Ordenança fiscal núm. 23
TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’AJUDA A DOMICILI I ALTRES
SERVEIS ASSISTENCIALS
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 20.4) del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. pel
que s'aprovà la refosa de la Llei estatal Reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb
el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per
la prestació del servei d’ajuda a domicili, i la realització d’altres activitats de caràcter
assistencial dutes a terme per l'Ajuntament.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei d’ajuda a domicili i la realització de
les activitats assistencials que es descriuen a l’article 6 d’aquesta Ordenança, sempre que es
duguin a terme pels serveis municipals.
Article 3. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança els que es beneficiïn del
servei prestat per aquest municipi, a que es refereix l’article anterior.
Article 4. Responsables
Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei
General Tributària i a l’Ordenança General.
Article 5. Quota tributària
1.- La quota tributaria es determina pel cost efectiu del servei i es gradua amb un tipus
aplicable en funció dels ingressos de la unitat econòmica de convivència, que es defineix als
efectes d'aquesta Ordenança, com el conjunt de persones i que conviuen amb el beneficiari de
la prestació del servei que dóna lloc al meritament de la taxa unides per matrimoni, per la
situació de parella de fet, per lligams de consanguinitat fins el segon grau de parentiu o per
adopció. A aquests efectes es considerà, així mateix que formen part de la unitat econòmica de
convivència aquelles altres persones que convisquin amb la beneficiaria i que guardin amb ella
un lligam relacionat amb el seu sosteniment per raó de guarda legal, de guarda de fet, de
representació legal o tutela o per altres que comportin, per qualsevol títol fins i tot de mera
lliberalitat, aportació dinerària a favor del beneficiari de la prestació del servei.
2.- La quota tributària és la següent:
2.1 Pel servei d'ajuda a domicili prestat per teleassistència:
Usuari Tipus A.................................... 7,44 Euros/mes (IVA inclòs)
Usuari Tipus B.................................... 1,10 Euros/mes (IVA inclòs)
Usuari Tipus C.................................... 0,55 Euros/mes (IVA inclòs)

2.2 Servei d’atenció domiciliària
Servei de cura a la persona
Servei de neteja de la llar

13,83 Euros/hora (IVA inclòs)
12,70 Euros/hora (IVA inclòs)

Definicions:
Usuari Tipus A: Titular del servei. És la persona que reuneix els requisits necessaris per a ser
usuari del servei. En el seu domicili s'instal·larà un terminal i se li lliurarà un polsador.
Usuari Tipus B: Usuari amb unitat de control remot addicional. És la persona que conviu amb
el titular de servei i alhora reuneix els requisits per a ser-ne també usuari. Aquest segon usuari
disposarà d'un polsador individualitzat. En cas que el titular sigui baixa, l'usuari tipus B passa a
la modalitat A.
Usuari Tipus C: Usuari sense unitat de control remot addicional. És la persona que conviu
amb el titular i necessita les prestacions i atencions que el servei proporciona, però que no té
capacitat física, psíquica o sensorial per a poder sol·licitar per si mateix aquesta atenció, i per
tant, no pot fer ús del polsador. L'usuari és donat de baixa quan el titular sigui baixa, tret que
una altre persona que hi convisqui, sigui o no usuària del servei, en faci ús en nom seu. Només
en aquesta tipologia es podrà prestar el servei a persones amb demència, malaltia mental o
discapacitat auditiva greu.
No hauran de pagar cap quantia econòmica les famílies o persones considerades en “fase 0”,
la qual es dóna quan, sense haver sol·licitat el servei, aquest es considera de necessària
prestació per part del serveis socials de l'Ajuntament en raó d'una situació social concreta i
donada la conformitat per part de l'interessat.
El costos addicionals per aparcament, peatges, transport i altres que es puguin donar en raó de
les necessitats del servei, s'abonaran íntegrament a més a més de la quota abans esmentada.
Article 6. Acreditament
La taxa pel servei d’ajuda a domicili s’acredita en el moment d'iniciar-se la prestació del servei.
Article 7. Règim de declaració i d’ingrés
1.- Els usuaris del servei a fi i efecte de determinar l'import de la taxa que els correspon pagar,
hauran de presentar als serveis socials de l'Ajuntament la següent documentació acreditativa
de la unitat de convivència econòmica i dels seus ingressos:
a) Certificat de convivència referit al domicili del beneficiari del serveis expedit pel servei de
padró d'habitats de l'Ajuntament.
b) Certificats d'ingressos de tots els membres de la unitat, els quals s'hauran d'acreditar per
nòmines, certificats d'empresa, de prestacions de la Seguretat Social, de l'INEM, o de qualsevol
altre manera que permeti determinar-los de forma indubitable. En el cas de no tenir cap ingrés
certificats negatius de la Seguretat Social i/o .
c) Darrera declaració de l'Impost sobre la renda de les persones físiques del propietari de
l'habitatge, quan aquest formi part de la unitat de convivència, o declaració responsable de no
estar obligat a declarar per aquest Impost.
d) Contractes de lloguer de l'habitatge i darrer rebut del lloguer d'aquest, o acreditació d'estar
pagant despeses per la seva adquisició.
e) Declaració escrita sobre la relació de les persones que convisquin amb el beneficiari, quan
aquestes no siguin familiars, i en el seu cas documentació acreditativa de la relació que
respecte del sosteniment d'aquella i dels càrregues de la llar que tenen aquestes.

Sense perjudici de la documentació obligatòria anterior, a fi i efecte de poder determinar amb
mes exactitud els ingressos de la unitat de convivència, l'Ajuntament podrà requerir qualsevol
altre document que posi de manifest la capacitat econòmica d'aquesta.
2.- L'import de la taxa és determinarà en funció dels dies d'utilització segons les hores a prestar
i es farà efectiu per l'import que correspongui a períodes mensuals, a l'avançada dins dels dies
1 al 5 de cada mes
Disposició addicional primera. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes
posteriors
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal 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.
Disposició addicional segona. Servei d’atenció domiciliaria Mentre no s’aprovi la
modificació d’aquesta ordenança, les tarifes del Servei d’assistència domiciliaria, amb efectes
de l’1 de gener de cada exercici i a partir del 2013 experimentaran l’augment de l’IPC (índex de
preus al consum) corresponent a Catalunya, i publicat per l’INE (Institut Nacional d’Estadística),
referit al mes de setembre de l’any anterior.
Disposició final
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada en data 30 de març de 2017.
La darrera modificació de la present Ordenança s’ha produït en l’article 5 –Quota tributària.
L’ordenança entrarà en vigor el mateix dia de la publicació de l’aprovació definitiva en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació
expressa.
Las tarifes previstes en aquesta Ordenança, atès el seu caràcter social, es podran adaptar al
cost que suporti l'Ajuntament en cada moment.

