
 

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA  

PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’AJUDA A DOMICILI 

 

Article 1. Fonament i naturalesa. 

Es ús de les facultats concedides pels articles 15, 150 i 151 del Reial Decret legislatiu 2/2004, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’hisendes locals, de 5 de març de 2004; i 39 i 43, 
del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
d’organització comarcal de Catalunya, i de conformitat amb el que preveu l’article 20.1.B) de 
la Llei, abans esmentada, aquest Consell Comarcal estableix la taxa per la prestació del 
servei d’ajuda a domicili per a persones amb disminució o dificultats de mobilitat, que es 
regirà per aquesta Ordenança. 

Article 2. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable d’aquesta Ordenança fiscal la utilització del servei d’ajuda a 
domicili del Consell Comarcal del Baix Ebre.  

Article 3. Obligats al pagament. 

L’obligació del pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança neix amb l'inici  efectiu 
de la prestació del servei. 

Tots aquells que l’hagin sol·licitat i tinguin aprovada la sol·licitud resten obligats a pagar 
l’import que li correspongui d’acord amb la tarifa i, si s’escau, l’aplicació de bonificacions. 
 
 La manca de pagament del servei, suposarà el cessament en la prestació, d’acord amb les 
disposicions del reglament regulador del servei. 

Article 4. Aportació de l’usuari. 

S’estableixen els següents barem  per la participació econòmica del beneficiari en el servei 
d’ajuda a domicili, utilitzant com a dada de referència l’Indicador de Renda de Suficiència de 
Catalunya (IRSC). 
 
 
Indicador de la renda de suficiència 
 
La Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, va establir 
l'indicador de renda de suficiència, que ha de ser fixat periòdicament per la Llei de 
pressupostos de la Generalitat. Aquest indicador serveix per valorar la situació de necessitat, 
per a poder tenir dret o accés a les prestacions. S’entén per situació de necessitat qualsevol 
contingència que té lloc o apareix en el transcurs de la vida d’una persona i que li impedeix de 
fer front a les despeses essencials per al manteniment propi o per al manteniment de les 
persones que integren la unitat familiar o la unitat de convivència a la qual pertany. 
 
  



 

L’import de l’aportació econòmica al servei s’establirà  per la suma del còmput de les dues 
participacions, la derivada del nivell d’ingressos i la derivada del nivell de renda. 
 
NIVELL D’INGRESSOS  DE 
L’USUARI 

PARTICIPACIÓ ECONÒMICA EN € PER HORA DE 
SERVEI EN FUNCIÓ DEL NIVELL D’INGRESSOS 

Ingressos anuals inferiors o iguals 
a l’ IRSC 

0 € 

Ingressos anuals entre el 100,01 
% i el  199,99 % de l‘ IRSC 

1 € 

Ingressos anuals superiors al 
200,00 % de l‘ IRSC 

2 € 

 
 
NIVELL D’ESTALVIS PARTICIPACIÓ ECONÒMICA EN € PER HORA DE 

SERVEI EN FUNCIÓ DEL NIVELL D’ESTALVI 
De 0 a 3.000,00 € 0,25 € 
De 3.000,01 a 6.000,00 € 0,75 € 
De 6.000,01 a 12.000,00 € 1,25 € 
De 12.000,01 a 24.000,00 € 2,00 € 
De 24,000,01 a 36.000,00 € 3,00 € 
De 36.000,01 a 48.000,00 € 4,00 € 
De 48.000,01 a 60.000,00 € 5,00 € 
De 60.000,01 a 72.000,00 € 6,00 € 
De 72.000,01 € en endavant 7,00 € 

Article 6. Gestió 

El reglament per la prestació del servei d’ajuda a domicili a la comarca del Baix Ebre estableix 
el sistema d’utilització del servei. 

D’acord amb aquesta norma, el Consell Comarcal notificarà a la persona interessada l’accés 
al servei i el cost que suposa la seva prestació,  als efectes de la seva acceptació. 

Les persones usuàries, un cop acceptades les condicions tècniques i econòmiques de la 
prestació del servei,  hauran de fer efectiu el pagament el dia 25 del mes següent al de la 
prestació del servei. 

Article 7. Liquidació i ingrés 

7.1 El Consell Comarcal efectuarà liquidacions mensuals del servei mitjançant càrrec al 
compte bancari designat per l’usuari. 

7.2 En el cas de devolució d’un rebut, es tornarà a trametre de nou incrementat amb els 
costos derivats de les comissions produïdes per la devolució. 

7.3 La devolució reiterada de rebuts podrà donar lloc a la revocació del servei, d’acord amb la 
tramitació prevista en el reglament. 

 

 



 

Disposició final 

La present Ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació al Butlletí Oficial de la 
Província i regirà fins a la seva modificació o derogació expressa i les seves disposicions 
s’aplicaran a tots els usuaris existents i futurs del servei d’ajuda a domicili  de la comarca del 
Baix Ebre. 

Tortosa (Baix Ebre), gener de 2012 


