Ordenança fiscal núm. 18
Taxa per prestació de serveis d’atenció a les persones

Article 1.- Fonament i naturalesa.
D’acord amb els articles 133.2 l 142 de la Constitució i l’article 106 de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb allò que
disposen els articles 15 a 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament
estableix la Taxa per prestació de serveis d’atenció a les persones que es regirà per
aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposen els articles 20
i següents d’aquest Reial Decret Legislatiu.

Article 2.- Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis següents:
1) Servei de menjador social “Àpats en companyia”
2) Servei d’àpats a domicili
3) Servei d’atenció a domicili
3.1 Treballadora Familiar
3.2 Neteja
4) Servei de transport de viatgers.
5) La realització d’informes de reagrupament familiar.
6) Servei de transport en trenet turístic.

Article 3.- Subjectes passius
Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què
es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, que
sol·licitin o resultin beneficiats o afectats pels serveis o activitats que presta aquest
Ajuntament recollits a l’article anterior.

Article 4.- Meritació
La taxa es merita i neix l’obligació de contribuir des del moment en què es presenti la
sol·licitud per a la prestació del servei.

Article 5.- Administració i Cobrament
1.- Les taxes dels serveis de menjador social “Àpats en companyia”, àpats a domicili, i
atenció a domicili, es liquidaran mensualment.
2.- La taxa dels serveis de transport de viatgers i del trenet turístic s’exigirà mitjançant
billeta que s’haurà de pagar abans de la prestació dels serveis.
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3.- La taxa per la realització d’informes de reagrupament familiar s’exigirà en règim
d’autoliquidació, que s’haurà de presentar i pagar al moment de tramitar la sol·licitud.

Article 6.- Infraccions i sancions
La inspecció d’aquesta taxa i la qualificació d’infraccions tributàries i sancions, s’ajustarà
a l'establert a l'Ordenança fiscal general de gestió, inspecció i recaptació.

Article 7.- Quotes
Les quotes son les següents:
Euros
6,50

1)

Servei de menjador social “Àpats en companyia” .............................

2)

Servei d’àpats a domicili ......................................................................

7,00

3)

Servei d’atenció a domicili:
- Treballadora familiar ......................................................................
- Neteja ............................................................................................

17,50
14,00

4)

Informes per reagrupament familiar .....................................................

64,50

5)

Bitllets Trenet turístic:
- Bitllet senzill adult .........................................................................
- Bitllet senzill infantil (de 3 a 12 anys) ............................................
- Bitllet senzill nens 0 a 2 anys ........................................................
- Bitllet senzill 1 dia adult ................................................................
- Bitllet senzill 1 dia infantil (de 3 a 12 anys) ...................................
- Bitllet grup (a partir de 10 persones, només horari matí), per
persona .......................................................................................
- Abonament de 10 viatges .............................................................

