ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 14
REGULADORA DEL SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA
B.O.P de 11.11.2010
En compliment del que disposa l’article 17 de la Llei 39/1998, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals, s’anuncia que el Ple de l’ajuntament a la sessió
realitzada el dia 3 de novembre de 2010 ha aprovat, per majoria absoluta dels seus
membres, per a l’exercici de 2011 i següents


La modificació de les Ordenances Fiscals que a continuació es relacionen:
-



Núm. 1 : reguladora de l’impost sobre béns immobles.
Núm. 2 : reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.
Núm. 7 : reguladora de la taxa del cementiri municipal.
Núm. 8 : reguladora de la taxa de recollida d’escombraries.
Núm. 9 : reguladora dels preus públics.

La imposició i ordenació de les següents ordenances:
-

Reguladora de la utilització privativa o aprofitament especial del domini
públic local per les empreses de transport d’energia elèctrica.
Reguladora del servei d’atenció domiciliària.

Així mateix va acordar-se d’exposar al públic, mitjançant la publicació d’anuncis al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d’anuncis de la Corporació,
els acords anteriors per tal que durant el termini de trenta dies hàbils, comptats dels del
següent al de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província, les persones que
tinguin interès puguin examinar l’expedient, que està a la secretaria municipal, i
presentar les reclamacions que creguin oportunes. Transcorregut el període d’exposició
pública sense haver-se presentat reclamacions els acords de caràcter provisional
esdevindran definitius quedant aprovades definitivament tant les modificacions com les
imposicions i ordenacions de les noves ordenances.

PLE 03-11-2010 - BOP 29.09.2010 TEXT ORDENANÇA PUBLICAT PER LA
DIPUTACIÓ BARCELONA

IMPOSICIÓ I APROVACIÓ ORDENANÇA DEL PREU PÚBLIC PEL SERVEI
D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA.
Assabentats els assistents de la proposta de l’alcaldia de prendre els acords
d’imposició i aprovació del preu públic pel servei d’atenció domiciliària.

Atès que el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a
19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals
reguladores dels tributs locals.
Atès que en el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran
d’aprovar-se simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició.
L’article 16.1 del text legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals
contindran com a mínim la determinació dels elements tributaris, el règim de
declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva
aplicació.
Atès que la publicació dels textos de les ordenances fiscals municipals resulta
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de
complir la doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió
dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans.
Atès que la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària,
i l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals
possibiliten que les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària
general al règim d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió
aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les
modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General, redactada a l’empara
de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del
Règim Local.
Atès que verificat, en relació al preu públic per prestació de serveis públics o
realització d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es
modifiquen, l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt,
del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu
l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
La regidora Maria Àngels Garriga explica que amb aquesta ordenança es
pretén –entre altres- sensibilitzar i fer entendre que els serveis, fins i tot els
socials (teleassistència i atenció domiciliària), tenen un cost i que -tot i el seu
caràcter- no implica que hagin de ser gratuïts. A l’ordenança es defineix el
servei, com es calcula el seu cost i es recull la manera de repercutir el cost
atenent bàsicament a la capacitat econòmica dels beneficiaris del servei.
El regidor Víctor Reixach diu que l’exigència del copagament d’alguns serveis,
en especial els assistencials i socials, és un clar exponent de la tendència cap
a la privatització de tots els serveis públics, per arribar-hi sols faltarà un pas
més. Considera que caldria veure quins serveis d’aquest caràcter tenim o
quins ens falten o quines mancances existeixen per poder afrontar llur
problemàtica sense posar pedaços realitzant actuacions que no acaben de
resoldre els problemes, per exemple caldria saber la necessitat de tenir un
centre de dia o si el servei de teleassistència és eficaç. En quant a l’ordenança
voldria pensar que no s’ha fet des de un despatx recollint el model tipus
redactat per la Diputació de Barcelona.

