Ajuntament d’Argentona

Ordenança Fiscal núm. 21
PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ACTIVITATS PER PART DE LA
REGIDORIA DE SERVEIS SOCIALS

Article 1.- Fonament i naturalesa
1. A l’empara del previst a l’article 41 a 47 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’activitats per part de la regidoria de Serveis Socials.
2. Aquest servei inclou:
a) El Servei d’auxiliar de la llar que està integrat pel conjunt de prestacions de serveis relacionats amb
l’atenció a les necessitats domèstiques o de la llar (Tasques de suport a la neteja i ordre domèstic (neteja,
bugaderia, planxa i d’altres de similars característiques)
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.
c) El Servei d’àpats a domicili
d) El Servei d’activitats organitzades pel Centre Obert d’Argentona (Centre infantil l’esquirol)
e) El Servei de Cursos i tallers organitzats per l’àrea de sanitat, benestar social i igualtat
Article 2.- .- Obligats al pagament
Estan obligades al pagament les persones que sol·licitin la prestació del servei o aquelles que resultin
beneficiades per la realització de l'activitat que constitueix l'objecte d’aquesta ordenança.
Article 3.- Meritament
La quota es meritarà quan s’iniciï la realització de l’activitat o servei que constitueix l’objecte de la present
ordenança.
Article 4.- Règim de declaració i d’ingrés
El preu públic s’exigirà de la següent manera:
a) Per l’activitat especificada en l’apartat 2.a) i 2.b) de l’article 1r d’aquesta ordenança, es farà
efectiu per anualitats vençudes en el cas que siguin de tracte successiu o en el moment que
la persona beneficiària es doni de baixa del servei.
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b) Per l’activitat especificada en l’apartat 2.c) de l’article 1r d’aquesta ordenança, es farà
efectiu per mensualitats vençudes en el cas que siguin de tracte successiu o en el moment
que la persona beneficiària es doni de baixa del servei.
c) Per l’activitat especificada en l’apartat 2.d) i 2.e) de l’article 1r d’aquesta ordenança, es farà
efectiu de la següent manera:
a. Per a les activitats que tinguin una durada igual o superior a tres mesos, el preu
públic s’exigirà fraccionadament durant els deus primers dies de cada trimestre. En
les altes o baixes produïdes al llarg del curs, s’exigirà la quota corresponent al
trimestre en curs.
b. Per a les activitats que tinguin una durada inferior a tres mesos, el preu públic es farà
efectiu en règim d’autoliquidació abans de la realització de l’activitat o servei. Si per
motius no imputables a la persona beneficiària no es realitzés l’activitat o el servei,
es podrà sol·licitar la devolució de l’import satisfet.
En les activitats que no s’exigeixin en règim d’autoliquidació es podrà sol·licitar la domiciliació bancària de
la quota a les oficines municipals. En aquest cas, les baixes s’hauran de notificar per escrit al servei
d’intervenció d’aquest ajuntament deu dies abans a l’acabament del trimestre per tal d’evitar despeses
bancàries.
Les quotes acreditades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment, que comporta el deure de pagar
recàrrecs i també interessos de demora.
Article 5è.-Beneficis fiscals
1. Es podrà concedir la dispensa o bonificació del pagament del preu públic per la prestació dels serveis
objecte d’aquesta ordenança a totes aquelles persones que acreditin escassa capacitat econòmica.
2. Als efectes de poder determinar quines persones tenen dret a gaudir de la dispensa o bonificació,
s’estableix un sistema de puntuació quins barems són els que es fixen en l’annex de la present ordenança.
Article 6è.- Quantia
La quantia dels preus públics per la prestació dels serveis objecte d’aquesta ordenança es regularà d’acord amb
les següents tarifes:
a) Servei d’auxiliar de la llar ................................................................................ 9,26 €/hora
b) Servei de Teleassistència Domiciliària:
TIPUS A .............................................................................................................8,67€/mes
TIPUS B ............................................................................................................ 3,79€/mes
TIPUS C ............................................................................................................ 1,16€/mes
Per determinar els tipus d’usuaris beneficiaris del servei, es tindran en compte els indicats per serveis socials
a les valoracions pertinents.
c) Servei d’àpats a domicili ................................................................................... 8,23€/àpat
d) El Servei d’activitats organitzades pell Centre Obert d’Argentona:
- Inscripció a un curs del Centre infantil l’Esquirol ................................ 154,35 euros
- Inscripció a un curs d’estiu (juliol) ......................................................... 82,32 euros
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- Inscripció per sortida de convivències (colònies)................................... 30,87 euros

