ORDENANCES FISCALS 2014

Ordenança fiscal 5.4.
PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
D’AJUDA A DOMICILI
Article 1. Fonament i naturalesa
1. 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, article 31 de la Llei
del Parlament de Catalunya 12/2007, d’11 d’ octubre, de Serveis Socials a
Catalunya i Reglament Regulador del Servei d’Atenció Domiciliaria Comarcal de 27
de desembre de 2005, aquest Ajuntament estableix el preu públic per la prestació
del Servei d’Ajunda a Domicili.
2. Els serveis d’atenció a domicili s’adrecen, en general a persones i/o unitats de
convivència en situació de risc social i amb dificultats d’adaptació social amb
manca d’autonomia personal o en situació de dependència, que es troben per
motius físics, psíquics o socials, amb dificultats per realitzar les activitats de la vida
diària i garantir l’adequat desenvolupament personal o familiar.
Article 2. Concepte
Constitueix l’ objecte del preu públic la prestació de: Servei d’Assistència Domiciliària
Article 3. Obligats al pagament
Estan obligades al pagament les persones que sol·licitin la prestació del servei o
aquelles que resultin beneficiades per la realització de l' activitat assistencial que
constitueix l'objecte del Servei d’Atenció Domiciliaria.
Quedaran exempts de pagament aquelles persones que, mitjançant un informe de
Serveis Socials, justifiquin una situació de pobresa greu.
Article 4. Indicadors de referència
De conformitat amb la Llei 39/2006, de 14 de desembre de Promoció de l’Autonomia
Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència, el Consell Territorial
del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD), acordà en sessió
del 27 de novembre de 2008 (publicat al BOE 17/12/2008), que als efectes de
determinar la participació del beneficiari en el cost dels serveis, l’administració
competent fixarà un indicador de referència.
Per a l’ exercici 2014, l’ indicador de referència es fixa en les quanties següents:
Servei d’Ajuda a Domicili – 15,46 euros/hora mes IVA.
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Article 5. Capacitat Econòmica i Garantia d’Ingressos.
1. Capacitat econòmica del beneficiari
Tots els usuaris del Servei d’Ajuda Domiciliaria estaran obligats a pagar el seu
cost. Si bé s’aplicaran uns criteris i barems econòmics per definir i establir el tipus
de subvenció que poden tenir els beneficiaris, segons s’indica a l’article 6.
La capacitat econòmica de la persona beneficiaria consistirà en la suma dels
ingressos derivats de la seva renda personal, computats segons els criteris
establerts a la legislació de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF),
excloent els guanys o les pèrdues patrimonials. Els ingressos derivats de les
prestacions de la Llei de la Dependència o d’altres substancialment anàlogues del
Sistema Català de Serveis Socials d’atenció Pública no són computables ni
deduïbles.
En el supòsit de declaració conjunta de l’IRPF, la suma d’ingressos computables
es distribuirà en parts iguals entre els dos cònjuges declarants.
La suma dels ingressos es reduirà per compensar les càrregues familiars. La
reducció s’aplicarà sobre els fills de la persona beneficiària, sempre que hi
concorrin els requisits següents:
-

Fills menors de 25 anys (reducció de 0,5 vegades l’IRSC)
Fills amb un grau de discapacitat igual o superior el 33 per
cent (reducció d’1 vegada l’IRSC)

Per a la valoració de la capacitat econòmica es requerirà la presentació de la
documentació necessària per acreditar la situació. Serà el tècnic que fa la
sol·licitud del servei l’encarregat d’establir els criteris i determinar el tram de
subvenció al preu públic.

2. Garantia d’Ingressos.
En la determinació de l’aportació de la persona beneficiària es garantirà el 100%
de l’Índex de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC), segons el que estableix
l’article 6 de l’ordre ASC/432/2007.
Article 6. Bonificació del preu del Servei
L’aportació del beneficiari en el preu del servei es determinarà tenint en compte la
capacitat econòmica disponible, en còmput mensual: dividint la capacitat econòmica
entre dotze.
En cap cas la participació de la persona beneficiària de Sad Dependència superarà el
65% del preu públic.
Sobre la capacitat econòmica mensual s’aplicaràn els beneficis fiscals corresponents
per a cada tram d’ingressos, seguint la proporció del quadre adjunt:
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Ingressos
Fins a una vegada l'IRSC
Entre 1 i 1,15 vegades l'IRSC
Entre 1,16 i 1,30 vegades l'IRSC
Entre 1,31 i 1,45 vegades l'IRSC
Entre 1,46 i 1,60 vegades l'IRSC
Entre 1,61 i 1,75 vegades l'IRSC
Entre 1,76 i 1,85 vegades l'IRSC
Entre 1,86 i 1,95 vegades l'IRSC
Entre 1,96 i 2,05 vegades l'IRSC
Entre 2,06 i 2,20 vegades l'IRSC
Entre 2,21 i 2,35 vegades l'IRSC
Mes de 2,35 vegades l'IRSC

PREUS HORA IVA EXCLÒS
% subvencionat Preu Hora Ordinària
100,00%
‐ €
90,00%
1,55 €
80,00%
3,09 €
70,00%
4,64 €
60,00%
6,18 €
50,00%
7,73 €
40,00%
9,28 €
35,00%
10,05 €
30,00%
10,82 €
20,00%
12,37 €
10,00%
13,91 €
0,00%
15,46 €

Preu Hora Festiva
‐ €
1,93 €
3,86 €
5,80 €
7,73 €
9,66 €
11,59 €
12,56 €
13,52 €
15,46 €
17,39 €
19,32 €

Article 7. Preu públic exigible
1. Servei d’Ajuda a Domicili – 15,46 euros/hora mes IVA
Article 8. Meritament
1. Es meritarà quan s’iniciï la realització de l’activitat que constitueix l’ objecte de la
present ordenança.
Article 9. Règim de declaració i d’ingrés
1. El preu públic per al Servei d’Ajuda domiciliaria es pagarà mensualment, durant els
deu primers dies del mes natural següent al període de l’i nici del servei.
2. Es procurarà que el pagament del preu públic es realitzi mitjançant domiciliació
bancària (se li requeriran dades bancàries)
3. Les quotes acreditades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment, que
comporta el deure de pagar recàrrecs i també interessos de demora.

Disposició Addicional 1ª.
Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la normativa
vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors
1. Els preceptes d'aquesta ordenança 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.
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Disposició Addicional 2ª.
Efectes de la modificació de l’ IRSC i l’ indicador de referència
1. Si es modifiqués l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya, s’aplicarà el
nou indicador des del trimestre natural següent a la seva publicació oficial.
2. Cas que procedeixi aplicar una variació en els indicadors de referència previstos a
l’article 4, caldrà tramitar la corresponent modificació de l’ ordenança.

Disposició final
Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada a Sant Quirze del Vallès
el 23 de desembre de 2013, començarà a regir el dia 1r de l’any 2014 i continuarà vigent
mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els
articles no modificats restaran vigents.
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