3,00
2,00
Gratuït
5,00
3,50
1,50
20,00

Article 8.- Bonificacions
1.- SERVEI MENJADOR SOCIAL I SERVEI D’ÀPATS A DOMICILI
A) Càlcul de la capacitat econòmica de la persona beneficiària
La capacitat econòmica de la persona beneficiària es determinarà segons la renda
disponible, dels estalvis que pugui tenir (s’aplicarà percentatge segons edat. Menys
de 36 anys: 1% sobre els estalvis; dels 36 als 64 anys: 3% sobre els estalvis; a partir
65 anys: 5% sobre els estalvis) i deduccions aplicables.
Les deduccions que es podran tenir en compte són les següents:
- Cost d’atencions personals a nivell privat.
- Cost de lloguer o hipoteca.
- Costos derivats d’atenció a la infància (beques menjador, atenció pedagògica,
etc.)
- Cost de servei de neteja.
- Cost del centre de dia.
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▪ Cost derivat de l’import de copagament resultant a l’aplicació de la calculadora
PIA.
▪ Cost derivat de l’import del transport adaptat.
- Per càrrega familiar. Es tindran en compte els membres següents de la unitat
familiar que depenguin econòmicament de la persona beneficiària per tenir uns
ingressos iguals o inferiors a l’índex de renda de suficiència de Catalunya (IRSC):
el cònjuge o el convivent estable en parella; els ascendents més grans de 65
anys que convisquin en l’habitatge família; els descendents o les persones
vinculades per raó de tutela o acolliment, que tinguin menys de 25 anys, que
convisquin en l’habitatge familiar i els descendents o les persones vinculades per
raó de tutela o acolliment, de 25 anys o més, que tinguin un grau de discapacitat
igual o superior al 33%, sempre que convisquin en l’habitatge familiar.
B) Càlcul de la quota:
Persones amb dependència:
Capacitat econòmica = (Capacitat econòmica calculadora PIA ÷ 14) –
(Deduccions)
Persones sense dependència:
Capacitat econòmica = (Ingressos de la persona + %estalvis) – (Deduccions)
C) Bonificacions:
Capacitat
De 0 a
De 0,5 a De 0,75 a
De 1 a
econòmica
0,5 IRSC 0,75 IRSC 1 IRSC
1,10 IRSC
Bonificació 100%
90%
75%
50%
Copagament
0%
10%
25%
50%
Import a pagar per les persones usuàries segons bonificació:
Àpat menjador 0,00 €
0,65 €
1,63 €
3,25 €
Àpat domicili 0,00 €
0,70 €
1,75 €
3,50 €

