ORDENANÇA FISCAL 17. PREUS PUBLICS
ANNEX 7
TARIFES DE PREUS PUBLICS PEL SERVEI DE RESIDÈNCIA DE GENT GRAN.

Article 1r.
Fonament, naturalesa, objecte i àmbit.

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució, per l'article 106
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, de conformitat amb el
que disposen els articles 41 a 47 i fent ús de la facultat que confereix l'article 127 del RDL
2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les Hisendes
locals, l'Ajuntament Ple acorda l'establiment dels preus públics continguts en la present
Ordenança Fiscal.

L'establiment, fixació, gestió i cobrament dels preus públics es regeixen pel capítol VI del
Títol Primer del RDL 2/2004, de 5 de març, i altres normes concordants sobre Hisendes
Locals i, supletòriament per la Llei 8/1987, de 15 d'abril, i en allò que preveuen els textos
anteriors, són d'aplicació les previsions d'aquesta ordenança.

Resta sotmès a la present Ordenança l’exercici de qualsevol activitat que tingui per finalitat
prestar el servei de Residència de Gent Gran al Municipi de Vila-seca.
El Servei de Residència de persones grans es troba inclòs dintre la competència
assenyalada en la Llei Municipal catalana i de Règim Local de Catalunya, a favor del
Municipi.
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Article 2.Principis a seguir en la prestació del Servei.

Els serveis regulats en aquesta ordenança tindran la condició de servei essencial d’interès
general sotmès al principis d’universalitat, accessibilitat, continuïtat i respecte dels drets dels
usuaris.
Article 3.

Els serveis regulats en aquesta ordenança poden ser prestats simultàniament, i en règim de
lliure concurrència per aquest Ajuntament, i per empreses privades degudament
autoritzades per la corporació municipal.
Article 4. Normativa aplicable :

Les entitats prestadores del servei hauran de complir tota la normativa vigent relativa a
aquests serveis que dicti la Generalitat de Catalunya, o l’Ajuntament, i en especial :

-

Decret 135/1995 ( Codi d’Accessibilitat de Catalunya ), pel que fa a les condicions
arquitectòniques dels espais d’us públic ( incloses les residències geriàtriques ).

-

Ordre de 15 de Juliol de 1987, reguladora de les condicions materials mínimes dels
establiments relatius a serveis socials.

-

Decret 284/1996 ( relatiu al sistema d’autoritzacions, personal, documentació i
protocol ) modificat per el Decret 176/2000.

-

Llei 21/2000 sobre drets d'Informació sobre la Salut .

-

Llei 11/2001 d’Acolliment familiar a persones grans .

-

També en el seu cas, els Decret 92/2002 del Departament de Sanitat i Seguretat
Social de condicions de centres sociosanitaris, i el decret 182/2003 del Departament
de Benestar Social pel que fa a la regulació dels serveis d’acolliment diürn de
centres de dia per a gent gran.
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L’ Ajuntament de Vila-seca ha signat convenis, en data 25 de juliol de 2000 amb els
Departaments de Sanitat i Benestar Social per a la concertació de 25 places sociosanitàries
i 50 places assistides respectivament.
Aquest Servei, en l’actualitat el presta l'Ajuntament en règim de Concessió Administrativa.

Això ha de comportar que el prestador del servei en règim de concessió resti obligat al
compliment de les normes d’admissió, de funcionament i tarifes econòmiques derivades del
règim de concerts amb aquests Departaments.
L’adjudicatari està obligat a complir la legislació vigent en matèria de relacions laborals,
seguretat social, i seguretat e higiene en el treball, i en especial, tota la normativa de la
Generalitat de Catalunya aplicable a residències amb places assistides i sociosanitàries.

RÈGIM TARIFARI DEL SERVEI DE RESIDÈNCIA DE GENT GRAN PRESTAT PER
L’AJUNTAMENT EN RÈGIM DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA:

Article 5.Tarifes del servei :

5.1.TARIFA PER A LES PLACES SOCIOSANITÀRIES CONCERTADES:
La que resulti del Concert amb el Departament de Sanitat i Seguretat Social de la
Generalitat de Catalunya, dins el Programa “Vida als anys” del Servei Català de la Salut.

5.2.TARIFA PER A LES PLACES ASSISTIDES CONCERTADES :
La que resulti del Concert amb el Departament de Benestar Social de la Generalitat de
Catalunya, dins el Programa d’Acolliment Residencial.
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5.3.TARIFA PER PLACES NO CONCERTADES, DE NOU INGRES ( IVA INCLÒS )

- Habitació individual ( residència assistida ) ............................. 2.539,00 €/mes
- Habitació doble ( residència assistida ) ................................... 2.376,00 €/mes

5.4.TARIFA PEL SERVEI DE CENTRES DE DIA I ASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA ( IVA
INCLÒS ).

- Centre de dia...........................................................................

716,00 €/mes

5.5.TARIFA PEL SERVEI DE ATENCIÓ DOMICILIÀRIA ( IVA INCLÒS ).
Atenció domiciliària ( dies feiners ) ( privats ) :

- Atenció a la llar (neteja)...........................................................

13,73 €/ hora

- Treballadora familiar................................................................ 14,49€/ hora (1 hora)
................................................................................................ 14,32€/hora (2 hores)
................................................................................................
14,22€/hora (3 o més hores)
- Auxiliar clínica................................................................
14,49€/ hora (1 hora)
................................................................................................ 14,32€/hora (2 hores)
................................................................................................
14,22€/hora (3 o més hores)
- Diplomat en Infermeria ............................................................

26,86 €/ servei

REVISIO DE LES TARIFES :
Article 6. Causes de Revisió de les tarifes corresponents a les places no concertades amb el
Departament de Sanitat i Seguretat Social i amb el Departament de Benestar Social.
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L’Ajuntament adoptarà els acords necessaris per garantir sempre l’autofinançament dels
servei mitjançant el manteniment de l’equilibri econòmic-financer a la concessió.

El contractista arrendatari tindrà dret a sol·licitar anualment la revisió de les tarifes no
subjectes a Concert .

Article 7. Procediment d’aprovació de la revisió de Tarifes per les places no
concertades :

Les tarifes seran tramitades reglamentàriament i aprovades pel Ple Municipal per majoria
simple dels seus membres.
El procediment a seguir per a la modificació de tarifes serà el següent :

a) Inici de l’expedient a instància del concessionari .

La sol·licitud de modificació de les tarifes de l’entitat que presti el servei davant de
l’Ajuntament serà mitjançant escrit.

b) L'Ajuntament formularà un projecte d’ordenança on previs els informes i estudis
necessaris, s’incloguin les tarifes proposades.

c) El projecte se sotmetrà a l’aprovació inicial del Ple per majoria simple.

d) Un cop aprovat el projecte pel Ple, s’obrirà tràmit d’informació pública i audiència als
interessats per un període mínim de 30 dies hàbils .

e) Posteriorment es procedirà a la resolució d’al·legacions i aprovació definitiva del Ple
per majoria simple.
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En el supòsit que no es presentin al·legacions, l’acord inicial esdevindrà
definitiu, de forma automàtica , sense més tràmit.

f)

Finalment, es publicarà el text íntegre de l’ordenança al BOP.

DISPOSICIÓ FINAL :

Aquesta Ordenança entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial de
la Província, i estarà vigent fins que s’esdevingui la seva modificació o derogació expressa.
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