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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3.20 
 

TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS D'ATENCIÓ DOMICILI ÀRIA 
 
 
 
Article 1r. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per 
el que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,  i de conformitat 
amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la 
taxa per la prestació de Serveis d’Atenció Domiciliària (Servei d’Atenció –a la Llar -SALL- i 
Servei d’Auxiliar de la Llar –SAUX-), que es regirà per aquesta ordenança fiscal. 
 
 
Article 2n. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis municipals d’atenció 
domiciliària i la realització de les activitats assistencials en què intervenen treballadors 
familiars, auxiliars de geriatria o auxiliars de la llar, per portar a terme: 
 

• Els Treballadors Familiars o Auxiliars de Geriatria, atenen en el domicili necessitats 
bàsiques de  la vida diària i/o relacionals de persones en situació de dependència 
per realitzar les activitats de la vida diària, detectades i valorades per la treballadora 
social dels serveis bàsics. L’objectiu es mantenir o restablir el seu benestar, reforçar 
la seva xarxa de suport i evitar el deteriorament de les condicions i qualitat de vida 
d’aquestes persones. 

 
• Els Auxiliars de la Llar, 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 a aquells individus i/o famílies a 
què es refereix l’apartat anterior. 

 
Article 3r. Subjectes passius  

 
Són subjectes passius de la taxa en concepte de contribuents les persones físiques i 
jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària, les 
persones que sol·licitin la prestació del servei o aquelles que resultin beneficiades o 
afectades per la realització de les activitats que es detallen a l’article anterior. 

 
 

Article 4t. Responsables 
 
Responen solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones 
físiques o jurídiques a què es refereixl’article 42 de la Llei general tributària. 
 
Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors 
o liquidadors de les fallides o concursos de societats i entitats en general en els supòsits i 
amb l’abast que estableix l’article 43 de la Llei general tributària. 
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Article 5è. Beneficis fiscals 
 
El beneficiari d’aquest servei el rebrà amb les bonificacions que s’especifiquen a 
continuació. 
 
Per al càlcul corresponent dels ingressos anuals cal tenir en compte la capacitat econòmica 
dels obligats al pagament valorant els ingressos nets del beneficiari, segons el que estableix  
l’ordre ASC/432/2007, de 22 de novembre, per la qual es regulen els preus públics i el règim 
de participació de les persones beneficiàries en el finançament  dels serveis dels Sistema 
per a l’Autonomia i l’Atenció a la Dependència, en l’àmbit de Catalunya. 
 
En la determinació de l’aportació de l’usuari es garantirà un mínim d’ingressos a la persona 
beneficiària, segons el que estableix l’article 6 de l’esmentada ordre. 
 
La valoració de la capacitat econòmica es durà a terme per la Treballadora Social, que  
requerirà la documentació necessària per a la seva acreditació. 
 
Per adequar el càlcul del beneficis fiscals al IRSC, la referència per valorar la capacitat 
econòmica seran els ingressos anuals del beneficiari. A partir d’aquests s’aplicaran els 
beneficis fiscals corresponents per a cada tram d’ingressos, seguint la proporció del quadre 
següent: 
 
SALL SERVEI REGULAR: 
 

INGRESSOS ANUALS BENEFICI FISCAL 

Fins 1 vegada IRSC 100% 

De 1 a 1,25 vegades IRSC 95% 

De 1,25 a 1,35 vegades IRSC 85% 

De 1,35 a 1,50 vegades IRSC 75% 

De 1,50 a 1,75 vegades IRSC 65% 

De 1,75 a 2 vegades IRSC 50% 

De 2 a 2,25 vegades IRSC 35% 

De 2,26 a 2,50 vegades IRSC 20% 

Mes de 2,50 vegades IRSC 0% 
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SALL SERVEI NOCTURN I FESTIUS: 
 

