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ORDENANÇA FISCAL NÚM 24 

 
TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS D’AJUT A LA LLAR (SERVEI D’AJUDA 
DOMICILIÀRIA) 
 
 
Article 1 
 
Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 58 i 20.4 de la Llei 3/88, de 28 de desembre reguladora de 
les Hisendes Local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text 
legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació de. Serveis d’ajut a la llar.(Servei 
d’ajuda domiciliària -Sad-), que es regirà per la present ordenança fiscal. 
 
Article 2 
 
Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei d’ajuda a la llar i la realització de 
les activitats assistencials en que intervé un/a treballador/a familiar, per portar a terme una 
tasca assistencial i de suport material a aquells individus i/o famílies detectades i valorades per 
l’assistent social, els qual pateixen unes necessitats psicosocials i d’organització de la llar amb 
l’objectiu d’evitar situacions d’institucionalització de les persones afectades i /o donar suport 
psicosocial i d’organització de la llar, amb l’objectiu d’evitar situacions d’institucionalització de 
les persones afectades i/o donar suport psicosocial per tal de potenciar un desenvolupament 
integral de l’individu i/o la família, intervenint directament en l’usuari i la seva llar. 
Els àmbits d’actuació son infància en risc, famílies amb necessitat de seguiment 
 
Article 3 
 
Subjectes passius  
 
Són subjectes passius de la taxa en concepte de contribuents les persones físiques i 
jurídiques, així com les entitats a que es refereix l’article 33 de la Llei General tributària, les 
persones que sol·licitin la prestació del servei o aquelles que resultin beneficiades o afectades 
per la realització de les activitats que es detallen a l’article anterior. 
 
Article 4 
 
Responsables 
 
Responen solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques 
o jurídiques  a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei general tributària. 
 
Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors o 
liquidadors de la fallida, concursos, societats i entitats en general en el supòsit i amb l‘abast 
que assenyala l’article 40 de la Llei General Tributària. 
 
Article 5  
 
Renda, capacitat econòmica i quota màxima  
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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’RPF, 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 2017 en 7.967,73 EUR anuals o 663,98 EUR mensuals (per 12 
mensualitats), als efectes de la present ordenança. 
 

Capacitat Econòmica 
desglossament per trams (euro mes) 

Tipus 
(%) 

Quota Màxima 

de 0 a 1,5 
IRSC de           0,00 €  a        995,98 € 0%     

0,00 €  

de 1,5 a 2 
IRSC de       995,99 €  a     1.327,96 €  30% entre           0,01 €  i 

298,79 €  

de 2 a 3 IRSC de   1.327,97 €  a     1.991,94 €  40% entre       298,80 €  i 464,79 €  

de 3 a 4 IRSC de   1.991,95 €  a     2.655,92 €  50% entre       464,80 €  i 796,78 €  

de 4 a 5 IRSC de    2.655,93 €  a     3.319,90 €  60% entre       796,79 €  i 1.195,16 €  

més de 5 
IRSC més de    3.319,91 €      65% més de    1.195,17 €    

  

 
Article 6  
 
Quota tributària. 
 
Indicadors de referència. 
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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.  
 
Malgrat que aquests criteris es van fixar en la resolució del Consell Territorial publicada al BOE 
de 17/12/2008 i declarada nul·la per raons de forma per la sentència de l’Audiència Nacional 
de data 25 de febrer de 2011, es mantenen per considerar-se tècnicament adequats després 
de 2 anys d’implementació d’aquest Model de copagament. 
 
Per a l’exercici 2018, l’indicador de referència es fixa en la quantia següent: 
 
Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili - 18 EUR/hora. 
 
En cap cas la participació de la persona beneficiària superarà el 65% de l’indicador de 
referència, calculat d’acord amb el que s’estableix en aquest article.  
 
El copagament ve determinat per la capacitat econòmica del/la beneficiari/a i pel preu de 
referència. 
 
La quota del Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili és de 11,70 EUR/hora, equivalent al 65% de 
l’indicador de referència. 
 
Article 7 
 
Acreditament, declaració i ingrés 
 
L’obligació del pagament de la taxa establerta en aquesta ordenança neix amb la prestació del 
servei desprès de presentar la factura corresponent. 
 
Tota persona interessada a utilitzar els serveis a què es refereix aquesta Ordenança haurà de 
presentar la sol·licitud a l’assistent/a social del Centre d’Atenció Primària corresponent a la 
seva zona de residència o domicili. 
 
Article 8 
 
Infraccions i sancions 
 
Per tot el que es refereix a la qualificació d’infraccions tributàries com també a la imposició de 
sancions que corresponguin a cada cas, s’aplicarà el que disposa la Llei general tributària, el 
R.D. 1930/1998, d’11 de setembre, la normativa vigent d’aplicació i l’Ordenança Fiscal 
General. 
 
La imposició de sancions no impedirà, en cap cas, la liquidació i cobrament de les quotes 
acreditades no prescrites. 
 
Disposició final 
 
 
Aquesta ordenança fiscal, amb les modificacions aprovades pel Ple en sessió celebrada 25 
d’octubre de 2018, serà d’aplicació des del 1r dia de l’any 2019 i continuarà vigent mentre no 
se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats 
restaran vigents. 

 


