Preus Públics 2019

4. PREUS PÚBLICS DELS SERVEIS SOCIALS MUNICIPALS

A. DETERMINACIÓ DE LA QUOTA
Els preus públics a abonar es determinen en funció de la capacitat econòmica de la
persona beneficiària.
a) Capacitat econòmica de la persona beneficiària
Per a la valoració de la capacitat econòmica de la persona beneficiària es tindran en
compte exclusivament els ingressos de la persona que es beneficia de les prestacions
del servei i només computarà la renda de la persona beneficiaria.
Els membres de la unitat familiar es tindran en compte si comporten una càrrega
econòmica per la persona beneficiària, d’acord amb els criteris regulats en l’apartat b)
següent.
La valoració de la capacitat econòmica de la persona beneficiària la realitzarà la
dependència municipal encarregada d’assignar el servei.
b) Criteris de valoració de la capacitat econòmica de la persona beneficiària
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
normativa reguladora de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF),
excloent els guanys o les pèrdues patrimonials. El servei municipal competent inclourà,
entre els ingressos computables, les pensions i les prestacions socials, públiques o
privades, exemptes de l’IRPF.
En el supòsit que la persona beneficiària presenti declaració conjunta de l’IRPF, la
suma d’ingressos computables es distribuirà en parts iguals entre els dos cònjuges
declarants.
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 (DOGC de 27 de novembre de 2007).
El període de temps computable per a valorar la capacitat econòmica serà l’últim
exercici anual sobre el que l’òrgan competent disposi de dades oficials.
L’ens gestor competent aplicarà l’import de l’índex de renda de suficiència de
Catalunya (IRSC) vigent durant l’últim exercici anual sobre el que disposi de dades
oficials de la persona beneficiària.
Els serveis encarregats de valorar la capacitat econòmica sol·licitaran directament dels
organismes corresponents les dades necessàries per valorar la capacitat econòmica
de la persona beneficiària, d’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de

4. Preus públics dels serveis socials municipals

Pàgina 1

Preus Públics 2019
dades de caràcter personal. Els òrgans competents també podran requerir de la
persona beneficiària la presentació d’aquestes dades.
Les persones usuàries que presentin circumstàncies excepcionals que puguin
comportar un risc d’exclusió social o problemàtiques psicosocials, menors en situació
de risc, problemes greus de malaltia mental o addicions a substàncies tòxiques, manca
de suport familiar i/o altres situacions anàlogues, prèvia valoració i informe per part
dels professionals dels serveis socials, estaran exemptes de copagament.
c) Garantia d’ingressos
En la determinació de l’import del preu públic del servei, l’òrgan competent garantirà un
mínim d’ingressos a la persona beneficiària, segons la tipologia del servei.
D’acord amb el que s’indica al paràgraf anterior, el servei encarregat de valorar la
capacitat econòmica aplicarà el coeficient de garantia d’ingressos, tal i com preveuen
l’article 9.4 i l’apartat a) de l’Annex I del Decret 394/1996, de 12 de desembre, pel qual
s’estableix el règim de contraprestacions dels usuaris en la prestació de serveis socials
i s’aproven els preus públics per a determinats serveis socials prestats per la
Generalitat de Catalunya, en els termes previstos en els apartats següents.
La quantia de referència per a calcular l’import del coeficient de garantia d’ingressos
serà l’import de l’índex de renda de suficiència de Catalunya (IRSC).
L’òrgan competent aplicarà l’import de l’IRSC vigent en la data d’elaboració de la
proposta del pla de treball.
En el supòsit de persones beneficiàries de dues o més prestacions de serveis, el
coeficient de garantia d’ingressos es tindrà en compte una sola vegada.
d) Indicadors de referència
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), va acordar en sessió
de 27 de novembre de 2008 (resolució publicada en el Butlletí Oficial de l’Estat de 17
de desembre de 2008) que als efectes de determinar la participació de la persona
beneficiària en el cost dels serveis, l’administració competent fixarà un indicador de
referència.
e) Persones obligades al pagament del preu públic
Estan obligades al pagament d’aquest preu públic les persones que sol·licitin la
prestació del servei o aquelles que resultin beneficiades per la realització de l’activitat
assistencial que constitueix l’objecte del servei.
B. TARIFES
I. PREU PÚBLIC DEL SERVEI D’AJUDA A DOMICILI
L’indicador de referència es fixa en la quantia següent:
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Servei d’ajuda a domicili: 20,56 euros/hora

En el servei bàsic d’ajuda a domicili, en cap cas la participació de la persona
beneficiària superarà el 65 per cent de l’indicador de referència establert en aquesta
ordenança.


