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  Arturo González i Benet, Secretari del Consell Comarcal del Priorat, 
 
CERTIFICO: Que el Ple del Consell Comarcal del Priorat, en sessió celebrada el dia 29 de setembre 
de 2008, va adoptar, entre altres, l’acord que es transcriu a continuació, 
 
“07.- 2008/197. APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC 
PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA DEL CONSELL COMARCAL DEL 
PRIORAT. 
 
Antecedents: 
1.- Aquest Consell Comarcal creu convenient procedir a l’aprovació d’una Ordenança reguladora 
dels preus públics per la prestació dels serveis d’atenció domiciliària. 
Fonaments de Dret: 
1. Articles 41 a 47 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), en quan a la regulació dels preus 
públics. 
2. L’article 47 del TRLRHL estableix que l’establiment de preus públics correspondrà al Ple de la 
corporació sens perjudici de les facultats de delegació en la Junta de Govern Local d’acord amb 
el que disposa l’article 23.2 b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local (LRBRL). 
Tenint en compte que la competència per a aprovar l’establiment de preus públics correspon a la 
Junta de Govern Local per delegació efectuada pel Ple de la corporació en data 23 d’agost de 
2007, i que la competència per aprovar ordenances correspon al Ple de la corporació per majoria 
simple dels membres presents, d’acord amb el que disposen els articles 22.2 d) i 47.1 de la 
LRBRL, en conseqüència, es proposa al Ple del Consell l’adopció de la següent, 
Proposta d’acord: 
PRIMER.- AVOCAR, amb caràcter puntual, la competència de la Junta de Govern Local per a 
l’establiment del preu públic per a la prestació dels serveis d’atenció domiciliària del Consell 
Comarcal del Priorat, a favor del Ple comarcal. 
SEGON.- ACORDAR l’establiment del preu públic per la prestació dels serveis d’atenció 
domiciliària del Consell Comarcal del Priorat, que hauran de satisfer les persones que es 
beneficiïn d’aquest servei. 
TERCER.- APROVAR provisionalment l’Ordenança  reguladora del preu públic per la prestació 
dels serveis d’atenció domiciliària del Consell Comarcal del Priorat,l que figura com annex al 
present acord. 
QUART.- EXPOSAR al públic en el tauler d’anuncis del Consell Comarcal del Priorat els anteriors 
acords provisionals, així com el text íntegre de l’ordenança aprovada, durant el termini de trenta 
dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí 
Oficial de la Província, i efectuar la publicació de l’anunci d’exposició a un mitjà de comunicació 
escrit diari de la província.  
CINQUÈ.- DISPOSAR que, si no es formula cap reclamació durant el termini d’informació pública 
per part dels qui tinguin un interès directe o resultin afectats, els acords adoptats restaran 
definitivament aprovats sense necessitat de cap altre acord plenari. 
SISÈ.- DISPOSAR que els acords definitius d’aprovació d’aquesta ordenança així com el text 
íntegre de la mateixa seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 

Annex 
ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’ATENCIÓ 

DOMICILIÀRIA 
Article 1r. Concepte, naturalesa i fonament 
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De conformitat amb el que es preveu en l’article 127, en relació amb l’article 41, ambdós del 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (RDL 2/2004, de 5 de març), aquest Consell 
Comarcal estableix el preu públic per la prestació dels serveis d’atenció domiciliària, que es 
regirà per aquesta ordenança. 
Són serveis d’atenció domiciliària: 

a) Servei d’ajuda a domicili. 
b) Servei de teleassistència 

Als efectes previstos per aquesta Ordenança, s’estableixen les següents definicions: 
Servei d’Ajut a Domicili (SAD) 
El servei d’ajut a domicili es entès com el conjunt organitzat i coordinat d’accions que es 
realitzen a  l’usuari, amb la finalitat de prestar suport personal, atenció i ajut a persones o 
famílies en situació de manca d’autonomia personal, limitacions en el desenvolupament o amb 
especials dificultats, des d’una vessant preventiva, assistencial i educativa. 
Servei de teleassistència 
El servei de teleassistència permet, a les persones que volen continuar vivint al seu domicili, 
poder gaudir d’una independència i alhora sentir-se segures, ja que només cal prémer un botó, 
per establir contacte directe i immediat amb una Central de Creu Roja que els ofereix atenció i 
resposta en una situació de necessitat. Aquesta atenció s’ofereix a través d’una connexió de la 
línia telefònica de l’usuari amb la Central de Creu Roja i actua les 24 hores del dia, els 365 dies 
de l’any. Les condicions d’accés estan especificades al Reglament del Servei d ‘Ajut a Domicili. 
Determinació de la unitat de convivència. 
Es determina com a unitat de convivència la formada per l’usuari, la parella de dret o fet i el fills 
menors no emancipats, a càrrec de l’usuari. Excepcionalment, per raonaments motivats, es 
podran valorar les situacions amb altres persones a càrrec de l’usuari. Cada persona a càrrec de 
l’usuari equivaldrà  a un increment del 30 % l’Indicador de renda de suficiència de Catalunya 
(IRSC). 
Càlcul dels recursos nets als efectes de realitzar el càlcul de copagament  del Servei d’ajut a 
Domicili 
a) Es consideren ingressos: 

 rendes del treball: sous, salaris, pensions, hores extres, pensions per compensació 
d’aliments, etc. 

 rendes de capital: mobiliari i immobiliari. 
 Altres retribucions: prestacions econòmiques de qualsevol tipus. 

b) Els recursos nets s’obtindran tenint en compte la capacitat econòmica  dels obligats al 
pagament valorant els ingressos nets del beneficiari, segons el que estableix l’ordre 
ASC/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 dels Sistema per a 
l’Autonomia i l’Atenció a la Dependència, en l’àmbit de Catalunya, així com seguint les 
indicacions de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials i la Llei 13/2006, de 27 de 
juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic. 

c) En la determinació de l’aportació de l’usuari es garantirà un mínim d’ingressos a la persona 
beneficiària, segons estableix l’Indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) per a la 
valoració  de la situació de necessitat. 