INGRESSOS ANUALS BENEFICI 
FISCAL 

Fins 1 vegada IRSC 100% 

De 1 a 1,25 vegades IRSC 95% 

De 1,25 a 1,35 vegades IRSC 85% 

De 1,35 a 1,50 vegades IRSC 75% 

De 1,50 a 1,75 vegades IRSC 65% 

De 1,75 a 2 vegades IRSC 50% 

De 2 a 2,25 vegades IRSC 35% 

De 2,26 a 2,50 vegades IRSC 20% 

Mes de 2,50 vegades IRSC 0% 

 
SAUX: 
 

INGRESSOS ANUALS BENEFICI 
FISCAL 

Fins 1 vegada IRSC 100% 

De 1 a  1,25 vegades IRSC 95% 

De 1,25 a 1,35 vegades IRSC 85% 

De 1,35 a 1,50 vegades IRSC 75% 

De 1,50 a 1,75 vegades IRSC 65% 

De 1,75 a 2 vegades IRSC 50% 

De 2 a 2,25 vegades IRSC 35% 

De 2,26 a 2,50 vegades IRSC 20% 

Mes de 2,50 vegades IRSC 0% 

 
Sent l’IRSC – l’indicador de renda de suficiència 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. 

El beneficiari d’aquest servei, que no estigui exempt de pagament, el podrà rebre de forma 
gratuïta previ informe del Treballador/a Social en casos en els que concorrin circumstàncies 
excepcionals que puguin comportar un risc d’exclusió social. 
 
Els usuaris de tres o més serveis relacionats amb el servei de transport adaptat (regulat en 
l’epígraf VII de l’ordenança 1.3), d’àpats a domicili (regulat en l’epígraf VIII de l’ordenança 
1.3), d’ajudes tècniques (regulat en l’epígraf IX de l’ordenança 1.3) i d’atenció domiciliària 
(regulada en aquesta ordenança), comportarà una bonificació del 10%. 
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Article 6è. Quota tributària 
 
La quota tributària a satisfer s’estableix en: 
 
1. Pel Servei d’Atenció a la Llar, la taxa es fixa per l’any actual en 14,81 €/hora pel servei 
regular (de dilluns a divendres de 8 a 20 hores i dissabtes de 8 a 15 hores) i en 17,08 €/hora 
pel servei nocturn i/o festius (dissabte a partir de les 15h, diumenges i festius).  
 
Per aquelles persones amb reconeixement de grau de dependència que tinguin dret a 
serveis o prestacions segons el calendari de desplegament de la Llei de Promoció de 
l’Autonomia Personal i Atenció a les Persones amb Dependència no pagaran més del 65% 
del cost/hora del servei. 
 
S'inclou en la tarifa 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. 
 
2. Pel servei d’Auxiliar de la Llar, es fixa la taxa en 12,42 €/hora. 
 
Per aquelles persones amb reconeixement de grau de dependència que tinguin dret a 
serveis o prestacions segons el calendari de desplegament de la Llei de Promoció de 
l’Autonomia Personal i Atenció a les Persones amb Dependència no pagaran més del 65% 
del cost/hora del servei. 
 
No s'inclou en la tarifa 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. 
 
Article 7è. Acreditament, declaració i ingrés 
 
L'obligació del pagament de la taxa establerta en aquesta ordenança neix amb la prestació del 
servei després de presentar la factura corresponent. 
 
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 del Centre d'Atenció 
Primària corresponent a la seva zona de residència o domicili. 
 
 
Article 8è. Infraccions i sancions 
 
Per tot el que es refereix a la qualificació d’infraccions tributàries com també a la imposició 
de sancions que corresponguin en cada cas, s’aplicarà el que disposa la Llei general 
tributària, el Real Decret 2063/2004, de 15 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament 
General de règim sancionador tributari, la normativa vigent d’aplicació i l’Ordenança fiscal 
general. 
 
La imposició de sancions no impedirà, en cap cas, la liquidació i cobrament de les quotes 
acreditades no prescrites. 
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Disposició final 
 
Aquesta ordenança, que va ser aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament en sessió 
celebrada el dia 8 de novembre de 2011 i definitivament el dia 21 de desembre del mateix 
any, començarà a regir el dia 1 de gener de 2012 i es mantindrà en vigor mentre no s'acordi 
de modificar-la o derogar-la. 
 
 
 