De 1,10 a
1,30 IRSC
25%
75%

A partir de
1,30 IRSC
0%
100%

4,88 €
5,25 €

6,50 €
7,00 €

2.- SERVEI D’ATENCIÓ A DOMICILI (SAD)
A) Càlcul de la capacitat econòmica
A.1) Persona beneficiària amb DEPENDÈNCIA
S’entén per SAD dependència el que es presta a persones que tenen reconeguda
la situació de dependència segons la llei 39/2006 per a la promoció de l’autonomia
personal i atenció a les persones en situació de dependència (LAPAD).
Criteris de valoració
La capacitat econòmica de la persona beneficiària es determinarà en atenció a la
seva renda incrementada amb un percentatge del seu patrimoni net i minorada amb
reduccions per càrregues familiars i per compensar el manteniment de la llar,
segons els criteris de l’ORDRE BSF/130/2014, de 22 d'abril (publicada al DOGC de
29/04/2014). S’utilitzarà la calculadora del PIA per obtenir la capacitat econòmica
dividit per dotze mensualitats, i en cap cas la participació de la persona beneficiària
superarà el 65 per cent del cost de referència.
En el cas dels menors amb dependència es computarà la renda dels pares.
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Els Serveis Socials sol·licitaran directament als organismes corresponents les
dades necessàries per valorar la capacitat econòmica de la persona beneficiària,
segons l’article 102 de la Llei 3/2015 que habilita les administracions públiques
competents en matèria de serveis socials per què puguin comprovar, d’ofici i sense
consentiment previ de les persones interessades les dades personals declarades
pels sol·licitants de les prestacions regulades per la Llei 12/2017, de l’11 octubre de
serveis socials, i pel decret que aprova la Cartera de Serveis Socials, si s’escau, les
dades identificadores, la residència, el parentiu, la situació de discapacitat o
dependència, el patrimoni i els ingressos dels membres de la unitat econòmica per
la convivència, amb la finalitat de comprovar si es compleixen en tot moment les
condicions necessàries per a la percepció de les prestacions i en la quantia
legalment reconeguda.
En cas que no sigui possible obtenir dades d’aquestes fonts d’informació pública,
es demanarà a la persona beneficiària que aporti els certificats d’ingressos
pertinents o deduccions.
El període de temps computable per a valorar la capacitat econòmica serà l’últim
exercici anual sobre el que l’òrgan competent disposi de dades oficials.
Conceptes:
RENDA: es considera renda els ingressos de la persona beneficiària derivats treball,
capital i pensions.
PATRIMONI net. La calculadora PIA estableix un tant per cent d’increment de la
renda, segons data de naixement.
a) Menys de 36 anys: 1% del patrimoni net.
b) Dels 36 als 64 anys: 3% del patrimoni net
c) A partir 65 anys:
5% del patrimoni net
BONIFICACIONS CÀRREGA FAMILIAR: són els membres de la unitat familiar que
depenguin econòmicament de la persona beneficiària per tenir uns ingressos iguals
o inferiors a l’índex de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) *
- El cònjuge o el convivent estable en parella.
- Els ascendents més grans de 65 anys que convisquin en l’habitatge familiar.
- Els descendents o les persones vinculades per raó de tutela o acolliment, que
tinguin menys de 25 anys, que convisquin en l’habitatge familiar.
- Els descendents o les persones vinculades per raó de tutela o acolliment, de 25
anys o més, que tinguin un grau de discapacitat igual o superior al 33%, sempre
que convisquin en l’habitatge familiar.
BONIFICACIONS MANTENIMENT DE LA LLAR. S’aplicaran les reduccions als
titulars de l’habitatge habitual de lloguer, hipotecat o de propietat i lliure de
càrregues.
Deduccions:
Complementàriament a les bonificacions recollides a l’Ordre BSF/130/2014, es
podran aplicar deduccions per despeses en el càlcul a les aportacions a realitzar
per part de la persona en els diferents serveis, sempre que aquestes estiguin
orientades al suport a l’autonomia personal, i es puguin acreditar. Les deduccions
són les següents:
- Cost d’atencions personals a nivell privat.
- Cost de servei de neteja.
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- Cost del centre de dia.
▪ Cost derivat de l’import de copagament resultant a l’aplicació de la calculadora
PIA.
▪ Cost derivat de l’import del transport adaptat.
A.2) Persona beneficiària SENSE DEPENDÈNCIA
S’entén per SAD social:
1. El que es presta a les persones en situació de dependència no reconeguda per
la realització de les activitats bàsiques de la vida diària i/o amb deteriorament
cognitiu, que:
▪ Viuen soles i no tenen suport sociofamiliar permanent per atendre les seves

necessitats bàsiques.
▪ Viuen amb altres persones que no poden atendre la totalitat de les seves
necessitats bàsiques, o els hi cal un suport.
▪ No tenen recursos econòmics suficients per obtenir el suport que necessiten.
▪ Persones amb malalties cròniques avançades i necessitats d’atenció pal·liativa
(MACA) o persones en situació pal·liativa.
2. El que es presta a persones i/o famílies en situació de risc social per:
▪ Manca de capacitat o hàbits per l'autocura i en la relació amb l'entorn.
▪ Manca de capacitat o hàbits per l'organització de la llar, familiar i per l'atenció als
membres de la família, especialment dels menors.
Criteris de valoració
La capacitat econòmica de la persona beneficiària es determinarà segons la renda
disponible, estalvis que pugui tenir (s’aplicarà percentatge segons edat; amb menys
de 36 anys: 1% sobre els estalvis; dels 36 als 64 anys: 3% sobre els estalvis; a partir
65 anys: 5% sobre els estalvis) i deduccions aplicables.
Les deduccions que es podran tenir en compte són les següents:
- Cost d’atencions personals a nivell privat.
- Cost de lloguer o hipoteca.
- Costos derivats d’atenció a la infància (beques menjador, atenció pedagògica,
etc.)
- Cost de servei de neteja.
- Cost del centre de dia:
▪ Cost derivat de l’import de copagament resultant a l’aplicació de la calculadora
PIA.
▪ Cost derivat de l’import del transport adaptat.
- Per càrrega familiar. Es tindran en compte els membres següents de la unitat
familiar que depenguin econòmicament de la persona beneficiària per tenir uns
ingressos iguals o inferiors a l’índex de renda de suficiència de Catalunya (IRSC)
Son: el cònjuge o el convivent estable en parella; els ascendents més grans de
65 anys que convisquin en l’habitatge família; els descendents o les persones
vinculades per raó de tutela o acolliment, que tinguin menys de 25 anys, que
convisquin en l’habitatge familiar i els descendents o les persones vinculades per
raó de tutela o acolliment, de 25 anys o més, que tinguin un grau de discapacitat
igual o superior al 33%, sempre que convisquin en l’habitatge familiar.
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B) Càlcul de la quota:
Persones amb dependència:
Capacitat econòmica = (Capacitat econòmica calculadora PIA ÷ 14) –
(Deduccions)
Persones sense dependència:
Capacitat econòmica = (Ingressos de la persona + %estalvis ) – (Deduccions)
C) Bonificacions:
Capacitat
De 0 a
De 0,5 a De 0,75 a
econòmica
0,5 IRSC 0,75 IRSC 1,20 IRSC
Bonificació 100%
90%
80%
Copagament
0%
10%
20%

