
ORDENANÇA FISCAL NÚM. P-11: PREU PÚBLIC SERVEI D’AJUDA A DOMICILI

Article 1. Fonament i naturalesa

De conformitat amb el que preveu l'article 41 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que 
aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, el Consell Comarcal de la 
Selva estableix el preu públic corresponent a la prestació del Servei d'Atenció a Domicili 
Social (SAD Social) i Servei d’Atenció a Domicili per Dependència (SAD Dependència).

Article 2. Objecte

El servei d’Atenció domiciliària és una prestació comarcal que ofereix un conjunt integrat, 
organitzat i coordinat d’accions i serveis , que es presten , principalment al domicili, de forma 
conjunta o separadament segons siguin les necessitats de la persona usuària i/o de la seva 
família i que s’orienten a resoldre els problemes o limitacions d’autonomia i cura personal i 
cura de la llar.

Hi ha dues modalitats d’atenció a domicili tant en el SAD social com en el de dependència : 
el Servei d’Atenció i cura personal i el Servei de cura de la llar. El primer englobarà les 
tasques que es realitzen directament a la persona usuària (higiene, preparació d’àpats, 
control medicació, acompanyaments , etc). El segon complementa el primer en els casos 
que es requereixi i engloba les tasques de manteniment i cura de la llar (neteja de la llar).  
Aquest servei sempre s’ha de fer conjuntament amb el d’atenció personal.

Aquests serveis es financen en part per l’ajuntament, que aporta com a mínim el 34%, en 
part per la Generalitat, mitjançant el contracte programa, que aporta el 66% i per les 
aportacions que han de fer els usuaris.

Article 3. Fet imposable

El Servei d’Ajuda a Domicili (SAD) es presta en dues modalitats:

- El SAD Dependència
- El SAD Social

El SAD Dependència vindrà regulat per l’aplicació de la Llei 39/2006 de 14 de desembre de 
Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència 
(LAPAD). Podran ser-ne beneficiaris les persones reconegudes i amb resolució de grau de 
dependència suficient per elaborar el PIA i d’acord amb els Serveis Socials Bàsics per la 
necessitat d’aquest recurs.

El SAD Social vindrà regulat per l’aplicació d’aquesta ordenança i podran beneficiar-se les 
persones que no disposin de reconeixement de dependència o be, per diferents motius, 
hagin desistit a la cartera de serveis de la Dependència.

L’horari de prestació del servei és de 8 a 21 hores de dilluns a divendres. Aquest es podrà 
allargar els caps de setmana de forma excepcional i previ informe de la coordinadora de 
Serveis Socials.
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Article 4. Obligats al pagament

Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança totes les persones 
que tinguin accés a la prestació del Servei d'Ajuda a Domicili Dependència i Servei d’Ajuda a 
Domicili Social, així com els ajuntaments on resideixen els beneficiaris d’aquests serveis.

Article 5. Quantia

5.1.Servei d’ajuda a domicili de Dependència:

5.1.1-Quota de l’Ajuntament:
La quota a abonar pels Ajuntaments per la prestació del Servei d’Ajuda a Domicili de 
Dependència es fixa en un màxim del 34% del cost total del servei. D’aquest preu es 
descomptarà l’import del copagament dels usuaris, que com a màxim serà del 34%.

5.1.2-Quota d’usuari:
La quota a abonar per part de l’usuari de la prestació del Servei d’Ajuda a Domicili de 
Dependència es calcularà en funció dels ingressos de la persona beneficiària que la 
Generalitat ens facilita i es valorarà d’acord amb la calculadora del Programa Individual 
d’Atenció (PIA) establerta per la Generalitat.

El màxim d’hores que es podrà beneficiar l’usuari seran les establertes per la cartera de 
serveis de dependència en funció del grau atorgat i seran pactades entre la persona amb 
dependència i el professional dels Serveis Socials Bàsics.

En cap cas s’establiran fraccions d’hores.

El preu hora bàsic del Servei d’Ajuda a Domicili Dependència es fixa en 16,25€/hora. 
Excepcionalment, es podrà prestar en caps de setmana amb un increment del 10% sobre el 
preu/hora bàsic. 

El preu hora bàsic del Servei de cura de la llar es fixa en 13,52€/hora només de dilluns a 
divendres.

