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ORDENANÇA NÚM. B5 - PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ATENCIÓ 
DOMICILIÀRIA   

 
Article 1r. Fonament i naturalesa 
 
De conformitat amb el que preveu l'article 127, en relació amb l'article 41, ambdós del Text 
refós de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals (RDL 
2/2004, de 5 de març), 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,  
que es regiran conforme amb l’establert en aquesta ordenança, i amb allò que preveu 
l’ordenança General Reguladora de preus públics de l’Ajuntament de Castellar del Vallès. 
 
Article 2n. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de preu públic la prestació per part de l’Ajuntament dels Serveis 
d’atenció Domiciliària: Servei d’ajut a Domicili, Servei d’auxiliar de la Llar i el Servei de 
teleassitència i Servei de préstec d’ajuts tècnics. 
 
Article 3r. Concepte 
 
 
Els Serveis d’atenció Domiciliària són una prestació dels serveis socials bàsics que ofereixen 
un conjunt integrat, organitzat i coordinat d’accions i serveis que poden ser prestats de 
forma conjunta o separada segons siguin les necessitats dels usuaris. Aquests serveis són 
prestats en el domicili de la persona usuària i s’orienten a resoldre els problemes o 
limitacions d’autonomia personal, amb l’objectiu d’atendre les mancances d’autonomia 
personal, cobrint les necessitats bàsiques de la vida diària i les necessitats relacionals de les 
persones. 
 
El Servei d’atenció Domiciliària inclou el servei d’ajut a domicili, el servei d’auxiliar de la llar 
i el servei de teleassistència. 
 
El Servei d’ajut a Domicili és aquell servei d’ajuda a les famílies o a les persones, realitzat 
en el seu domicili per un/a professional especialitzat/ada, el Treballador/a Familiar, que atén 
les necessitats bàsiques i/o relacionals de les persones, procurant un nivell d’atencions 
personals, socials i tècniques que proporcionin als usuaris la possibilitat de romandre a la 
seva llar i entorn social amb la millor qualitat de vida i autonomia durant el major temps 
possible. 
 
El Servei d’auxiliar de la Llar és un servei de suport realitzat en el domicili per un/a 
professional, destinat a mantenir en condicions d’ordre i higiene la llar de l’usuari i les seves 
pertinences d’ús quotidià. 
 
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, 
consisteix en 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. 
 
El Servei de préstec d’ajuts tècnics posa a disposició temporal de les persones amb manca 
d’autonomia una sèrie de materials disponibles que faciliten el desenvolupament de la via 
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quotidiana (grua, llit articulat, caminador,...) 
 
Article 4rt. Subjectes passius 
 
Són subjectes passius del preu públic, les persones beneficiàries o que sol·licitin els serveis 
esmentats a l’article anterior. 
 
Article 5è. Obligació al pagament 
 
L’obligació al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix des del moment 
en que es sol·licita la utilització dels serveis. Nogensmenys, una vegada sol·licitat el servei, 
la persona usuària o beneficiària tindrà dret al reintegrament de la quantitat prèviament 
satisfeta si aquell no s’arribés a prestar efectivament per causes que objectivament no li 
siguin no imputables. 
 
Article 6è. Bonificacions 
 
 
Tots els usuaris dels Serveis d’atenció Domiciliària, en qualsevol de les modalitats d’ajut a 
domicili, d’ajut a la llar i/o de servei de teleassistència, estaran obligats a contribuir en el 
seu cost econòmic. Si bé s’aplicaran uns criteris i barems econòmics per definir i establir el 
tipus de subvenció que poden tenir els beneficiaris.  
 
1. Sistema a aplicar pel preu públic del servei d’ajut a domicili i d’ajut a la llar 
 
Per establir els trams de subvenció s’opta per un sistema basat en: 

- La garantia d’ingressos establerta a l’ordre 432/2007, de 22 de novembre, per la 
qual es regulen els preus públics i el règim de participació de les persones 
beneficiàries en el finançament dels serveis del Sistema per a l’autonomia i l’atenció 
a la Dependència en l’àmbit de Catalunya. 

- Sistema de càlcul de l’aportació progressiva, per tal de complir el criteri d’equitat, i 
que l’aportació de l’usuari augmenti progressivament segons la capacitat econòmica. 

 
 
Es tindran en compte els següents criteris: 
 
Capacitat econòmica del beneficiari. 
 
