
 
 
 
 
 
 
 
 

Ordenances fiscals 2021 – Pàg. 185 

PREU PÚBLIC 1 - PER PRESTACIÓ DE SERVEIS D’ATENCIÓ 
DOMICILIÀRIA 
 
Quota: 

1. Treballador familiar, preu per hora   .....................................  14,45 € 

2. Auxiliar de la llar, preu per hora  ..........................................  12,40 € 
Barem de copagament: 
La quantia del pagament del servei es calcularà, segons el següent barem: 

COPAGAMENT SERVEIS D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA  2010: 

ESCALA NIVELL ECONÒMIC APORTACIÓ 
USUARI/ÀRIA 

Menys d’1,25 vegades IRSC Gratuït 

Entre 1,25 i 1,50 IRSC 25% 

Entre 1,50 i 2 IRSC 50% 

Entre el 2 i 2,50 IRSC 75% 

A partir del 2,50 IRSC 100% 

 
Per tal d’accedir al servei caldrà que els serveis socials municipals elaborin un document de 
valoració de la situació. Aquest document servirà de base per tal d’acreditar la situació 
socioeconòmica dels demandants i aplicar el preu públic corresponent així com les 
bonificacions i/o exempcions d’aquest preu públic. 

 
3. Teleassistència (tipus A, B i C), quota d’alta del servei  .......  30,00 € 

4.  Àpats a domicili, preu per àpat   ............................................  6,20 € 
 

     S’aplicarà el següent barem de copagament: 
 
ESCALA NIVELL ECONÒMIC 

APORTACIÓ 
USUARI/ÀRIA  

 
Fins 1,25 vegades IRSC 

 
3,10 € per àpat 

 
De 1,25 a 2 vegades IRSC 

 
4,65 € per àpat 

 
A partir de 2 vegades IRSC 

 
6,20 € per àpat 

  

 

Vigència  

L’apartat de teleassistència d’aquest preu públic començarà a regir a partir del primer de gener de 
2012 i continuarà en vigor mentre no se n’acordi la modificació o derogació. 

La resta d’apartats d’aquest preu públic seran vigents des del dia de la seva aprovació i 
continuarà en vigor mentre no s'acordi la seva modificació o derogació. 
 
Diligència 
Aquest preu públic ha estat modificat en relació a una quota única per l’alta del servei de 
teleassistència i aprovat per la Junta de Govern Local del dia 17 de novembre de 2011. L’acord 
s’ha exposat al públic en el tauler d’edictes de l’Ajuntament.   


