ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA
PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’AJUDA A DOMICILI.
BELL-LLOC D’URGELL
ARTICLE 1. Fonament i Naturalesa

Aquesta Entitat Local, en ús de les facultats contingudes en els articles
133.2 i 142 de la Constitució Espanyola, d’acord amb allò que preveu l’article 106
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i en els
articles 15 a 27 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el Text Refós de les Hisendes Locals, estableix la present taxa per la prestació del
Servei d’Ajuda a Domicili a persones de la tercera edat i persones amb
dependència, que es regirà per les Normes de la present Ordenança Fiscal.
L’Ordenança serà d’aplicació en tot el terme municipal de Bell-lloc d’Urgell.

ARTICLE 2. Fet Imposable
Constitueix el fet imposable de la present Ordenança la prestació del Servei
d’Ajuda a Domicili en el municipi de Bell-lloc d’Urgell , que és un servei social bàsic
de caràcter polivalent, comunitari i preventiu que té per objecte assegurar el dret
de les persones a viure dignament, mitjançant la cobertura de les seves necessitats
personals bàsiques i de les necessitats socials, en el marc de la justícia social i del
benestar de les persones.

ARTICLE 3. Prestació del Servei i Gestió

1. El Servei d’Ajuda a Domicili serà prestat i gestionat per l’Ajuntament de
Bell-lloc d’Urgell.
2. Les persones que s’encarregaran de realitzar les prestacions del Servei
d’Ajuda a Domicili seran contractades per l’Ajuntament i tindran la denominació
d’Auxiliars d’ajuda

a

domicili

que treballaran

en

coordinació amb

altres

professionals dels Serveis Socials Municipals.
3. Els serveis o tasques que donaran lloc a la prestació de la taxa per
l’Ajuntament seran els següents:

[L’Ajuntament podrà incloure tots els serveis que es pretenen en el Servei d’Ajuda a
Domicili, i els enumerarà, com ara: neteja, neteja personal, etc.].

a) Tasques domèstiques: podran ser realitzades amb ajuda de la persona, si
pogués realitzar-les i consistiran en:
— Realització de la compra diària.
— Administració i neteja de la llar: cuinar, parar la taula, fer els llits,
ordenar l’habitatge, fer la bugada, estendre la roba, etc.
— [...].
b) Tasques d’atenció personal: consistiran en ajudar a la persona a realitzar
les següents activitats de la vida diària:
— Aixecar-se, deambular per la casa, pujar i baixar escales.
— Rentar-se, banyar-se o dutxar-se, pentinar-se o afaitar-se.
— Vestir-se i calçar-se.
— Menjar.
— Controlar la medicació.
—

[...].

c) Tasques d’ajuda en la vida social:
— Passejar.
— Llegir diaris, llibres, revistes si la persona tingués dificultats per fer-ho..
— Parla i dialogar amb la persona gran.
—

[...].

d) Atencions especials: es realitzen a les persones que pateixen greus
dependències físiques o psíquiques sota el control i la supervisió de professionals
sanitaris i que consistiran en:
— Traspàs de la persona del llit a una altra estança de l’habitatge.
— Fer el llit amb la persona a dins.
— Higiene d’incontinents, canvi de bolquers, etc.
— Preparació de medicaments.
— [...].
e) Ajuda o recolzament en altres gestions com ara:
— Avisar al metge o a l’ambulància en cas de que fos necessari.
— Acompanyar a la persona al centre mèdic.
— Acompanyament en gestions bancàries i omplir documentació.

— Dialogar amb la família per notificar la situació de la persona que rep
ajuda a domicili.
— Informar sobre prevenció de malalties, sobre aspectes per tenir una
higiene adequada, etc.
— Ajuda socioeducativa per estimular l’autonomia i independència.
— Recolzament a les relacions intrafamiliars
—

[...]

Així mateix, no s’inclouran dins del Servei d’Ajuda a Domicili les tasques
següents:
— Neteja de dependències d’ús no habitual en l’habitatge.
— Neteja extraordinària de l’habitatge, per exemple, neteja de rajoles,
pintar l’habitatge, etc.
— [...].