La capacitat econòmica de la persona beneficiària consistirà en la suma dels ingressos 
derivats de la seva renda personal, computats segons els criteris establerts en 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 computable 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 al 33 per cent (Reducció d’1 vegada 

l’IRSC) 
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La capacitat econòmica de la persona beneficiària consistirà en la suma dels ingressos dels 
quals es restarà d’import de la suma de reduccions per càrregues familiars si s’escau. 
 
Per la valoració de la capacitat econòmica es requerirà la presentació de la documentació 
necessària per acreditar la situació. 
 
Garantia d’ingressos 
 
En la determinació de l’aportació de la persona beneficiària es garantirà el 100 % de l’Index 
de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC), segons el que estableix l’article 6 de l’ordre 
ASC/432/2007. 
 
En el supòsit de persones beneficiàries de les dues prestacions de servei objecte d’aquesta 
ordenança, el coeficient de garantia d’ingressos es tindrà en compte una sola vegada. 
 
Determinació de l’aportació del beneficiari en el 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.  
 
Sobre la capacitat econòmica mensual s’aplicaran els beneficis fiscals corresponents per a 
cada tram d’ingressos, seguint la proporció del quadre següent: 
 
 
Barems, límit inferior i límit superior :  
 
Bonificacions pel Servei d’ajut a 
Domicili (SAD) 

Desglossament per 
trams  A pagar per l’usuari 

Ingressos 
Mínim 
euros 

Màxim 
euros 

% 
subvencionat 

Hora 
Ordinària 

Hora 
festiva 

Fins a una vegada l’IRSC 0,00 569,12 100,00% 0,00 € 0,00 € 
Entre 1 i 1,15 vegades 
l’IRSC 

569,12 654,49 
90,00% 1,80 € 2,25 € 

Entre 1,16 i 1,30 vegades 
l’IRSC 

654,49 739,86 
80,00% 3,60 € 4,45 € 

Entre 1,31 i 1,45 vegades 
l’IRSC 

739,86 825,22 
70,00% 5,40 € 6,70 € 

Entre 1,46 i 1,60 vegades 
l’IRSC 

825,22 910,59 
60,00% 7,15 € 8,95 € 

Entre 1,61 i 1,75 vegades 
l’IRSC 

910,59 995,96 
50,00% 8,95 € 11,15 € 

Entre 1,76 i 1,90 vegades 
l’IRSC 

995,96 1.081,33 
40,00% 10,75 € 13,40 € 

Entre 1,91 i 2,05 vegades 
l’IRSC  

1.081,33 1.166,70 
30,00% 12,50 € 15,65 € 

Entre 2,06 i 2,20 vegades 
l’IRSC 

1.166,70 1.252,06 
20,00% 14,30 € 17,90 € 

Entre 2,21 i 2,35 vegades 
l’IRSC 

1.252,06 1.337,43 
10,00% 16,10 € 20,10 € 

Més de 2,35 vegades l’IRSC 
1.337,43   

0,00% 17,90 € 22,35 € 
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Bonificacions pel Servei d’ajut a 
la Llar (SALL) 

Desglossament per 
trams    

Ingressos 
Mínim 
euros 

Màxim 
euros 

% 
subvencionat 

Hora 
Ordinària  

Fins a una vegada l’IRSC 0,00 569,12 100,00% 0,00 €  
Entre 1 i 1,15 vegades 
l’IRSC 

569,12 654,49 
90,00% 1,60 €  

Entre 1,16 i 1.30 vegades 
l’IRSC 

654,49 739,86 
80,00% 3,25 €  

Entre 1,31 i 1,45 vegades 
l’IRSC 

739,86 825,22 
70,00% 4,85 €  

Entre 1,46 i 1,60 vegades 
l’IRSC 

825,22 910,59 
60,00% 6,45 €  

Entre 1,61 i 1,75 vegades 
l’IRSC 

910,59 995,96 
50,00% 8,10 €  

Entre 1,76 i 1,90 vegades 
l’IRSC 

995,96 1.081,33 
40,00% 9,70 €  

Entre 1,91 i 2,05 vegades 
l’IRSC  

1.081,33 1.166,70 
30,00% 11,35 €  

Entre 2,06 i 2,20 vegades 
l’IRSC 

1.166,70 1.252,06 
20,00% 12,95 €  

Entre 2,21 i 2,35 vegades 
l’IRSC 

1.252,06 1.337,43 
10,00% 14,55 €  

Més de 2,35 vegades l’IRSC 
1.337,43   

0,00% 16,20 €  
 
Exempcions: Tots aquells usuaris que, un cop aplicats els barems anteriors, no quedin per 
sota del límit inferior i la corporació municipal consideri que estan en una situació 
excepcional, podran  ser eximits totalment de fer l’aportació que els hi correspongui, previ 
informe del tècnic responsable.  
 