Article 2n. Obligats al pagament 
Estan obligades al pagament del preu públic regulat en aquest ordenança les persones que es 
beneficiïn dels serveis prestats per aquest consell comarcal a que es refereix l’article anterior. 
Article 3r. Quantia 
1. Les tarifes dels preu públic regulat en aquesta ordenança serà el següent: 

a) Servei d’ajuda a domicili, 15 euros/hora. 
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b) Servei de teleassistència, 23,41 euros/mes 
2. Els preus públics a aplicar als beneficiaris s’obtindran aplicant les següents formules: 

a) Servei d’ajuda a domicili, 
pp = t x (t1+t2) 

pp= preu públic 
t= tarifa 
t1= tarifa per nivell de recursos nets 
t2= tarifa per nivell d’estalvis. 

b) Servei de teleassistència,  
pp = t x t1 

pp= preu públic 
t= tarifa 
t1= tarifa per nivell de recursos nets 

3. Les tarifes establertes per aquest preu públic comprenen l’Impost sobre el valor afegit, que es 
repercutirà d’acord amb la normativa que el regula. 
4. En la determinació del preu públic a pagar per l’usuari, es garantirà un mínim d’ingressos a la 
persona beneficiària, segons estableix l’Indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC). 
Article 4t. 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 5è. Normes de gestió 
1. La gestió i recaptació d’aquest preu públic correspondrà a l’administració comarcal. En el 
supòsit de gestió indirecta dels serveis, els plecs de clàusules d’explotació dels mateixos podran 
establir, d’acord amb la normativa vigent, que el contractista percebi com a retribució les tarifes 
del preu públic; en aquest cas, la gestió i recaptació correspondrà al contractista. 
2. El Reglament del servei determinarà, en tot cas, el sistema d’organització de la gestió, 
liquidació i cobrament del preu públic. 
Article 6è. Bonificacions. 
1. Servei d’ajuda a domicili: S’estableixen les següents bonificacions: 

a) Per nivell de Recursos nets: 
INGRESSOS MENSUALS BONIFICACIÓ  TARIFA RESULTANT 

Fins a 1 vegada IRSC 100 % 0 % 

De 1 a 1,25 vegades IRSC 95 % 5 % 

De 1,25 a 1,35 vegades IRSC 85 % 15 % 

De 1,35 a 1,50 vegades IRSC 75 % 25 % 

De 1,50 a 1,75 vegades IRSC 65 % 35 % 

De 1,75 a 2 vegades IRSC 50 % 50 % 

De 2 a 2,25 vegades IRSC 35 % 65 % 

De 2,25 a 2,50 vegades IRSC 25 % 75 % 

Més de 2,50  0 % 100 % 
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b) Per nivell d’estalvis 
ESTALVIS FINS A BONIFICACIÓ TARIFA RESULTANT 

<= 24.000euros 100 % 0 % 

24.000,01 euros – 30.000,00 euros 90 % 10 % 

30.000,01 euros – 45.000,00 euros 50 % 50 % 

+ de 45.000,00 euros 0 % 100 % 
2. Servei de teleassistència: S’estableixen les següents bonificacions: 

INGRESSOS MENSUALS BONIFICACIÓ TARIFA RESULTANT 

Fins a 1,25 vegades IRSC 100 % 0 % 

De 1,25 a 1,50 vegades IRSC 75 % 25 % 

De 1,50 a 2 vegades IRSC 50 % 50 % 

De 2 a 2,50 vegades IRSC 25 % 75 % 

Més de 2,50 0 % 100 % 
Article 7è. Remissió normativa 
En tot allò no previst en aquesta ordenança, s’estarà al que al respecte determinin el Text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals, la Llei de taxes i preus públics i altres disposicions 
concordants.  
VOTACIÓ: Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord, s’aprova per UNANIMITAT dels vots 
dels membres presents del Ple, 14 vots a favor.” 
 
I per a fer-ne constància, lliuro la present certificació, d’ordre i amb el vist i plau de la Il·lma. Sra. 
Presidenta del Consell, amb l’advertiment i la reserva a que fa referència l’article 206 del Reial 
Decret 2568/86, de 28 de novembre. Falset,  20 d'octubre de 2004. 

El Secretari Vist i Plau 
El President del Consell, 

 
 
 
 

Arturo González i Benet

 
 
 
 

Josep A. Robles i Cerezo 
 
 


	Determinació de la unitat de convivència.
	Es determina com a unitat de convivència la formada per l’usuari, la parella de dret o fet i el fills menors no emancipats, a càrrec de l’usuari. Excepcionalment, per raonaments motivats, es podran valorar les situacions amb altres persones a càrrec de l’usuari. Cada persona a càrrec de l’usuari equivaldrà  a un increment del 30 % l’Indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC).
	Càlcul dels recursos nets als efectes de realitzar el càlcul de copagament  del Servei d’ajut a Domicili