Quan en el servei es realitzi la combinació entre atenció personal i atenció a la llar, 
s’aplicaran els preus en funció del percentatge d’hores d’intensitat de cadascun segons 
indica el següent quadrant:

Atenció Personal Atenció a la Llar Preu Hora

100% 0 16,25 €

99,9% a 75% 0,1% a 25% 15,57 €

74,9% a 50% 25,1% a 50% 14,88  €

49,9% a 25% 50,1% a 75% 14,20 €

24,9% a 0% 75,1% a 100% 13,52 €

 5.2. Servei d’Ajuda a Domicili Social
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El preu hora bàsic del Servei d’Ajuda a Domicili Social es fixa en 15,50 €/hora de dilluns a 
divendres. El preu hora del Servei de cura de la llar es fixa en 13,52€/hora
El màxim d’hores d’atenció s’estableix en 1 hora/diària  (22 hores mensuals), de dilluns a 
divendres. No es podran fer hores en cap de setmana ni festius. A partir d’aquest nombre 
d’hores l’usuari haurà d’assumir el cost del 100% del servei.
Els serveis s’aprovaran amb una temporalitat de 6 mesos i passat aquest període caldrà 
revisar-los de nou. 
De forma excepcional i en casos d’alt risc es valorarà, previ informe dels Serveis Socials 
Bàsics i amb el vist i plau de la responsable tècnica, augmentar el nombre d’hores i/o 
modificar la bonificació.
En els casos que es requereixi coordinació entre Serveis Socials i la treballadora familiar es 
facturarà el temps d’aquesta coordinació mensual a l’Ajuntament corresponent.

5.2.1- Quota d’Ajuntament:

Els ajuntaments hauran de pagar l’establert en l’article 4.

5.2.2-Quota d’usuari:

La quota a abonar per l’usuari  es calcularà en funció  dels següents conceptes:

a- ingressos de la unitat familiar de convivència del sol·licitant
b- despeses descomptables
c- mínim vital
d- renda disponible

Un cop calculats aquests conceptes, es podran aplicar les bonificacions al preu hora bàsic.

a- ingressos de la unitat familiar de convivència del sol·licitant: S’entendrà per unitat familiar 
de convivència les persones que viuen permanentment en el domicili. No es considerarà 
convivència permanent situacions sobrevingudes i/o temporals.
Es consideraran ingressos els provinents dels rendiments del treball i prestacions  
(pensions, atur, etc.), rendiments del capital (mobiliari i immobiliari), guanys patrimonials, i 
rendiments nets d’activitats econòmiques i ingressos derivats de la Llei de Dependència. Els 
ingressos es multiplicaran per 12 mensualitats.

b- despeses descomptables:
- Lloguer o hipoteca: fins a 300 €/mes
- IBI
- Cost de neteja o treballadora familiar privada: fins a 100 €/mes
- Medicació no coberta per la Seguretat Social: fins a 30 €/mes
- Cost de serveis d’atenció personal (Centre Dia, Llar Infants, Centre Ocupacional, o
d’altres): fins a 300 €/mes
-Qualsevol altra despesa extraordinària justificada a l’informe social adjunt a la sol·licitud.
c- mínim vital
Es considera mínim vital (MV) la quantitat mínima necessària per viure (alimentació, llum, 
aigua, telèfon i altres necessitats bàsiques). El mínim vital és igual al 90% del salari mínim 
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interprofessional (SMI) de l’any en curs. Aquest percentatge es va incrementant 
percentualment segons el nombre de membres del nucli familiar, en base al següent càlcul:

Mínim Vital = 1 persona: 90% SMI
Mínim Vital = 2 persones: anterior+60% SMI
Mínim Vital = 3 persones: anteriors+33% SMI
Mínim Vital = 4 persones: anteriors+25% SMI
Mínim Vital = a partir de 5 persones: anteriors+10% SM

d- Renda disponible:
La renda disponible és la quantitat de diners que li resta a la família després de descomptar 
el mínim vital i les altres despeses dels ingressos nets totals. Les persones que cobren una 
prestació per cuidador no professional de LAPAD no seran prioritaris en rebre un SAD 
social, i estaran sotmesos al criteri professional i a l’estudi del cas.

Article 6. Valoració econòmica del SAD Social

La valoració econòmica del SAD es calcularà en funció dels següents conceptes: ingressos 
de la unitat familiar de convivència del sol·licitant, mínim vital, despeses descomptables i 
renda disponible.

S’entendrà per unitat familiar de convivència les persones que viuen permanentment en el 
domicili. No es considerarà convivència permanent situacions sobrevingudes i/o temporals.

La quota a abonar per l’usuari es determinarà en funció dels criteris següents:

1. Càlcul del mínim vital
Es considera mínim vital (MV) la quantitat mínima necessària per viure (alimentació, llum, 
aigua, telèfon i altres necessitats bàsiques). El mínim vital és igual al 90% del salari mínim 
interprofessional (SMI) de l’any en curs. Aquest percentatge es va incrementant 
percentualment segons el nombre de  membres del nucli familiar, en base al següent càlcul: 

Mínim Vital =   1 persona                90% SMI
Mínim Vital =  2 persones                anterior+60% SMI
Mínim Vital =  3 persones           anteriors+33% SMI
Mínim Vital =  4 persones                 anteriors+25% SMI
Mínim Vital = a partir de 5 persones      anteriors+10% SM

2. Càlcul de  la renda disponible:
La renda disponible és la quantitat de diners que li resta a la família després de descomptar 
el mínim vital i les altres despeses dels ingressos nets totals (multiplicats per 12 mesos) de 
la família, provinents dels rendiments del treball (pensions, atur, etc), rendiments del capital 
(mobiliari i immobiliari), guanys patrimonials, i rendiments nets d’activitats econòmiques i 
ingressos derivats de la Llei de Dependència.