ARTICLE 4. Subjectes Passius

Estan obligats al pagament els subjectes passius de la taxa o les persones
que gaudeixin, utilitzin o aprofitin els Serveis o aquells que es beneficiïn dels
serveis o activitats prestades.
Serà substitut de l’obligat al pagament la persona/es obligada/es legalment
a atendre l’usuari.

ARTICLE 5. Responsables

Respondran del deute tributari els deutors principals junt amb altres
persones o Entitats; a aquests efectes, es consideraran deutors principals els
obligats tributaris de l’apartat 2 de l’article 35 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària 1.
Llevat precepte legal exprés en contrari, la responsabilitat serà sempre
subsidiària.
En relació amb la responsabilitat solidària i subsidiària del deute tributari,
caldrà tenir en compte allò que estableixen els articles 42 i 43, respectivament, de
la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

ARTICLE 6. Condició de Beneficiari

1. Poden ser beneficiaris del Servei d’Ajuda a Domicili totes aquelles
persones, generalment ancians, minusvàlids, nens, etc., que per diversos motius es
troben en situació de no poder assumir por sí mateixos la responsabilitat de la seva
pròpia cura personal, domèstica i social.
2. Podran gaudir de la condició de beneficiaris del Servei d’Ajuda a Domicili
totes aquelles persones que, a la data d’entrada en vigor de la present Ordenança,
estiguin rebent l’ajuda, sempre i quan no hagin manifestat la negativa expressa a
continuar rebent el servei.
3. Serà indispensable per obtenir la condició de beneficiari del Servei
d’Ajuda a Domicili estar empadronat en aquest Municipi.
4. La condició de beneficiari mai no s’entendrà com un dret, sinó que es
modificarà o es perdrà en funció de la variació de les causes que van motivar-ne
l’adquisició.

ARTICLE 7. Pèrdua de la Condició de Beneficiari

La condició de beneficiari del Servei d’Ajuda a Domicili es podrà perdre per
qualsevol de les causes següents:
a) Per renúncia expressa del beneficiari.
b) Per impagament reiterat de la taxa.
c) Per mort o canvi de domicili fora del Municipi del beneficiari.
d) Per decisió de l’Ajuntament, en base als informes dels Serveis Socials
Municipals, al no complir-se les condicions per les quals es va atorgar la prestació.
e) Per absència temporal del domicili.
f) Per incompliment de les obligacions com a beneficiari.
g) Per interrupció del servei, tant de forma voluntària com d’ofici per
l’Ajuntament, que s’ha de comunicar per escrit perquè hi consti. En aquest supòsit,

el beneficiari abonarà l’import corresponent fins al cessament efectiu de la prestació
del servei.
h) [...].

ARTICLE 8. Seguiment, Regularització i Avaluació

Els Serveis Socials Municipals seran els competents en el seguiment,
regulació i avaluació del Servei d’Assistència a Domicili, i poden proposar la inclusió
o exclusió de beneficiaris. Així mateix, seran els competents per determinar el
número d’hores de servei necessàries en cada cas.
Totes les reclamacions, queixes o suggeriments sobre el funcionament del
Servei d’Ajuda a Domicili es canalitzaran a través dels Serveis Municipals.
Així mateix, els Serveis Socials Municipals elaboraran un informe anual
sobre el funcionament del Servei d’Ajuda a Domicili.

ARTICLE 9. Exempcions i Bonificacions

D’acord amb l’article 9.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, no es podran
reconèixer altres beneficis fiscals en els tributs locals que els expressament
previstos en les normes amb rang de Llei o els derivats de l’aplicació dels tractats
internacionals.
Segons l’article 24.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per a la
determinació de la quantia de la taxa es podran tenir en compte criteris genèrics de
capacitat econòmica dels subjectes obligats a satisfer-les.

ARTICLE 10. Quota Tributària i Tarifes

[Cal tenir en compte que en virtut de l’article 24 del Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, la fixació de
la quantia s’efectuarà de forma que el seu rendiment no excedeixi del cost total del Servei
d’Assistència a Domicili, tot incloent tant els costos directes com els indirectes. Si la

recaptació supera el 5% dels costos calculats, l’excés resultant es prendrà com a element de
minoració a l’hora de realitzar un nou càlcul del cost de la taxa.
Així mateix, quan la naturalesa de la taxa així ho permeti, les quanties de la taxa es
fixaran atenent a la capacitat econòmica del subjecte passiu, i altres principi la satisfacció
dels quals sigui tutelada de manera constitucional o estatutària].