De 1,20 a
1,30 IRSC
70%
30%

Import a pagar per les persones usuàries segons bonificació:
Hora TF 0,00 €
1,75 €
3,50 €
5,25 €
Hora neteja 0,00 €
1,40 €
2,80 €
4,20 €

De 1,30 a
1,40 IRSC
60%
40%

de 1,40 1,45 IRSC
50%
50%

A partir de
1,45 IRSC
35%
65%

7,00 €
5,60 €

8,75 €
7,00 €

11,38 €
9,10 €

En tot cas, per sol·licitar qualsevol de les bonificacions dels serveis caldrà la presentació
dels documents acreditatius.
3.- TRANSPORT URBÀ DE VIATGERS
Els bitllets i títols de transport del transport urbà de viatges tindran una tarifa referenciada
a la tarifa dels bitllets i títols del sistema tarifari integrat de l’Autoritat de Transport
Metropolità (ATM):
Bitllet senzill: 75% del preu públic del bitllet senzill de l’ATM d’una zona.
Títol de 10 viatges (T-10): 75% del preu públic de la T-10 de l’ATM d’una zona.
Títol de 10 viatges (T-jove) per persones fins a 25 anys: 50% del preu públic de la
T-10 de l’ATM d’una zona.
- Títol de 10 viatges (T-Activa) per persones amb possessió de la targeta Activa
municipal: 40% del preu públic de la T-10 de l’ATM d’una zona.
Aquestes tarifes es podran aproximar a un múltiple de 0 o 5 cèntims mitjançant decret
de l’Alcaldia.
-

4.- TRANSPORT INTERURBÀ DE VIATGERS
Les persones amb possessió del carnet Actiu municipal podran adquirir títols de
transport de 10 viatges integrats de l’ATM (T-10), de fins a tres zones del sistema tarifari,
pel 65% del preu públic de la T-10 de l’ATM.
Per a gaudir de la bonificació s’ha d’utilitzar aquest títol de transport només amb els
operadors Cintoi bus SL(Monbus) i Empresa Plana SL, amb parada d’origen o destinació
a Vilanova i la Geltrú.
L’ús inadequat del títol, implicarà la retirada de la subvenció.
Només s’expediran dos títols mensualment al mateix interessat. En casos excepcionals,
i per motius sociosanitaris degudament justificats, la persona titular del Carnet Actiu
podrà presentar una sol·licitud per tal de poder comprar més abonaments.
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Disposició final
Aquesta Ordenança Fiscal, aprovada per l'Ajuntament en Ple en la sessió de tres de
novembre de dos mil tres, començarà a regir el dia 1 de gener de 2004. El seu període
de vigència es mantindrà fins que s’esdevinguin la seva modificació o la seva derogació
expresses.
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