2. Sistema a aplicar pel preu del servei de teleassistència 
 
 
El beneficiari abonarà una quota mensual. S’aplicarà una exempció de la quota a les 
persones que visquin soles i la totalitat dels seus ingressos per pensions de jubilació o altres 
(excepte dependència) siguin iguals o inferiors a la pensió per jubilació no contributiva. 
 
L’Ajuntament sol·licitarà a la persona usuària l’autorització per a la consulta de les dades 
personals relatives a la seva capacitat econòmica davant l’Agència Estatal d’Administració 
tributària, Seguretat social i altres fonts d’informació públiques. 
 
3. Sistema a aplicar pel preu del servei de préstec d’ajuts tècnics 
 
 
El beneficiari abonarà un lloguer mensual de l’aparell en modalitat de lloguer. S’aplicarà una 
exempció de la quota a les persones que visquin soles i la totalitat dels seus ingressos per 
pensions de jubilació i altres (excepte dependència) siguin iguals o inferiors a la pensió per 
jubilació no contributiva. 
 
Article 7è. Quantia 
 
La quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança serà la següent:  
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SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA Preu EUR 
Hora ordinària  17,90 
Hora nocturna o festiva 22,35 
 
Hora ordinària: la que es realitza entre les 7 i les 20 hores els dies feiners de dilluns a 
divendres. 
Hora nocturna: la que es realitza entre les 20 i les 7 hores, els dies feiners de dilluns a 
divendres 
Hora festiva: la que es realitza durant les 24 hores de dissabtes, diumenges i festius. 
La facturació d’hora urgent vindrà determinada per la franja horària de prestació: ordinària 
o nocturna/festiva 
 
SERVEI D’AUXILIAR  A LA LLAR Preu eur 
Hora ordinària  16,20 
 
Hora ordinària: la que es realitza entre les 7 e les 20 hores els dies feiners de dilluns a 
divendres. 
 
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA Preu eur 
Mes  5,00 
 
S’abonarà l’import de l’aparell pel tipus d’usuaris A per domicili i seran gratuïts si s’escauen 
els aparells pels tipus d’usuaris B i C . Usuaris tipus A: un aparell amb control remot. 
Usuaris  B: segon aparell amb control remot . Usuaris C: sense control remot addicional per 
persones amb manca total d’autonomia. 
 
 
SERVEI DE PRÉSTEC D’AJUTS TÈCNICS Preu eur per mes 
Llit articulat i grua 15,00 
Altres ajuts (caminador, alça bany, cadira dutxa) 3,00 
 
Article 8è. Forma de Cobrament 
 
1. Pel que fa el preu públic pel servei d’atenció domiciliari i pel servei d’ajut a domicili, 
l’empresa adjudicatària cobrarà el cost del Servei d’atenció Domiciliària per  mitjà de dues 
fonts de finançament:  

a) Cada usuari pagarà directament a l’empresa la part que li correspongui segons els 
barems aprovats 
b) L’Ajuntament pagarà la part subvencionada de cada usuari segons els criteris i 
barems especificats anteriorment, aplicats per l’ajuntament corresponent i que 
hauran estat notificats a l’empresa. 

 
2. Pel que fa el preu públic pel servei de teleassistència es pagarà trimestralment, durant els 
deu primers dies del mes natural al període d’inici del servei. 
El pagament es realitzarà mitjançant domiciliació bancària. 
 
Les quotes acreditades i no satisfetes s’exigiran per via de constrenyiment, que comporta el 
deure de pagar recàrrecs amb interessos de demora. 
 
3. Pel que fa el preu públic pel lloguer d’ajuts tècnics es pagarà mensualment, durant els 
deu primers dies del mes natural al període d’inici del préstec del material. 
 
Article 9è. Actualització i revisió dels imports 
 
Els imports dels preus públics de referència s’actualitzaran anualment. 
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Els imports de les aportacions de les persones beneficiàries seran actualitzats cada any. 
 
Les persones beneficiàries hauran de posar en coneixement dels òrgans competents 
qualsevol canvi en la seva situació econòmica o personal que pugui repercutir sobre la seva 
aportació en el cost del servei. 
 
Disposició final 
 
Aquesta Ordenança aprovada pel Ple en sessió celebrada a Castellar del Vallès, a 8 de 
novembre de 2011, començarà a regir el dia 1 de gener de 2012 i continuarà vigent mentre 
no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no 
modificats restaran vigents. 