Les persones que cobren una prestació per cuidador no professional de LAPAD no seran 
prioritaris en rebre un SAD social, i estaran sotmesos al criteri professional i a l’estudi del 
cas.
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Es calculen altres despeses descomptables del mínim vital, si n’hi ha:

 Lloguer o hipoteca: fins a 300 €/mes
 IBI
 Cost de neteja o treballadora familiar privada: fins a 100  €/mes
 Medicació no coberta per la Seguretat Social: fins a 30 €/mes
 Cost de serveis d’atenció personal (Centre Dia, Llar Infants, Centre Ocupacional, o 

d’altres): fins a 300 €/mes
 Qualsevol altra despesa extraordinària  justificada a l’informe social adjunt a la sol·licitud.

2. Estalvis bancaris:
Es considerarà que no té dret a la subvenció del servei de SAD quan els saldos mitjos  de 
tots els comptes de les entitats bancàries de la persona usuària superen:

1 persona:   10.000 €
2 persones: 15.000 €
A partir de 3 persones: 20.000 €

Independentment dels membres que componen la unitat familiar, a partir de 30.000 € no es 
té dret a la subvenció.

Per comprovar els estalvis de l’usuari, es mirarà si hi ha més titulars que convisquin a banda 
de l’usuari. Si és així,es dividiran els estalvis pel nombre de convivents. Si no hi ha 
convivència, malgrat hi hagin més titulars, es comptabilitzaran els estalvis només a nom de 
l’usuari. 

    Càlcul de la bonificació del servei d’ajut a domicili.

Renda disponible mensual Bonificació
Fins a 30 € 100% del cost
De 31 a 70 € 92% del cost
De 71 a 130 € 84% del cost
De 131 a 190 € 76% del cost
De 191 a 250 € 68% del cost
De 251 a 310 € 60% del cost
De 311 a 370 € 52% del cost
De 371 a 430 € 44% del cost
De 431 a 460 € 36% del cost
A partir de 460,1 € 0

La prestació del Servei d’Ajut a domicili tindrà una quota mínima de 8 euros mensuals en els 
casos del 100% de bonificació.

El màxim d’hores d’atenció s’estableix en 1 hora/diària (22 hores mensuals). A partir 
d’aquest nombre d’hores l’usuari haurà d’assumir el cost del 100% del servei. 

Els serveis s’aprovaran amb una temporalitat de 6 mesos i passat aquest període caldrà 
revisar-lo de nou.
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De forma excepcional i en casos d’alt risc es valorarà, previ informe dels Serveis Socials 
Bàsics i amb el vist i plau de la responsable tècnica, augmentar el nombre d’hores i 
modificar la bonificació.

En els casos que es requereixi coordinació entre Serveis Socials i la treballadora familiar es 
facturarà el temps d’aquesta coordinació mensual a l’Ajuntament corresponent. 

Article 7. Meritament i pagaments

La meritació es produirà des del moment en què s’inicia l’ús del servei i d’acord amb la 
resolució que l’autoritzi. El pagament del servei es produirà per mesos vençuts o 
proporcional al període que s’ha utilitzat el servei. 

El pagament per part del usuaris es realitzarà mitjançant domiciliació bancària.

En el cas dels ajuntament es presentarà una liquidació mensual.

Article 8. Impagament

En cas d'impagament se seguirà el procediment per la via de constrenyiment, que comporta 
el deute de pagar recàrrecs i també interessos de demora.

Article 9. Remissió normativa

En allò no previst en aquesta ordenança serà d’aplicació el que disposa el text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals, l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació, 
la Llei de taxes i preus públics i altra normativa específica.

Disposició Addicional

Els ingressos provinents dels copagaments dels usuaris de SAD Social  es destinaran, si 
s’escau, al finançament de casos urgents o d’altres per esgotament del pressupost del 
Contracte Programa de la Generalitat.

Disposició transitòria

Les persones usuàries del servei pagaran en cada moment el preu públic que determini 
l’ordenança vigent.

Disposició final

Aquesta ordenança fiscal, que ha estat modificada per acord provisional del Ple del Consell 
Comarcal de la Selva en sessió celebrada el 17 d’octubre de 2017, entra en vigor l’endemà 
de la seva publicació definitiva al butlletí oficial de la província de data 5 de gener de 2018, i 
tindrà vigència fins que se n’acordi la seva modificació o derogació.
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