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Article 1. Principis Generals
Fent ús de les facultats concedides als articles 133.2 i 142 de la Constitució, i de conformitat amb
el que disposa l'article 127 en relació amb l’article 41, ambdós del RDL 2/2004 pel que s’aprova el
text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, l’Ajuntament d’Amposta estableix el preu
públic per la prestació dels serveis d’atenció domiciliaris que es regirà per aquesta ordenança.

Article 2. Objecte
L’objecte del preu públic que s’estableix en aquesta ordenança el constitueix la prestació dels
següents serveis:
1. Serveis d’ajuda a domicili.
2. Serveis d’àpats a domicili.

Article 3. Obligats al pagament
1. Estan obligats al pagament d’aquest preu públic les persones que es benefciin dels serveis
prestats a que es refereix l’article anterior.
2. L’obligació al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix des del moment en
que s’aprova la prestació del servei.
3. Els usuaris del servei, en el moment de presentar la seva sol·licitud, facilitaran el número de
compte d’una entitat fnancera on domiciliar periòdicament els imports liquidats. No s’iniciarà
cap servei sense el compliment d’aquest requisit.

Article 4. Quantia
1. La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà la que es fxa en la tarifa
continguda a l'annex.
2. Les tarifes d’aquest preu públic seran les que fguren a l’annex i s’aplicaran d’acord amb les
normes detallades a l’article 7 d’aquesta ordenança.
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3. Amb posterioritat a l’aprovació defnitiva d’aquesta ordenança, l’increment o els preus dels
nous serveis que l’Ajuntament ofereixi, seran acordats en cada cas per la Junta de Govern
Local de forma que es cobreixin, com a mínim, els cost dels mateixos. Quan hi hagi raons
socials, benèfques, culturals o d’interès públic que així ho aconsellin, l’Ajuntament podrà fxar
preus per sota del límit previst anteriorment.
4. A les tarifes aprovades es repercutirà l’impost sobre el valor afegit d’acord amb la normativa
que el regula.

Article 5. Normes de Gestió
1. La gestió i recaptació d’aquest preu públic correspondrà a l’administració municipal. En el
supòsit de gestió indirecta del servei, els plecs de clàusules podran determinar, 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 6. Normes d’aplicació de les tarifes
1. La quantia a abonar per cada persona usuària serà el resultat d’aplicar a les tarifes del preu
públic els percentatges següents:

Concepte

Import

Import IRSC 2011 mensual

569,12 €

Import IRSC 2011 anual 14 pagues

7.967,73 €
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Renda per capita

Percentatge

Menys de 7.000,00 € anuals

0,00 %

Entre 7.000,01 i 8.000,00 € anuals

25,00 %

Entre 8.000,01 i 9.000,00 € anuals

35,00 %

Entre 9.000,01 i 10.000,00 € anuals

45,00 %

Entre 10.000,01 i 11.000,00 € anuals

55,00 %

Entre 11.000,01 i 12.000,00 € anuals

65,00%

Entre 12.000,01 i 13.000,00 € anuals

75,00%

Entre 13.000,01 i 14.000,00 € anuals

85,00%

Més de 14.000,01 € anuals

100,00%

2. Es considera Renda per capita al resultat de dividir els ingressos de la unitat de convivència
que constin en la declaració anual de l’Impost sobre la renda de les persones físiques de
l’exercici anterior, pel nombre de membres. En el cas de persones no obligades a presentar
aquesta declaració, hauran d’acreditar els seus ingressos totals mitjançant el certifcat
d’ingressos i retencions o de retribucions en concepte de pensió emesos per l’empresa o
organisme corresponent, sense perjudici que si els serveis municipals tenen constància que la
persona gaudeix d’ingressos no declarats, aquests també es tinguin en compte per al càlcul de
la renda per capita.
3. El càlcul de les escales de renda estarà en funció de l’indicador de renda de sufciència a
Catalunya ( IRSC) d’acord amb el que determina la llei 13/2006 de 27 de juliol, de Prestacions
Socials de caràcter econòmic, que per a l’any 2011 el fxa en 7.967,73 € anuals. Cada any
s’actualitzarà d’acord amb l’IRSC que fxi la llei de pressupostos de la Generalitat.
4. Els malalts mentals, els toxicòmans i altres persones amb patologia social acreditada,
excepcionalment i previ informe favorable i motivat dels Serveis Socials Municipals, podran
gaudir d’una reducció fns el 100% de la tarifa.

Article 7. Delegació per a la modifcació
Atenent el que disposa l’art. 47 del RDL 2/2004, pel que s’aprova el text refós de la llei reguladora
de les hisendes locals, el Ple de la Corporació delega en la Junta de Govern Local, conforme
l’article 23.2. b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, les
facultats de la potestat de modifcar aquest preu públic.
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Article 8. Remissió normativa
En tot allò no previst en aquesta ordenança s’estarà al que al respecte determinin l’Ordenança
General Reguladora dels Preus Públics, el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
la llei de Taxes i Preus Públics, i la resta de disposicions concordants.

Disposició Final
Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació íntegra en el Butlletí Ofcial de la
Província i començarà a aplicar-se a partir de l’1 de gener de 2008. El seu període de vigència es
mantindrà fns que s'esdevingui la seva modifcació o derogació expressa.

Diligència
Per fer constar que aquesta ordenança va ésser aprovada inicialment pel Ple de l'Ajuntament
celebrat el dia 31 de març de 2008 i es va modifcar pel Ple de l'Ajuntament en sessió del 29 de
setembre de 2014.

Annex de tarifes
Servei

Import

Servei d’ajuda a domicili:
- Preu hora de servei

14,45 €

Serveis d’àpats a domicili:
- Per cada àpat servit

5,15 €

Serveis de teleassistència:
- Per us de terminal/mes

25,75 €
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