La regidora Maria Àngels Garriga li contesta que aquesta ordenança és fruït de
moltes hores de treball i de reunions de tot el personal i de regidors i alcaldes
que composen la Unitat Bàsica de Serveis d’Atenció Primària (UBASP) del Baix
Montseny, que agrupa tots els municipis d’aquesta zona, havent estudiat els
serveis que es presten, la demanda, els costos, els beneficiaris i el seu entorn, i
d’altres qüestions, havent finalment coordinat aquesta inquietud amb l’Àrea de
Serveis Socials de la Diputació de Barcelona, per arribar al final a tenir aquesta
ordenança, la qual es posarà en practica l’any vinent i conforme s’apliqui
servirà per anar-la corregint i millorant.
Posada a votació la proposta es produeix el següent resultat:
 SIS vots A FAVOR: els emesos pels senyors: Salvador Cañellas, Enric
Amargant Presas, Maria Àngels Garriga Puig, Jaume Sabé Mir, Daniel
Fernández Fuster i Jaume Ninou Planas.
 TRES vots D’ABSTENCIÓ: els emesos pels senyors: Isabel Godino
Romero, Júlia Galí Tàpias i Víctor Reixach Casacuberta.
en no necessitar aquest assumpte cap majoria qualificada, a la vista del resultat
de la votació s’aprova la proposta de l’alcaldia, acordant-se:
PRIMER.- Imposar el preu públic pel servei d’atenció domiciliaria i aprovar
provisionalment l’ordenança fiscal reguladora de la mateixa, següent:
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 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. Aquest servei inclou:
a) 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.
b) El Servei de Teleassistència Domiciliària que s’ofereix a les persones grans o
amb discapacitats, que viuen soles permanentment o durant gran part del dia, o
be que conviuen amb altres persones que presenten idèntiques característiques
d’edat o discapacitat, atenció en situacions urgents les 24 hores del dia i durant
tot l’any mitjançant la utilització de tecnologies de la comunicació i de la
informació, amb el suport dels mitjans personals necessaris.
Article 2. Concepte
Constitueix l’ objecte del preu públic la prestació de:
a) 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.
b) Servei de Teleassistència 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.
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 2011, l’ indicador de referència es fixa en les quanties següents:
a) Servei Bàsic d’ Ajuda a Domicili - 18 euros/hora
b) Servei de Teleassistència - 20,06 euros/mes
En cap cas la participació de la persona beneficiària superarà el 65 per cent de
l’indicador de referència, calculat d’acord amb el que s’estableix en aquest article.
Article 5. Renda, capacitat econòmica i quota màxima
1. La capacitat econòmica personal es determinarà en atenció a la renda de la persona
beneficiària. Els ingressos seran els que es generen amb caràcter regular excloent-hi
les rendes originades per les variacions patrimonials, afegint les pensions i
prestacions exemptes de tributar per l’IRPF, però excloent els ingressos derivats de
les prestacions d’anàloga naturalesa i finalitat.
2. En la determinació de la capacitat econòmica de la persona beneficiària, s’hauran de
tenir en compte, també, les deduccions per fills a càrrec, segons l’ORDRE
ASC/432/2007 de 22 de novembre (publicada al DOGG de 27/11/2007).
3. Els Ens Locals prestadors del servei sol·licitaran a la persona usuària l’autorització
per a la consulta de les dades personals relatives a la seva capacitat econòmica
davant l’Agència Espanyola d’Administració Tributària, Seguretat Social i altres
entitats de Previsió Social i altres fonts d’informació públiques.
4. Pel càlcul de la capacitat econòmica personal es tindran en compte els imports
facilitats per les fonts abans esmentades i, en cas que no sigui possible obtenir dades
d’aquestes fonts d’informació pública, es demanarà a la persona beneficiària que
aporti els certificats d’ingressos pertinents.
5. La quota màxima representa l’import que la persona usuària pot satisfer pels serveis
socials rebuts, d’acord amb la seva capacitat econòmica, i s’obté de la següent
manera:
- L’import de la capacitat econòmica de la persona beneficiària es desglossarà per
trams de renda.
- A cada tram de renda se li aplica el tipus que es relaciona en l’escala que
s’adjunta.
- La quota màxima és la suma de les quotes parcials obtingudes en cada tram de
renda.
- Les persones, la capacitat econòmica de les quals no superi l’import d’una
vegada l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC), estaran
exemptes de copagament.