1. Les quotes del Servei d’Ajuda a Domicili seran 5 €/HORA ,(companyia i
passeig...)

i 7 €/HORA, (altres serveis d’assistència), es determinaran segons el

criteri següent: El criteri a seguir serà el criteri dels ingressos de tots els membres
de la unitat familiar dels usuaris, considerant els interessos de capital, ingressos
mensuals bé per treball o bé per pensió, etc. Així mateix caldrà tenir en compte les
hores de servei que es pretén rebre.
La quota a abonar també estarà, per exemple, en funció de les hores de
prestació del servei que s’haurà de sol·licitar prèviament a l’Ajuntament de Bell-lloc
d’Urgell.
2. La quota líquida s’obtindrà minorant la quota íntegra amb l’import de les
bonificacions que siguin d’aplicació .

ARTICLE 11. Meritació
L’obligació de pagar la taxa neix des del moment en què s’inicia la prestació
del servei. Sense perjudici de que pugui exigir-se el dipòsit equivalent a una
mensualitat de la tarifa al sol·licitar-se l’ingrés.
[D’acord amb els articles 26.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, la taxa es podrà meritar:
— Quan s’iniciï la prestació del servei o la realització de l’activitat, si bé en ambdós
casos podrà exigir-se el dipòsit previ de l’import total o parcial.
— Quan es presenti la sol·licitud que iniciï l’actuació, que no es realitzarà sense que
s’hagi efectuat el pagament corresponent.

En virtut de l’article 26.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, quan per causes no imputables al
subjecte passiu, el servei públic, l’activitat administrativa o el dret a la utilització o
aprofitament del domini públic no es presti o es dugui a terme, és procedent la devolució de
l’import corresponent].

ARTICLE 12. Gestió, Liquidació i Ingrés

El subjecte passiu procedirà al pagament de la taxa en els primers quinze dies
del mes. Preferiblement es domiciliarà el pagament.

El retard en el pagament de 2 mesos implicarà la suspensió del servei i la
pèrdua del dret a continuar rebent la prestació, sense perjudici del seu cobrament
per via executiva.
L’interessat que per qualsevol motiu vulgui causar baixa al llarg de l’any, ho
sol·licitarà a l’Administració entre els dies 1 i 15 de cada mes. En cas contrari, la
baixa serà efectiva en el mes següent a la sol·licitud.
Es podrà donar de baixa d’ofici a l’interessat per al mes segon següent a
aquell en què resulti impagada dos

de les quotes mensuals i sempre que no es

regularitzi en el mes natural que resulti impagat.
Procedirà la devolució de les taxes quan no es realitzi el Servei d’Assistència
a Domicili per causes no imputables al subjecte passiu.

ARTICLE 13. Infraccions i Sancions Tributàries

En tot allò referent a infraccions i sancions, serà d’aplicació la Llei 58/2003,
de 17 de desembre, General Tributària, en concret els articles 181 i següents, així
com també les disposicions de desenvolupament, segons el que disposa l’article 11
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.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA

En tot allò no previst en la present Ordenança caldrà tenir en compte allò
que disposa el Decret Legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, pel qual s’aprova la
fusió de les lleis 12/1983, de 14 de juliol, 26/1985, de 27 de desembre, i 4/1994,
de 20 d’abril, en matèria d’assistència i serveis socials 2, el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, la
Llei General Tributària, així com l’Ordenança Fiscal General aprovada per aquest
Ajuntament.

DISPOSICIÓ FINAL

La present Ordenança, aprovada pel Ple d’aquest Ajuntament , entrarà en
vigor als quinze dies de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la
Província, de conformitat amb els articles 65.2 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, i serà d’aplicació a partir de la seva
publicació definitiva i estarà en vigor fins que s’acordi la seva modificació o
derogació expressa.
Aqueta ordenança ha estat modificada per l’Ajuntament en sessió ordinària
celebrada el 09 de febrer de 2012 en l’article 10 Quota tributària i tarifes. Entrarà
en vigor el dia de la seva publicació al BOP.

Bell-lloc d’Urgell, 08 de febrer de 2012
L’alcalde

Ramon Consola Palau