El preu públic exigible és de 13,36 euros/hora, equivalent al 65 per cent de
l’indicador de referència.

L’IRSC està fixat pel 2016 en 7.967,73 euros anuals o 663,98 euros mensuals, als
efectes de la present ordenança.
Càlcul de la quota:
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 a l’escala següent.
- 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.

Capacitat econòmica

Tipus
(%)
De 0 a 1 vegada IRSC
0%
Més d’1 a 2 vegades 30 %
IRSC
Més de 2 a 3 vegades 40 %
IRSC
Més de 3 a 4 vegades 50 %
IRSC
Més de 4 a 5 vegades 60 %
IRSC
Més de 5 vegades IRSC
65 %

Quotes parcials
(euros/mes)
0,00
De 0,00 a 199,19

Quota màxima
(euros/mes)
0,00
Entre 0,01 i 199,19

De 199,20 a 265,59

Entre 199,20 i 464,78

De 265,60 a 331,99

Entre 464,79 i 796,77

De 332,00 a 398,39

Entre 796,78 i 1.195,16

Més de 398,39

Més de 1.195,16

Si la persona usuària és beneficiària de més d’un dels serveis inclosos en aquesta
ordenança de preus públics, caldrà considerar la quota a pagar de forma integral, o bé
minorar la quota màxima amb l’import del copagament que ja satisfaci com a usuari.
Si es modifiqués l’indicador de renda de suficiència de Catalunya, als efectes de
determinar els trams de renda i la quota màxima prevista s’aplicarà el nou indicador
des del trimestre natural següent a la seva publicació oficial.
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II. PREU PÚBLIC PEL SERVEI DE MENJADOR SOCIAL ALS CASALS PER A LA
GENT GRAN I MENJAR A DOMICILI
L’indicador de referència es fixa en la quantia següent:
 Servei de menjador social als casals per a la gent gran i menjar a domicili: 5,10
euros de preu unitari.
En la determinació de l’import del preu públic del servei, i en relació amb la capacitat
econòmica de la persona beneficiària, per aquest servei no s’aplicarà el coeficient de
garantia d’ingressos, atès que l’IRSC es considera per cobrir les necessitats bàsiques
de subsistència com és el cas del menjar.
El preu públic exigible es fixa a la taula següent:
Capacitat econòmica
Desglossament per trams (euros/mes)
Usuaris en situació de risc
De 0 a 1 vegada IRSC
Més d’1 a 2 vegades IRSC
Més de 2 a 3 vegades IRSC
Més de 3 a 4 vegades IRSC
Més de 4 a 5 vegades IRSC
Més de 5 vegades IRSC

Euros
Preu unitari
0,00
0,66
1,32
2,76
3,62
4,47
5,10

C. NORMES DE GESTIÓ I RECAPTACIÓ



Les persones obligades al pagament d’aquests preus públics l’abonaran amb la
periodicitat, forma i en el lloc que hagin acordat amb el servei gestor en el
corresponent document contractual.
Si la persona usuària no compleix amb la seva obligació de pagament en els
termes acordats per causa a ella imputable, se li requerirà fefaentment per tal
que satisfaci el deute en el termini màxim de 10 dies naturals, durant el qual
la persona usuària podrà al·legar causa justa per al seu incompliment. Si la
persona usuària no respon al primer requeriment, se li enviarà un segon
requeriment amb el mateix termini per a complir o al·legar justa causa. Si en
aquest segon termini no es produeix cap resposta, es podrà suspendre la
prestació del servei o extingir el contracte, segons s’escaigui.
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