MEMÒRIA PER A LA CONSULTA PÚBLICA DE LA TRAMITACIÓ DE
L’ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL
SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA

Justificació de la iniciativa:
El Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili està constituït per un conjunt d’actuacions dutes a
terme en el domicili de les persones en situació de dependència o de risc social amb la
finalitat d’atendre les seves necessitats bàsiques de la vida diària: atenció de les
necessitats domèstiques o de la llar o relacionades amb l’atenció personal.
L’Ajuntament exercirà les competències que, en relació als apartats anteriors, li
corresponguin, en alguna de les formes de prestació que s’estableixin
reglamentàriament.
Les prestacions socials les financen les administracions públiques, en els termes que
es preveuen als articles 66 i 67 de la llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials,
per tal d’assegurar la sostenibilitat del Sistema, les prestacions no gratuïtes requereixin
la participació de les persones beneficaries en el seu finançament.
El marc normatiu, contempla l’establiment d’un model de copagament que incentivi la
responsabilitat de l’usuari i contribueixi al finançament de les prestacions garantides
per assegurar la sostenibilitat del sistema. La corresponsabilitat dels usuaris s’establirà
en funció de la seva capacitat econòmica.
Al mateix temps, en els darrers anys, es constata un envelliment de la població que
incrementa els costos de la prestació del servei. La finalitat d’aquesta ordenança és
reduir l’impacte dels costos a través del copagament i l’aprovació del preu públic.

Necessitat i oportunitat de la seva aprovació:
A l’empara del previst a l’article 41 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), article 12 de
la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a
les Persones en Situació de Dependència i article 31 de la Llei del Parlament de
Catalunya 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials a Catalunya, aquest Ajuntament
estableix el preu públic per la prestació del Servei d’Atenció Domiciliària.
El servei inclou:
a) El Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili que està integrat pel conjunt de prestacions de
serveis relacionats amb l’atenció a les necessitats domèstiques o de la llar i els serveis
relacionats amb l’atenció personal en les activitats de la vida diària.

b) El Servei de Teleassistència Domiciliària que s’ofereix a les persones grans o amb
discapacitats, que viuen soles permanentment o durant gran part del dia, o be que
conviuen amb altres persones que presenten idèntiques característiques d’edat o
discapacitat, atenció en situacions urgents les 24 hores del dia i durant tot l’any
mitjançant la utilització de tecnologies de la comunicació i de la informació, amb el
suport dels mitjans personals necessaris.
El copagament requereix l’aprovació d’un preu públic a través d’una ordenança que
estableix la seva regulació. El preu públic tindrà en compte el cost del servei i la
participació de l’usuari estarà condicionada per la seva capacitat econòmica.
Amb la regulació del preu públic s’assoleix la possibilitat de cobrir els costos parcials
del servei per part dels usuaris que tenen capacitat econòmica, assegurant la prestació
integra, sense que es vegin reduïdes les hores d’atenció que s’estableixen per cada
grau de dependència.

Objectius de la norma:
Amb aquesta nova ordenança es pretén:
- Concretar el preu públic del Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili i del servei de

teleassistència domiciliària.
-

Establir l’indicador de referència, als efectes de determinar la participació del
beneficiari en el cost dels serveis en funció dels trams de la seva renda.
Definir les fonts per fer els càlculs de la capacitat econòmica de cada
beneficiari.
Definir la quota màxima que pot satisfer l’usuari del servei.

Possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores:
És necessari una ordenança que estableixi els preus públics per fer sostenible el
sistema de prestacions públiques. El copagament permet que es puguin prestar els
serveis en la seva totalitat, garantint les hores d’assistència establertes per cada grau
de dependència.
Es descarta la solució de retallar les hores de prestació del servei, i es valora com
alternativa més adient l’establiment del copagament que exigeix l’aprovació del preu
públic que calcula els imports que corresponen a les persones usuàries en base a la
seva capacitat econòmica, respectant els principis d’equitat, progressivitat i
corresponsabilitat.
Rubí, a data de la signatura electrònica.

La Coordinadora de l’Àrea de Drets Socials,

