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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC DEL SERVICI
D’AJUDA A DOMICILI
Concepte
De conformitat amb el que preveu l’art. 117, en relació amb l’article 41, ambdós de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, reguladora dels Hisendes Locals, este Ajuntament establix el
preu públic per la prestació del servici d’Ajuda a Domicili, d’ara en avant SAD.

Objecte
Serà objecte este preu públic la prestació dels servicis domèstics, de custòdia, socials,
sanitaris, higiènics, educatius, etc. a persones impossibilitades per al seu desenvolupament
personal i/o social per causes de malaltia, incapacitat, vellesa o situacions familiars límits.

Obligació de pagament
Estan obligats/as al pagament del preu públic regulat en esta Ordenança els que és beneficien
dels servicis prestats o activitats realitzades per este Ajuntament a què és referix l’article
anterior.
l’obligació de pagament naix en el moment de formalitzar el document de compreels meus de
prestació del servici que és demande, entre el/la beneficiari/a o persona que ho sol·licite i este
Ajuntament, i en tot cas dónes del moment que és preste qualsevol dels dits servicis pel
personal que l’Ajuntament tinga assignat al dit fi.
En el dit document és farà constar el tipus de servici, horaris, cost, cota a abonar, així com els
drets i obligacions que és deriven per a ambdós parts.

Quotes
El preu públic es calcularà en funció de la renda dels/de les sol · licitants, aportant en cada cas
el percentatge assignat sobre el preu/hora ordinària i/o extraordinària establida per a cada
exercici (annex 1).
L'aportació del beneficiari/a es determinarà individualment i s'ajustarà als criteris que
s'especifiquen a continuació:
1. El nombre d'hores d'atenció fixat en hores o fraccions de 0:30
2. El preu per hora del servei actualitzat anualment
3. La fórmula d'aportació econòmica (AE):
•

AE = P x S/100, on P és el nombre d'hores mensuals multiplicat pel preu hora
estipulat i S és el percentatge d'aportació determinat segons la taula de l'annex 1 i
el que recull el paràgraf següent.

Quan la persona sol · licitant o la seva unitat econòmica de convivència (Cònjuge, fills, néts,
pares, avis, germans i esposos de tots ells amb els quals convisca) dispose de rendes de capital
mobiliari per import igual o superior al cost del servei per una anualitat, s'establirà un
percentatge d'aportació del 90%.

Exempcions i bonificacions
1. El/la beneficiari/a o sol·licitant del servici podrà sol·licitar la bonificació de la cota
liquidada sempre que és fon la dita petició en la incapacitat econòmica del subjecte
passiu i els seus familiars per a fer front al dit pagament. l’equip base de Servicis
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Socials, una vegada comprovades els circumstàncies al·legades, proposarà la
bonificació que crega oportuna.
2. Estaran exempts/as d’aportar el preu públic els/as beneficiaris/as amb problemàtica de
Salut mental i nuclis familiars amb menors en situació de risc, sempre que el dictamen
tècnic ho valore com necessari per a la reinserció social estos col·lectius. Així mateix
també quedaren exempts en l’aportació del preu públic aquells servicis que seguixen
iniciats d’ofici per acord de l’òrgan competent, be per iniciativa pròpia o com a
conseqüència d’òrgan superior, a petició racres d’altres òrgans o per denúncia, amb un
informe prevaig vore preceptiu.

Liquidació de cots
La liquidació de cots s’efectuarà cada mes pel/la responsable del dit servici. Els cots seran
notificades al/a la interessat/a i ingressades en els terminis reglamentaris en els Arques
Municipals.
l’incompliment del pagament dels cots en els terminis reglamentaris així com l’ocultació en la
quantia dels ingressos de la unitat familiar, donarà lloc al cessament de la prestació del servici
per part del departament de Servicis Socials este Ajuntament, sense perjuí de la incoacció del
corresponent expedient per a la liquidació dels cots meritades i imposició de sancions a què
haguera lloc.

Revisió
Anualment s'actualitzaran les quotes establertes en atenció al Salari Mínim Interprofessional
aprovat pel Govern.

Disposició final
La present Ordenança entrarà en vigor el dia que és publique en el Butlletí Oficial de la
Província.

ANNEX 1: Aportació de la persona beneficiaria
RENDA PER CÀPITA

% DE APORTACIÓ

Igual o inferior al Salari Mínim Interprofessional vigent..................................0%
Igual o inferior al 125% del SMI.....................................................................15%
Igual o inferior al 150% del SMI.....................................................................30%
Igual o inferior al 175% del SMI.....................................................................50%
Igual o inferior al 200% del SMI.....................................................................75%
Igual o inferior al 225% del SMI.....................................................................90%
A Chilches/Xilxes, a 27 de febrer de 2003. L’ALCALDE,
DILIGÈNCIA.- Esta Ordenança, va ser aprovada pel Ple de l’Ajuntament amb data 27 de
febrer de 2003 i ha estat objecte de modificació per acord de plenari de data 26 de març de
2013. A Chilches/Xilxes, a 26 de març de 2013. EL SECRETARI,
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