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ORDENANÇA FISCAL NÚM.   58 

 
Ordenança fiscal reguladora del preu públic pel servei d’ajuda a domicili i el transport 

d'acompanyament 
 

ARTICLE 1. FET IMPOSABLE 
 
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, l’Ajuntament d’Arbúcies 
estableix el preu públic corresponent a la prestació del Servei d'Ajuda a Domicili Social i Servei 
d’Ajuda a Domicili per Dependència. Així mateix, s’estableix el preu públic del servei de 
transport i acompanyament a persones amb mobilitat reduïda. 
 
ARTICLE 2. OBJECTE 
 
El servei d’Atenció domiciliària és una prestació municipal 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. 
 
Aquest servei es finança en part per l’Ajuntament, que aporta com a màxim 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. 
 
El servei de transport i acompanyament per a persones amb dificultats de mobilitat, té com a 
objecte facilitar visites a serveis especialitzats de salut i gestions en diferents serveis públics 
que necessàriament s’han de fer de manera presencial. 
 
ARTICLE 3. FET IMPOSABLE 
 
El fet imposable del SAD Dependència serà els serveis del qual es beneficiaran les persones 
que tenen reconeguda una resolució de grau de dependència per la Generalitat i sol·liciten 
un servei de SAD dins la cartera de serveis a què tenen dret. 
 
El fet imposable del SAD Social serà els serveis dels quals es beneficiaran les persones que 
necessitin un suport en a domicili per les tasques diàries, no tinguin reconegut grau de 
dependència i ho hagin sol·licitat. 
 
El fet imposable de la taxa del servei de transport i acompanyament és la prestació del suport 
a persones amb mobilitat reduïda que permeti l’accés a serveis especialitzats de salut i altres 
departaments de l’administració pública 
 
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. D’ 
igual manera estaran obligats al pagament els usuaris que gaudeixen del servei de transport 
i acompanyament. 
 



 
 

Ordenança núm. 58  2 

 

ARTICLE 5. QUANTIA 

La quota a abonar per l’usuari per la prestació del Servei d’Ajuda a Domicili Dependència es 
calcularà en funció dels ingressos propis que la Generalitat ens facilita i es valorarà d’acord 
amb la calculadora 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. 
 
La quota a abonar pels ajuntaments per la prestació del Servei d’Ajuda a Domicili 
Dependència 
es fixa un màxim del 34% del cost total del servei i se li abonarà el copagament dels usuaris. 
 
El preu hora del Servei d’Ajuda a Domicili Dependència es fixa en 17,59 €/hora més IVA (tipus 
vigent el 10% d’IVA). 
 
La quota a abonar per l’usuari per la prestació del Servei d’Ajuda a Domicili Social es calcularà 
en funció de l’article 6. 
 
El preu hora del Servei d’Ajuda a Domicili Social es fixa en 15,36€/hora més IVA (tipus vigent 
el 10 % d’IVA). 
 
Finalment, i en referència específica al servei de transport i acompanyament per a persones 
amb dificultats de mobilitat, el preu que haurà d’abonar l’usuari es calcularà a raó de 0,27 € 
per quilòmetre.  
 
ARTICLE 6. VALORACIÓ ECONÒMICA DEL SAD SOCIAL 
 
La valoració econòmica del SAD es calcularà en funció dels següents conceptes: ingressos 
de la unitat familiar del sol·licitant, mínim vital, despeses descomptables i renda disponible. 
 
La quota a abonar per l’usuari es determinarà en funció dels criteris següents: 
 
 

a) Càlcul del mínim vital: 
 

Es considera mínim vital (MV) la quantitat mínima necessària per viure (alimentació, llum, 
aigua, telèfon i altres necessitats mínimes). El mínim vital es 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 
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b) 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. 
 
Es calculen altres despeses descomptables del mínim vital, si n’hi ha: 

a) Lloguer o hipoteca: fins a 300 €/mes 
b) IBI 
c) Cost de neteja o treballadora familiar privada: fins a 100 €/mes 
d) Medicació no coberta per la Seguretat Social: fins a 30 €/mes 
e) Cost de serveis d’atenció personal (Centre Dia, Llar Infants, Centre Ocupacional, o 
d’altres fins a 300 €/mes 
f) Qualsevol altra despesa extraordinària justificada a l’informe social adjunt a la 
sol·licitud. 

 
 

c) Estalvis bancaris: 
 
Es considerarà que no té dret a la subvenció del servei de SAD quan els saldos mitjos bancaris 
de tots els comptes de les entitats financeres 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. 
 
 
 

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

Renda disponible mensual Bonificació 

Fins a 30 € 100% amb un cost mínim de 8 €/mes 

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 
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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. Passat aquest període caldrà revisar el cas de nou. 
 
De forma excepcional i en casos d’alt risc es valorarà amb l’informe dels Serveis Social 
Bàsics, i amb el vist i plau de la coordinadora de Serveis Socials, es podrà variar el nombre 
d’hores i bonificació. 
 
La liquidació de les quotes bonificades serà trimestral. 
 
En els casos que requereixi coordinació entre Serveis Social i la treballadora familiar es 
liquidaran 0.5 hores mensuals de coordinació 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. 
 
Pel que fa referència al servei de transport adaptat, es valorarà des de la regidoria d’atenció 
a les Persones / Serveis Socials la capacitat econòmica de la unitat de convivència de l’usuari 
del servei per tal d’atendre situacions excepcionals de manca de recursos que impossibilitin 
el pagament de la taxa, aplicant les reduccions o exempcions que es consideren adients. 
 
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 tant dels usuaris de SAD Social com del servei 
de transport i acompanyament 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. 
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DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquesta Ordenança Fiscal, una vegada aprovada definitivament, entrarà en vigor l’endemà 
de la seva publicació al BOP i tindrà vigència fins que s’acordi la seva modificació o derogació. 
 
Aprovació Inicial: Ple del 27 de gener de 2019 
Publicació íntegra aprovació definitiva: BOP de Girona núm.122 del 26 de juny de 2015 
 

Modificació 

Aprovació provisional: Ple del 03 de febrer de 2020 
Publicació íntegra aprovació definitiva: BOP núm. 74 del 16 d’abril de 2020 
 
Aprovació provisional: Ple del 26 de febrer de 2021 
Publicació íntegra aprovació definitiva: BOP núm. 85 del 05 de maig de 2021 

 
 