e) Cursos i tallers organitzats per l’àrea de sanitat, benestar social i igualtat
- Tallers de micro-gimnàstica i altres tallers diversos (inclou material):
10 hores.......................................................................................... 20,60€/curs
20 hores.......................................................................................... 41,20€/curs
30 hores.......................................................................................... 61,80€/curs
A partir de 30 hores ...............................................2,06€ per cada hora de més
- Curs de manipulador d’aliments 6 hores.................................................................... 30,87€/curs
- Curs de noves tecnologies i de memòria:
10 hores.......................................................................................... 10,30€/curs
20 hores.......................................................................................... 20,60€/curs
30 hores.......................................................................................... 30,90€/curs
A partir de 30 hores ..............................................1,03 € per cada hora de més
Disposició Addicional - Revisió preus
Mentre no s’aprovi la modificació d’aquesta ordenança, les tarifes relatives a les activitats organitzades pel
Centre Obert d’Argentona i Cursos i tallers organitzats per l’àrea de sanitat, benestar social i igualtat, amb
efectes de l’1 de gener de cada exercici, s’incrementaran d’acord amb la variació de l’IPC (índex de preus al
consum) general, i publicat per l’INE (Institut Nacional d’Estadística) o organisme similar, referit al mes de
novembre de l’any anterior.
Disposició final
La present ordenança, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia ... i que
ha quedat definitivament aprovada en data ..., entrarà en vigor a partir de la seva publicació íntegra en el
BOPB i serà vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els
articles no modificats restaran vigents
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ANNEX 1 Ordenança Fiscal núm. 21

1.- Sol·licituds
Per tal que les persones usuàries de les activitats regulades en els apartats a) i b) de l’article 1r d’aquesta
ordenança puguin gaudir de la dispensa o bonificació d’aquestes taxes, l’hauran de sol·licitar abans de la
prestació del servei quan es tracti d’una alta o durant el tercer trimestre de l’any quan es tracti dels anys
successius.
Pel que fa a les activitats regulades en els apartats c) i d) de l’article 1r d’aquesta ordenança, l’hauran de
sol·licitar en el moment de la inscripció.
La documentació requerida per al càlcul del barem econòmic s’haurà de presentar cada any per tal que es
puguin actualitzar les dades.
2.-Documentació necessària per poder tramitar la sol·licitud











Fotocopia DNI/NIF/NIE o passaport del sol·licitant
Certificat de convivència expedit per l’Ajuntament
Fotocòpia de l’últim rebut de lloguer o hipoteca de l’habitatge i/o de l’ IBI
Ingressos familiars:
Fotocòpia de la declaració de renda de l’any anterior
Fotocòpia del certificat d’empresa on constin els ingressos anuals corresponents a l’exercici per al qual
es sol·licita la bonificació.
Certificat de pensió corresponent a l’exercici per al qual es sol·licita la bonificació (d’invalidesa, de
jubilació, d’orfandat, de viduïtat, de prestació per fill a càrrec, PIRMI, etc.).
Certificat de l’ INEM on consti si percep o no prestacions per subsidi d’atur i el període concedit.
Certificat del saldo mig anual ponderat de tots els comptes bancaris.

