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MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DELS PREUS 
PÚBLICS DEL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS SOBIRÀ.  
 
PREUS REGULATS 
 
2. Servei d’ajuda a domicili i servei de les tecnologies de suport i cura 
 
El preu públic dels serveis d’ajuda a  domicili és el resultat, en cada cas, de 
restar el cost hora del servei, el mòdul social que correspongui a cada persona 
beneficiària.  
 
El mòdul social és el percentatge del cost del servei que assumeix el Consell 
Comarcal i que la persona usuària no paga. S’estableix en un 35 % per a tots 
els casos. Per tant el preu públic s’estableix en el 65 % del cost del servei 
d’acord amb el quadre que segueix. El preu públic es podrà bonificar en un 
percentatge variable depenent de la capacitat econòmica de la unitat de 
convivència.  
.  

Servei 
d'Ajuda a 
Domicili 

 
Cost hora 

Mòdul 
social 

Preu 
públic 
hora 

Bonificació 
del preu 
públic  

Copagament 
del preu 
públic  

 Preu IVA   A B C=A-B 

Atenció personal i 
de suport 

 
Laborables 15,50 € 4% 35% 10,48 € del 0 al 100 % del 0 al 100 % 

 
Festius 18,60 € 4% 35 % 12,57 € del 0 al 100 % del 0 al 100 % 

Atenció domèstica 
 
Laborables 13,62 € 4% 35% 9,21 € del 0 al 100 % del 0 al 100 % 

Atenció seguiment 
 

Gratuït 

 
 

 
El preu públic del servei de les tecnologies de suport i cura és el cost del servei. Es 
podrà bonificar en un percentatge variable depenent de la capacitat econòmica de 
la unitat de convivència.  

 

Servei de les 
tecnologies 
de suport i 

cura 

 
Cost mensual 

 

Preu 
públic  

Bonificació 
del preu 
públic  

Copagament 
del preu 
públic  

Preu mensual 
IVA A B C=A-B 

Teleassistència 
fixe 

 
12,00 € 4%       12,48 €  del 0 al 100 % del 0 al 100 % 

Teleassistència 
mòbil* 

 
12,00 € 4%       12,48 €  del 0 al 100 % del 0 al 100 % 

*La línia telefònica del Servei de TAD mòbil és a càrrec del Consell Comarcal del Pallars 
Sobirà. 
 



  

 
 
 

Perifèrics 
inalàmbrics 
associats a 
un TAD fixe 

 
Cost mensual 

 
Preu 

públic 

 
Bonificació 

del preu 
públic 

 
Copagament 

del preu 
públic 

 Preu per 
unitat 

IVA A B C=A-B 

Fum  
5 € 

 
4 % 

 
5,20 € 

 
del 0 al 100 % 

 
del 0 al 100 % Obertura 

Portes 

Moviment 

 

 
Copagament. 
 
La participació econòmica de la persona beneficiària en el servei d’atenció 
domiciliària dependrà del cost del servei i de la seva capacitat econòmica o de 
la seva unitat de convivència, sempre que aquesta li comporti una càrrega 
econòmica. 
S'entén per unitat econòmica de convivència la persona sol·licitant del servei i, 
sempre que en depenguin econòmicament,  el seu cònjuge o persona amb 
anàloga relació, i familiars. Es considerarà que existeix dependència 
econòmica quan els ingressos econòmics de què disposin no siguin superiors a 
l’IRSC de l’any anterior. 
   
Criteris per determinar la capacitat econòmica. 
S'entén per capacitat econòmica el total de recursos econòmics de què disposa 
la persona o unitat econòmica de convivència, beneficiària del servei. Per 
valorar la capacitat econòmica es tindran en compte els ingressos derivats de 
prestacions públiques o privades, del treball, del capital i dels estalvis bancaris, 
així com qualsevol altres substitutius d'aquests i contemplats per la Llei de 
l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) vigent, o a les normes 
fiscals que puguin ser d'aplicació.  En cap cas es tindran en compte els 
ingressos derivats d’ajuts, públics o privats, per al concurs d’una 3a persona 
per a la realització de les AVD. 
 
Els ingressos es calcularan amb la suma dels ingressos de l'any anterior de la 
persona o unitat familiar, segons a qui es presti el servei,  (suma de les bases 
imponibles de l'IRPF), i en el seu defecte, o si la situació econòmica ha sofert 
molta variació respecte de l’any anterior, els justificants d’ingressos mensuals 
actualitzats, dels quals es restaran les despeses de l'habitatge habitual de 
caràcter obligatori (IBI, lloguer o hipoteca), i es dividirà, si és el cas, pel nombre 
de membres de la unitat econòmica de convivència. S'assignarà a la quantitat 
obtinguda un percentatge que s'anomenarà A1. 
 
Per determinar el preu públic (copagament) es tindrà com a valor de referència 
l'Indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) de l'any en curs. 
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Ingressos  Aportació usuari  
Percentatge A1 

De 0 € a  x l'IRSC 
Fins 1,2 x IRSC  
Fins 1,4 x IRSC 
Fins 1,6 x IRSC  
Fins 1,8 x IRSC 
Fins 2,5 x IRSC 
Més 2,5 x IRSC 

0 % 
10 % 
20 % 
30 % 
40 % 
50 % 

65 % (100 % en el cas del TAD fixe, 
mòbil i perifèrics) 

 
I els saldos mitjans dels dipòsits bancaris són el resultat de sumar els saldos 
mitjans anuals, a 31 de desembre de l’any anterior, de tots els comptes o 
dipòsits bancaris de la persona o unitat familiar,  segons a qui es presti el 
servei. S'assignarà a la quantitat obtinguda un percentatge que s'anomenarà 
A2. 
 

Dipòsits bancaris Aportació usuari 
Percentatge A2 

Fins a 12.000 € 
de 12.000,01 a 21.000 € 
de 21.000,01 a 30.000 € 
de 30.000,01 a 39.000 € 
de 39.000,01 a 48.000 € 

48.000,01 a 57.000 € 
Més de 57.000,01 

0 % 
10 % 
20 % 
30 % 
40 % 
50 % 

65 % (100 % en el cas del TAD fixe, 
mòbil i perifèrics) 

 
Valoració: 
 
El preu públic en cada cas es calcularà sumant els dos percentatges (A1+A2), 
amb un màxim del 65 % en cas del SAD i el 100 % en cas de TAD fixe, mòbil i 
perifèrics. 
 
Es podrà concedir l’exempció del pagament del preu públic, amb caràcter 
excepcional, i previ informe justificatiu dels Serveis Socials Bàsics. 
 
Disposició derogatòria. Queden derogats: 
 
Els apartats 2.1.1 i 2.1.2 de l’annex 2 de l’ordenança general reguladora dels 
preus públics, l’aprovació definitiva dels quals es va publicar al BOP de Lleida, 
núm. 185, de 26 de setembre de 2014 i, al BOP de Lleida núm. 113, de 13 de 
juny de 2017. 
 


