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Article 1r. 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 i article 31 de la Llei 

del Parlament de Catalunya 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials a Catalunya, 

aquest Ajuntament estableix el preu públic per la prestació del Servei d’Atenció 

Domiciliària. 

 

2. El Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili que està integrat pel conjunt de prestacions de 

serveis relacionats amb l’atenció a les necessitats domèstiques o de la llar i els serveis 

relacionats amb l’atenció personal en les activitats de la vida diària. 

 

Article 2n. Concepte 

 

Constitueix l’objecte del preu públic la prestació del Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili 

en que intervenen professionals per dur a terme actuacions de caràcter personal i de 

caràcter domèstic, consistents en: 

 

- Tasques assistencials i de suport material a aquelles persones i/o famílies, 

prèviament valorades pels equips de serveis socials del municipi, que no poden fer 

front a les activitats de la vida diària tot promovent llur autonomia personal. 

 

- Tasques de suport a la neteja i ordre domèstic (neteja, bugaderia, planxa i d’altres 

de similars característiques) a aquelles persones i/o famílies a què es refereix 

l’apartat anterior. 

 

Article 3r. 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 Domiciliària. 

 

Article 4t.- Exempcions, bonificacions i reduccions 

 

1. No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació de 

l’import que els obligats al pagament hagin de satisfer per aquest preu públic. 

 

2. Malgrat el que disposa l’apartat anterior, els Serveis Socials locals podran 

determinar la possibilitat d’aplicar les deduccions que es detallen a l’art. 5.2 d’aquesta 

ordenança. 

 

Article 5è. Preu públic exigible 

 

El preu públic es fixa en 6,00 euros/hora. 

Bonificacions segons criteri de Serveis Socials: 
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Percentatges 

Bonificació 

Euros/hora 

Preu 

Euros/hora 

25% 1,50 € 4,50 € 

50% 3,00 € 3,00 € 

75% 4,50 € 1,50 € 

100% 6,00 € - 

 

Article 6è. Meritament 

 

1. La quota per al Servei d’Atenció Domiciliària es meritarà quan s’iniciï la realització 

de l’activitat que constitueix l’objecte de la present ordenança.  

 

Article 7è. Règim de declaració i ingrés 

 

1. El preu públic per al Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili s’exigirà a mesos vençuts, i el 

pagament es farà durant els quinze primers dies de cada segon mes natural 

transcorregut  el mes en el que s’ha prestat el servei. 

 

Es procurarà que el pagament del preu públic es realitzi mitjançant domiciliació 

bancària, que sol·licitarà l’interessat a les oficines municipals. 

 

2. 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 - 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. 

 

Disposició final 

 

La present ordenança, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió 

celebrada el dia 29 d’octubre de 2012 i que ha quedat definitivament aprovada en 

data 20 de desembre de 2012, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2013 i regirà 

fins la seva modificació o derogació expressa. 

 