En cas de separació:
 Fotocòpia de la resolució judicial on consti la/les pensions de manutenció.
En cas d’impagament de pensions de manutenció:
 Fotocòpia de la demanda judicial.
 Declaració de responsabilitat conforme l’habitatge és el domicili habitual i permanent
Els Ens Locals prestadors del servei sol·licitaran a la persona usuària l’autorització per a la consulta de les
dades personals relatives a la seva capacitat econòmica davant l’Agència Espanyola d’Administració
Tributària, Seguretat Social i altres entitats de Previsió Social i altres fonts d’informació públiques.
Pel càlcul de la capacitat econòmica personal es tindran en compte els imports facilitats per les fonts abans
esmentades i, en cas que no sigui possible obtenir dades d’aquestes fonts d’informació pública, es demanarà
a la persona beneficiària que aporti els documents especificats en aquest annex.
3. Càlcul barem econòmic
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El càlcul del barem econòmic ve donat pel resultat d’aplicar l’escala en funció de la renda disponible
mensual (RD) de la persona usuària, o de la seva unitat familiar. La renda disponible mensual es calcula
seguint la fórmula següent:
RD = ITUF/12 - (DB + M + DH)
on:
- RD és la renda disponible
- ITUF són els ingressos nets totals de la unitat familiar
- DB són les despeses bàsiques de subsistència
- M és la quantitat que pot ser deduïda per l’existència de menors en la unitat familiar.
- DH són les despeses de l’habitatge (es comptabilitzaran com a màxim 520 €/mes), si la persona o la seva
unitat familiar tenen despeses derivades de l’arrendament , hipoteca o IBI.
Els ingressos totals de la unitat familiar (ITUF) que s’han de tenir en compte per tal d’obtenir la renda
disponible són els ingressos anuals de l’exercici anterior de la persona usuària i/o de la seva unitat familiar
corresponent, quantitat que s’haurà de dividir per 12.
El punt de partida és la declaració de l’Impost sobre la renda de les persones físiques, pels qui son obligats a
presentar-la, o bé un certificat d’Ingressos i Retencions anuals emès per l’empresa o organisme
corresponent; sense perjudici que si es té coneixement de que la persona gaudeix d’ingressos no declarats,
aquests també es tinguin en compte per establir els ITUF a través de la declaració jurada d’ingressos.
Es valorarà també en l’apartat d’ingressos els rendiments de quantitats ingressades en entitats bancàries i, per
aquest, motiu, també es demanarà els certificats dels saldos mitjos anuals dels comptes bancaris.
També es tindrà en compte els estalvis o quantitats ingressades en entitats financeres; s’entendrà que a partir
de 12.000 € la persona no podrà accedir.
De la mateixa manera, les propietats immobiliàries, en el cas de tenir-les llogades, es comptabilitzaran com
un ingrés. En el cas de no tenir-les llogades es motiu de denegació perquè ho podrien vendre per satisfer les
seves necessitats.
A la quantitat obtinguda després d’efectuar l’operació esmentada en l’apartat anterior, caldrà restar-li les
despeses bàsiques (DB). Les quantitats considerades com a despeses bàsiques per unitat familiar, i per l’any
2014 són les següents:

Unitat familiar
Una persona
Dues persones
Tres persones
Quatre persones
Cinc persones
Sis o més persones

2014
571,55 €
627,69 €
775,72 €
968,37 €
1.356,49 €
1.527,45 €

* Preus actualtzats amb l’IPC de novembre de 2013
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Per als anys successius s’actualitzarà la taula en relació a les variacions de l’IPC (índex de preus al consum)
general, prenent com a índex el publicat per l’INE (Institut Nacional d’Estadística) o organisme similar, referit al
mes de novembre de l’any anterior.
Si en la unitat familiar hi ha menors de 18 anys (M), a la quantitat obtinguda després d’efectuar l’operació
esmentada en l’apartat anterior caldrà restar-li 30 € per cada menor. Si l’ infant és menor de 3 anys i va a
l’escola bressol, també es podrà restar el cost de la mateixa aportant el rebut corresponent per a justificar-ho.
Efectuades aquestes operacions s’obté la renda disponible (RD) de la persona usuària del servei. La quota a
satisfer en funció d’aquesta renda és regirà per les modalitat següents:
INGRESSOS PER CÀPITA. RENDA DISPONIBLE

Renda disponible mensual
A partir de – 60 €/mes
De – 59 a 30 €/mes
De 31 a 60 €/mes
De 61 a 75 €/mes
Més de 75 €/mes

Puntuació
4 punts
3 punts
2 punts
1 punts
0 punts

4. Quadre de bonificacions als usuaris per servei
La bonificació dels usuaris que es proposa per cada servei, és la següent:
PUNTUACIÓ

AUXILIAR DE LA LLAR

ÀPATS

TELEALARMA

4 PUNTS
3 PUNTS

100%
100%

75%
50%

100%
100%

2 PUNTS

50%

25%

100%

1 PUNTS

0%

0%

100%

0 PUNTS

0%

0%

0%

CURSOS, TALLERS,
CENTRE OBERT
100%
75%
50%
25%
0%
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