació 
acreditativa . 

La data d’efecte de la nova capacitat econòmica serà la de la 
presentació per Registre de la sol·licitud  i de la documentació per a la 
revisió. 

 
d. 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. 

e. Anualment es farà la revisió de la capacitat econòmica de la persona 
beneficiària i es determinarà el preu públic que li correspon satisfer. 

f. En el cas que el beneficiari del servei es vulgui acollir a la reducció del 
preu públic recollit a l’article 4.1 a d’aquesta ordenança caldrà que 
acrediti documentalment el fet que dona dret a la reducció.  

  
g. Les tarifes dels preus públics inclouen l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) 
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4.1. Reduccions a aplicar en la capacitat econòmica. 
 

a. En el supòsit que la persona beneficiària tingui un fill/a al seu càrrec amb 
reconeixement de discapacitat igual o superior al 33% o un fill/a menor 
de 25 anys al seu càrrec amb ingressos inferiors a 1 vegada d’IRSC, se li 
descomptarà de la seva capacitat econòmica l’import corresponent a 1 
vegada l’IRSC. La capacitat econòmica resultant serà la que determinarà 
el preu públic exigible. 

 
b. 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 inferiors a 1,25 vegades 
l’IRSC. 

 

c. 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 sanitària 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 hauran d’estar degudament 
justificades a través d’ informe social emès pel/per la tècnic/a 
corresponent i aprovat per l’òrgan gestor. 

4.2. Quota tributaria 
 

Als efectes d’aquesta Ordenança Fiscal el preu públic pels diferents serveis 
d’atenció domiciliària són els següents: 

A) Servei d’Atenció a la Llar (SALL) i Servei d’Auxiliars de la Llar (SAUX): 
 
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; Servei 
festiu/nocturn: 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 

 

TRAM D’INGRESSOS BONIFICACIÓ 
PREÚ 
PUBLIC 

Fins 1 vegada IRSC 100% 0,00 € 

De 1,01 a 1,25 vegades IRSC 88% 0,98 € 
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De 1,26 a 1,35 vegades IRSC 63% 2,95 € 

De 1,36 a 1,50 vegades IRSC 39% 4,92 € 

De 1,51 a 1,75 vegades IRSC 15% 6,89 € 

Mes de 1,76 vegades IRSC 0% 8,07 € 
 
 

SALL FESTIU/NOCTURN 
 

TRAM D’INGRESSOS BONIFICACIÓ 
PREÚ 
PUBLIC 

Fins 1 vegada IRSC 100% 0,00 € 

De 1,01 a 1,25 vegades IRSC 88% 1,10 € 

De 1,26 a 1,35 vegades IRSC 63% 3,30 € 

De 1,36 a 1,50 vegades IRSC 39% 5,49 € 

De 1,51 a 1,75 vegades IRSC 15% 7,67 € 

Mes de 1,76 vegades IRSC 0% 9,12 € 
 

SAUX 
 

TRAM D’INGRESSOS BONIFICACIÓ 
PREÚ 
PUBLIC 

Fins 1 vegada IRSC 100% 0,00 € 

De 1,01 a 1,25 vegades IRSC 88% 0,86 € 

De 1,26 a 1,35 vegades IRSC 63% 2,57 € 

De 1,36 a 1,50 vegades IRSC 39% 4,27 € 

De 1,51 a 1,75 vegades IRSC 15% 5,97 € 

Mes de 1,76 vegades IRSC 0% 6,68 € 
 

 

SERVEI AJUDES TÈCNIQUES: 
 

El preu públic, per ajuda tècnica (llit o grua) en ús mensual, a satisfer pels 
usuaris d’aquest servei es determinarà en funció de la seva capacitat econòmica 
a partir dels seus ingressos anuals nets. 

TRAM D’INGRESSOS BONIFICACIÓ PREÚ PUBLIC 

Fins a 1 vegada IRSC 100% 0,00 € 

Mes de 1 vegada IRSC 0% 19,10 € 
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B) El servei Local de Teleassistència (TLA) 
 

El preu públic, per mes complert, a satisfer pels usuaris d’aquest servei es 
determinarà en funció de la tipologia d’usuari i de la seva capacitat econòmica a 
partir dels seus ingressos anuals nets. 

 

TRAM D’INGRESSOS BONIFICACIÓ TIPOLOGIA 
PREÚ 
PUBLIC 

Fins 1 vegada IRSC 100% 

titular 0,00 € 

cotitular 0,00 € 

Mes de 1 vegada IRSC 0% 

titular 9,01 € 

cotitular 1,14 € 
 

C) Servei de Transport Adaptat 
El preu públic, per dia de servei efectiu, a satisfer pel Servei de Transport es 
determinarà en funció de la capacitat econòmica de l’usuari tal i com s’indica en el 
quadre següent: 

 
El preu/dia inclou el viatge d’anada i tornada (independentment de l’ús que en faci 
l’usuari). 

TRAM D’INGRESSOS BONIFICACIÓ 
PREÚ 
PUBLIC 

Fins 1 vegada IRSC 100% 
0,00€ 

De 1 a 1.25 vegades IRSC 87% 
1,83€ 

De 1.25 a 2 vegades IRSC 73% 
3,65€ 

De 2 a 3 vegades IRSC 46% 
7,31€ 

Mes de 3 vegades IRSC 0% 
13,54€ 

 

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, o bé,  l’autorització per fer la consulta telemàtica del Certificat. Si no en 
disposa, caldrà que presenti un Certificat Mèdic actual a on constin els diagnòstics 
més rellevants. 

D) Servei d’Àpats a Domicili: 

 
El preu públic a satisfer pel Servei d’Àpats a Domicili, per àpat lliurat,  es 
determinarà en funció de la capacitat econòmica de l’usuari tal i com s’indica 
en el quadre següent: 
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TRAM D’INGRESSOS BONIFICACIÓ PREU PÚBLIC 

Fins 1vegada IRSC 85% 1,04 € 

De 1 a 1.25 vegades IRSC 47% 3,47 € 

De 1,26 a 1,75 vegades IRSC 21% 5,50 € 

Mes de 1,76 vegades IRSC 0% 6,94 € 
 
 
 
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 dels preus públics serà per mesos vençuts i per domiciliació bancària. 
 
Quan 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. 
 
Si la persona sol·licitant,  un cop autoritzada la consulta a l’Agència Tributària, estan 
obligats a presentar la declaració de la renta, i no l’han complert amb l’obligació, hauran 
de lliurar la documentació regulada a l’art. 4  per valorar la bonificació del servei, si 
s’escau. Mentre no es resolgui aquesta circumstància no se li podran aplicar les 
bonificacions establertes per aquesta ordenança. 
 

 
Disposició final 

 
Aquesta ordenança, que va ser aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament en sessió 
celebrada el dia 13 d’octubre d 2021 i, definitivament el dia 22 de desembre del mateix 
any, començarà a regir el dia 1 de gener de 2022  i es mantindrà en vigor mentre no 
s'acordi de modificar-la o derogar-la. 
 


