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ORDENANÇA NÚM. 45
PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS D'AJUTS A DOMICILI

Article 1 Concepte
De conformitat amb el que es preveu en l'article 127 en relació amb l'article 41, ambdós
del RDL 2/2004 de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes locals, aquest municipi estableix el preu públic per la prestació del servei d'ajut a
domicili, especificat en les tarifes que es contenen en l'annex corresponent, que es regirà
per aquesta ordenança.
Article 2 Obligats al pagament
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança, les persones que
es beneficiïn dels serveis prestats o els sol·licitants del servei a que es refereix l'article
anterior.
Article 3 Quantia
La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança, serà la que es fixa en les tarifes
contingudes en l'annex per a cada un dels diferents serveis.
Es podrà exigir si així ho disposa la Junta de Govern Local el dipòsit previ de l'import total
del preu públic que correspongui en el moment de la sol·licitud de la prestació del servei o
de la autorització de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic
municipal.
Quan la prestació de servei o l'aprofitament especial tingui una durada superior a l'anual, el
cobrament serà objecte de padró.
Article 4 Obligació del pagament
L'obligació del pagament del preu públic en aquesta ordenança neix amb la formalització
de la corresponent sol·licitud del servei esmentat i serà independent de la real prestació del
servei si la manca d'aquest és imputable al sol·licitant.
Article 5 Indemnitzacions per la destrucció o deteriorament del domini públic
Quan la utilització privativa o l'aprofitament especial provoquin la destrucció o el
deteriorament del domini públic la persona beneficiària, sense perjudici del pagament del
preu públic que correspongui, s'obliga al reintegrament del cost total de dipositar
prèviament el seu import.

1

Ordenances fiscals 2018
ORDENANÇA NÚM 45

Si els danys són irreparables, hom indemnitzarà el municipi amb una quantia igual al valor
dels béns destruïts o a l'import del deteriorament dels malmesos.
Article 6 Gestió i recaptació
Les quotes corresponents seran satisfetes en la forma que determini serveis econòmics
mitjançant liquidacions emeses pel centre gestor que podran exigir-se com a dipòsit previ.
Els preus públics no satisfets dintre dels terminis reglamentaris, s'exigiran per la via de
constrenyiment, segons procediment contingut en el vigent Reglament general de recaptació.
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial
de la Província. El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevingui la seva
modificació o derogació expresses.
Diligència
Aquesta ordenança fiscal, que consta de 6 articles, va ser aprovada pel Ple de l'Ajuntament
en sessió celebrada a Cerdanyola del Vallès el 5 de novembre de 1992. Es va modificar en
sessió del Ple de l’Ajuntament del 4 de novembre de 2010.

ANNEX TARIFES

A) 31,49€/hora, inclosos els temps de trasllat a domicili.
B) En la tarifa que conté l'apartat anterior s'han d'aplicar els coeficients d'acord amb la
següent escala:
a)
b)
c)
d)

0%
0,75%
0,50%
0,25%

0%) Quan el servei d'ajut a domicili representa una variable decisòria en la situació de la
persona usuària i la família demostra una bona voluntat de cooperació, complementant la
tasca adequadament i presenta una situació econòmica que no li permet assumir el cost.
0,75%) Quan el servei d'ajut a domicili representa una variable decisòria en la situació de
la persona usuària i la família demostra una bona voluntat de cooperació, complementen la
tasca adequadament i presenta una situació econòmica que li permet assumir part del cost.
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0,50%) Quan el servei d'ajut a domicili representa una variable decisòria en la situació de
la persona usuària, no resol suficientment la seva situació, la família té ingressos que es
consideren suficients per assumir el cost i no coopera suficientment amb la tasca.
0,25%) Quan el servei d'ajut al domicili representa una variable decisòria en la situació de
la persona usuària i la família demostra una bona voluntat de cooperació, complementem
la tasca adequadament i presenta una situació econòmica qualificada de greu.
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