-

L’IRSC està fixat pel 2010 en 7.967,73 euros anuals o 663,98 euros mensuals,
als efectes de la present ordenança.
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6. Si la persona és beneficiària dels dos serveis inclosos en aquesta ordenança, caldrà
considerar la quota a pagar de forma integral o bé minorar la quota màxima amb
l’import del copagament que ja estigui satisfent com a usuari/a.
7. Si la persona beneficiària dels serveis inclosos en aquesta ordenança és també
beneficiària d’altres serveis socials subjectes a copagament, caldrà considerar la
quota a pagar de forma integral o bé minorar la quota màxima amb l’import del
copagament que ja estigui satisfent com a usuari/a.
Article 6. Preu públic exigible
1. Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili:
El preu públic és de 11,70 euros/hora, equivalent al 65% de l’indicador de
referència, fixat a l’ article 4 d’ aquesta ordenança.
2. Servei de Teleassistència:
El preu públic és de 8,43 euros/mes, equivalent al 42% de l’indicador de referència,
fixat a l’ article 4 d’ aquesta ordenança.
3. En cap cas l’import a satisfer per la persona usuària podrà superar la quota màxima
resultant d’aplicar l’escala de l’article 5.5 d’ aquesta ordenança.
Article 7. Meritament
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 8. Règim de declaració i d’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 deu primers dies de cada mes natural següent al mes de
l’inici del servei.
2. El preu públic per al Servei de Teleassistència es pagarà trimestralment, durant els
deu primers dies del mes natural següent al període de l’inici del servei, llevat dels
casos en què l’usuari/a sigui també beneficiari/a del Servei Bàsic d’Ajuda a
Domicili, cas en el qual es liquidaran conjuntament, amb caràcter mensual, d’acord
amb el previst al punt anterior.
Es procurarà que el pagament del preu públic es realitzi mitjançant domiciliació
bancària, que sol·licitarà l’interessat a les oficines municipals.
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
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, als efectes de
determinar els trams de renda i la quota màxima prevista a l’article 5.5, 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
La present ordenança, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el dia 3 de novembre de 2010 i que –un cop aprovada definitivament- regirà
des del dia 1 de gener de 2011 i es mantindrà vigent fins la seva modificació o
derogació expressa.
SEGON.- Realitzar informació pública pel període de trenta dies, amb
publicació d'edictes al B. O. P. de Barcelona i tauler d’anuncis, per tal que, dins
el període indicat, puguin formular-se reclamacions o suggeriments. Amb el
benentès que cas de no haver-n'hi l’acord d’imposició i d’aprovació provisional
de l’ordenança esdevindrà definitiu.
TERCER.- Publicar, un cop els acords esdevinguin definitius, el text íntegre de
l’ordenança fiscal, que entraran en vigor el dia 1r. de gener de l’any 2011 i
regiran mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.

B.O.P de 30.12.2010
El Ple de l’Ajuntament a la sessió realitzada el dia 3 de novembre de 2010 va aprovar
provisionalment:
 La modificació d’algunes de les tarifes de les Ordenances Fiscals, i
 La imposició i ordenació de les ordenances següents:
- Reguladora de la utilització privativa o aprofitament especial del domini
públic local per les empreses de transport d’energia elèctrica, i
- Reguladora del servei d’atenció domiciliària.
havent-se portat a terme informació pública dels citats acords plenaris sense que s’hagin
formulat al·legacions, pel que els acords provisionals han esdevingut definitius, i-en
conseqüència- les tarifes que seran vigents per l’exercici 2011 i següents seran les que
s’indiquen:
No essent necessari de publicar el text íntegre de les noves ordenances aprovades (
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per les empreses de
transport d’energia elèctrica, i del servei d’atenció domiciliària ), tota vegada que no
difereix del text aprovat i publicat per la Diputació de Barcelona en Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona el dia 29 de setembre de 2010.

