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ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LES DIFERENTS 
PRESTACIONS SOCIALS: ESTADES AL CENTRE DE DIA, SERVEI D’AJUDA 
DOMICILIÀRIA, SERVEI DE MENJAR A DOMICILI I SERVEIS DE 
TELEASSISTÈNCIA. 
 
 
 

Concepte 
 

ARTICLE 1 
 
1.1. Conformement amb el que preveu l’article 127 en relació a l’article 41, ambdós del 
R.D. 2/2004 de 5 de març, Texte Refòs de  la Llei reguladora de les Hisendes Locals, 
l’Ajuntament estableix el preu públic pel servei de diferents prestacions socials: Centre 
de Dia, Servei d’Ajuda Domiciliària, Servei de menjar a domicili i Teleassistència. 
 

 

Obligats al pagament 
 
ARTICLE 2 
 
2.1. Estan obligats al pagament del preu públic regulat a la present ordenança les 
persones beneficiàries de les prestacions dels serveis, si no és així, els seus tutors 
legals. 
 
 

Quantia 
 

ARTICLE 3 
 
3.1. La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança és establert a les tarifes 
recollides en l’annex de l’ordenança. 
 
3.1. La quota definitiva, en els cas del usuaris empadronats al terme de Sant Llorenç, 
es fixarà amb l’aplicació del següent barem: 
 
Ingressos "per càpita"  
en relació al SMI % del preu públic 
Més del 150% 100
entre el 100 i 150% 85
entre el 80 i 100% 75
entre el 50 i el 80% 50
menys del 50% 0
  
En la resta d’usuaris s’abonarà el 100% de la tarifa. 
3.2 La persona beneficiària o que sol.liciti el servei aportara la documentació necesaria 
per poder determinar la quota definitiva. 
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3.3 Els serveis socials municipals una vegada comprovada la documentació 
informaran i elevaran la proposta corresponent. 
 

Normes de gestió 
 

ARTICLE 4 
 
4.1. El preu públic es considerarà meritat simultàniament a la prestació del servei i el 
contractista confeccionarà per mensualitats vençudes els rebuts, que seran entregats 
a la Tresoreria de l’Ajuntament perquè aquest el passi al cobrament. 
 
4.2. El pagament del rebut mensual es realitzarà per sistema de domiciliació a entitats 
de crèdit i estalvi que l’ajuntament designi com a col·laboradors, d’acord amb les 
condicions següents:  

a) En el cas del centre de dia les persones obligades al pagament presentaran 
a l’encarregat del centre, que a la vegada presentarà a la Tresoreria 
municipal, els escrits de domiciliació segons model oficial, on especificaran 
les  seves dades d’identificació personal, número de compte i entitat 
bancària i concepte que es desitja domiciliar. 

b) En el cas de la resta de prestacions es presentaran els escrits de 
domiciliació bancària en el departament de Serveis Socials. 

c) Les domiciliacions de pagament tindran validesa per temps indefinit, mentre 
no siguin anul·ldes per l’interessat o rebutjades per l’establiment on hagin 
de presentar-se els instruments de cobrament. 

 
4.3. Un retard en el pagament de més de dues mensualitats, sense motiu que 
ho justifiqui, significarà la baixa de l’usuari del servei. L’Ajuntament ha de 
domunicar amb 15 dies d’antelació la baixa per escrit. 
 
4.4. Per mantenir la reserva de plaça malgrat l’usuari no utilitzi el servei durant 
un mes complet, aquest s’abonarà íntegrament. 

  
4.5 Quan es sol·liciti una plaça pel mes complet, però inicia la seva estada 
durant el mes començat, la quota a abonar  serà el resultat de dividir la tarifa 
mensual per 30 i multiplicar pels dies del mes que restin. 
  
4.6 En el cas que esporàdicament un usuari sol.liciti estada per un dia, 
s’aplicarà la tarifa corresponent a l’estada per un dia, sense aplicar els 
descomptes per situació econòmica regulats a l’article anterior. 
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ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LES DIFERENTS 

PRESTACIONS SOCIALS: ESTADES AL CENTRE DE DIA, SERVEI 
D’AJUDA DOMICILIÀRIA, SERVEI DE MENJAR A DOMICILI I SERVEIS DE 

TELEASSISTÈNCIA. 
 

ANNEX 
 

QUADRE DE TARIFES 
 
 

Epígraf 1: Serveis del Centre de Dia.  

  

Epígraf 1.1: Serveis del Centre de Dia. Mensual. euros/mes 

Estada de dilluns a divendres (euros/mes) 332,37 

Estada de dilluns a dissapte (euros/mes) 398,84 

Menjada  133,87 

Transport 20,00 

  

  

Epígraf 1.2: Serveis del Centre de Dia. Per dies. euros 

Estada, un dia:  17,78 

Estades de 3 dies per setmana 203,42 

Dinar, un dia 6,51 

Dinar 1 dia per setmana 27,34 

Estades setmanes alternes 166,18 

  

  euros 

Epígraf 2: Servei d’Ajuda Domiciliària (SAD) (€/hora) 16,77 

  

Epígraf 3: Servei de menjar a Domicili euros 

Per cada servei de dinar 5,29 

  

Epígraf 4: Teleassistència euros 

Servei mensual 16,77 
 


