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REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE SUPORT A
L’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA

Article 1.-  Fonament i naturalesa.

1.- A l’empara del previst a l’article 41 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març (TRHL) aquest Ajuntament
estableix el preu públic per la prestació del Servei de suport d’Atenció Domiciliària.
2.-  Aquest  servei  es  regula  pel  reglament  de  serveis  d’atenció  domiciliària  que  aprovi
l’Ajuntament de Les Borges Blanques.

Article 2.-  Concepte

Constitueix l’objecte del preu públic la prestació del servei de suport que consisteix en el
servei de compañía que és prestat principalment en el domicili.

Article 3.-  Obligats al pagament – Subjectes passius

Estan obligades al pagament i són per tant subjectes passius les persones que rebin la
prestació del servei de suport.

Article 4.-  Preu públic exigible

Es fixa el preu públic següent :
 En el cas d’atenció personal 15,94 €/hora
 En el cas d’auxiliar a domicili 13,78 €/hora

La quantitat a satisfer per la persona usuària será com a màxim la resultant de multiplicar el
nombre d’hores que rebi d’assistència pel cost per hora que es detalla  l’apartat anterior.

Article 6. - Bonificacions

Es podrá gaudir de bonificacions en funció de la capacitat económica en els percentatges
que estableixi el reglament de funcionament.

Article 7.- Meritament

La quota es meritarà quan s’inicïi la realització de l’activitat que constitueix l’objecte de la
present ordenança.

Article 8.- Règim de declaración i d’ingrés

1.- El preu públic per al Servei s’exigirà a mesos vençuts, i el pagament es farà durant els
cinc primers diez de cada mes natural següent al mes de l’inici del servei.
2.- El pagament del preu públic es realitzarà mitjançant domiciliació bancària, que sol.licitarà
l’interessat a les oficines municipals.
3.-  Les quotes  acreditades i  no  satisfetes  s’exigiran  per  la  via  de  constrenyiment,  que
comporta el deure de pagar recàrrecs i també interessos de demora.



Anna Gallart Oró, secretària de l’Ajuntament de Les Borges Blanques,

CERTIFICO :

Que la present ordenança ha estat publicada íntegrament al BOP de Lleida número 83 de 16-06-2012.

Que la present Ordenança, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió ordinària celebrada el
29 de març  de 2012 , entra en vigor, prèvia publicació, l’endemà de la seva publicació, i continuarà vigent
mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles modificats, restaran
vigents. 

I per què així consti, expedeixo el present amb el vist-i-plau del Sr. Alcalde.

Les Borges Blanques, 31 de desembre de 2018

Vist i plau
L’Alcalde

Enric Mir i Pifarré


