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3.10. Preus públics pel servici municipal d’ajuda a
domicili

PRIMER. Quantia.
L'import a satisfer pels obligats al pagament és el que resulta de l'aplicació de les tarifes següents,
en funció dels ingressos ponderats de la unitat de convivència de l'usuari.
1. TRAM D'INGRESSOS I TARIFES
Euros/hora
Ingressos inferiors o igual a 1 +50 % d'IPREM ……………………..………........
0
Ingressos superiors a 1 + 50 % d'IPREM fins a 1 + 56 % IPREM ………...
1,00
Ingressos superiors a 1 + 56 % d'IPREM fins a 1 + 63 % d'IPREM ……..
1,30
Ingressos superiors a 1 + 63 % d'IPREM fins a 1 + 69 % d'IPREM ……..
1,60
Ingressos superiors a 1 + 69 % d'IPREM fins a 1 + 76 % d'IPREM ….….
1,90
Ingressos superiors a 1 + 76 % d'IPREM fins a 1 + 82 % d'IPREM …..…
2,20
Ingressos superiors a 1 + 82 % d'IPREM fins a 1 + 89 % d'IPREM ……..
2,50
Ingressos superiors a 1 + 89 % d'IPREM fins a 1 + 96 % d'IPREM ……..
2,80
Ingressos superiors a 1 + 96 % d'IPREM fins a 2 + 02 % d'IPREM ….….
3,10
Ingressos superiors a 2 + 02 % d'IPREM fins a 2 + 0.9 % d'IPREM ….....
3,40
Ingressos superiors a 2 + 0.9 % d'IPREM fins a 2 + 15 % d'IPREM ….….
3,70
Ingressos superiors a 2 + 15 % d'IPREM fins a 2 + 22 % d'IPREM ………
4,35
Ingressos superiors a 2 + 22 % d'IPREM fins a 2 + 28 % d'IPREM ………
5,00
Ingressos superiors a 2 + 28 % d'IPREM fins a 2 + 35 % d'IPREM …..….
5,65
Ingressos superiors a 2 + 35 % d'IPREM fins a 2 + 42 % d'IPREM …..….
6,30
Ingressos superiors a 2 + 42 % d'IPREM fins a 2 + 48 % d'IPREM ……...
6,95
Ingressos superiors a 2 + 48 % d'IPREM fins de 2+ 55 % IPREM …….….
7,60
Ingressos superiors a 2 + 55 % d'IPREM fins de 2+ 61 % IPREM ..…...…
8,25
Ingressos superiors a 2 + 61 % d'IPREM ………………………………….................
9,00
SEGON.
Per a l'aplicació d'estos preus públics es tindran en compte els criteris següents:
1. Càlcul dels ingressos econòmics familiars.
Es consideraran ingressos familiars (IEF) els conceptes següents:
a) Els procedents del rendiment del treball, que seran computats pels seus imports íntegres, i els
procedents d'activitats professionals, empresarials, agrícoles i ramadera, que es computaran pels
seus rendiments nets.
b) Els procedents de pensions compensatòries, pensions contributives i no contributives.
c) Els procedents del capital mobiliari.
d) Els procedents del capital immobiliari. No seran computables els procedents en concepte
d’habitatge habitual.
e) Els guanys patrimonials, independentment del seu període de generació.
La justificació dels ingressos del sol·licitant i de la seua unitat familiar s'efectuarà en la forma
que s'especifica a continuació:

3/6

REGIDORIA D’HISENDA

1. Autorització expressa a l'Ajuntament de València de tots els membres de la unitat familiar
majors de 16 anys per a demanar dades de caràcter personal i informació patrimonial
requerits en el Reglament de SAD i que estiguen en poder de l’Administració General de
l’Estat, administracions autonòmiques i ens de l'Administració local i els organismes que en
depenen. El mecanisme que permetrà acreditar totes les dades requerides serà la Plataforma
d'Administració Electrònica de la Generalitat:
a. Relativa a la identitat i situació familiar:
• Consulta d'identitat i/o verificació d'identitat del sol·licitant i, si és el cas, dels membres
de la unitat familiar majors de 16 anys.
• En el supòsit de persones que no disposen de DNI o NIE es farà consulta de l'estat de
residència d'un estranger a Espanya, si és familiar d'un ciutadà comunitari, o el tipus
d'estada que té permés.
• En cas de trobar-se en situació irregular, haurà de presentar davant dels servicis socials
qualsevol document que n’acredite la identitat expedit per les autoritats competents del
país d'origen o de procedència, així com, si és el cas, de la relació conjugal o de filiació
o de parentiu.
• Verificació i consulta de dades de residència: s'obtindran les dades d'empadronament
d'un ciutadà.
b. Relativa a la situació econòmica:
• Consulta d'estar donat d'alta en la Seguretat Social en una data concreta.
• Nivell de renda intermediat amb l'Agència Tributària.
• Consulta en el SPEE-INEM per a:
• Consultar la situació actual de desocupació
• Consulta d'imports actuals
• Consulta d'imports per període
• Consulta de prestacions del registre de prestacions socials públiques, incapacitat
temporal i maternitat.(INSS)
2. Si la persona sol·licitant no presta el dit consentiment, haurà d'aportar la documentació
acreditativa de la unitat familiar relativa a identificació (DNI, targeta de residència o
passaport), als ingressos econòmics (a través de l'última declaració de la renda o, si no n’hi ha,
certificat negatiu de la seua realització, situació de desocupació i percepció de prestacions
econòmiques, si és el cas, certificats acreditatius de pensions) i certificat d'empadronament. Si
de la comprovació efectuada resulta alguna discordança amb les dades facilitades pel mateix
interessat, l'òrgan instructor estarà facultat per a realitzar les actuacions procedents per a
aclarir-la.
3. En el cas que els interessats hagen de satisfer pensions compensatòries a favor del cònjuge i/o
anualitats per aliments, hauran d'acompanyar la sentència judicial ferm corresponent de la
qual es derive.
4. S'entendrà per unitat familiar la convivència en el mateix domicili del beneficiari de l'ajuda amb
altres persones, unides amb aquell per matrimoni o relació anàloga a la conjugal i per llaços
de parentiu, de consanguinitat o afinitat, fins al tercer grau.
Obtinguts els ingressos anuals, es dividirà per 12 per a obtindre la renda disponible mensual
(RDM) i efectuar les oportunes ponderacions si haguera lloc.
2. Ingressos ponderats
Prenent com a punt de partida la renda disponible mensual, s'introduiran els coeficients de
ponderació següents:
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1. Nombre de membres de la unitat familiar.
2. Membres de la unitat familiar amb minusvalideses.
3. Membres de la unitat familiar majors de 65 anys.
Així obtenim els ingressos econòmics ponderats (IEP) que determinaran si estan exempts o no de
pagament per la prestació del servici:
IEP = RDM * N* mm * V
(N) Nombre de membres de la unitat familiar. Assignarem el coeficient de ponderació següent:
•Unitat familiar formada per un membre = 1
•Unitat familiar formada per dos membres = 0,95
•Unitat familiar formada per tres membres = 0,90
•Unitat familiar formada per quatre membres = 0,85
•Unitat familiar formada per cinc o més membres = 0,80
(MM) Membres de la unitat familiar amb discapacitats
•Cap membre minusvàlid en la unitat familiar = 1
•Un membre minusvàlid en la unitat familiar = 0,90
•Dos membres minusvàlids en la unitat familiar = 0,80
•Tres o més membres minusvàlids en la unitat familiar = 0,70
(V) Membres de la unitat familiar major de 65 anys
•Cap membre de la unitat familiar > 65 anys = 1
•Un membre de la unitat familiar de 65 a 74 anys = 0,95
•Dos membres de la unitat familiar de 65 a 74 anys = 0,90
•Un membre de la unitat familiar de 75 o més anys = 0,90
•Dos membres de la unitat familiar de 75 o més anys = 0,85
•Despeses de lloguer: unitat familiar amb ingressos que provinguen de les seues pensions,
s'assignarà un coeficient de ponderació: 0.90
3. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament dels preus públics els que es beneficien dels servicis pels quals haja
de satisfer els dits preus, tant persones físiques com jurídiques.
4. Naturalesa
El servici d'ajuda a domicili té la funció de facilitar el desenvolupament o manteniment de
l'autonomia personal, previndre el deteriorament individual o social i promoure les condicions
favorables en les relacions familiars i de convivència, contribuint a la integració i permanència de les
persones en el seu entorn habitual de vida, per mitjà de la intervenció tècnica adequada i la
prestació de suports de tipus personal, socioeducatius, domèstics i socials.
És una prestació de caràcter preventiu, assistencial i rehabilitador que pretén mantindre els
individus i famílies en el seu entorn habitual de vida, al mateix temps que retardar i/o evitar el seu
internament/institucionalització en centres residencials.
5. Extinció de la prestació
La prestació s'extingirà per alguna de les raons següents:
1. Per renúncia o defunció del beneficiari.
2. Per la desaparició de la necessitat que va motivar la concessió.
3. Per accés a un altre recurs o servici, incompatible amb esta prestació.
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4. Per ocultament o falsedat de dades, així com per incompliment de les condicions de concessió.
5. Per trasllat definitiu del beneficiari a una localitat diferent del seu lloc de residència o davant de
la falta de comunicació d'un canvi de domicili.
6. Per dificultar de manera greu les tasques dels professionals que intervenen en el servici.
7. Quan les condicions sociosanitàries del beneficiari no permeten la prestació del servici per
requerir d'un recurs més especialitzat.
8. Les absències del domicili, en l'horari assignat per a la prestació del servici, sense comunicació
prèvia.
9. Per incompliment del pagament del preu públic.
6. Modificació de la modalitat i temps de la prestació
Una vegada concedida la prestació, podrà modificar-se tant el seu contingut com el temps
assignat, en funció de les variacions que es produïsquen en la situació dels beneficiaris que van
donar origen a la concessió inicial, i amb la valoració tècnica prèvia dels treballadors i treballadores
socials dels centres municipals de Servicis Socials.
7. Forma de pagament i gestió
Els preus públics ací regulats es meritaran a mes vençut per les hores mensuals efectivament
prestades, i seran recaptats pel contractista per compte de l'Ajuntament, empreses gestores del
servici d'ajuda a domicili corresponent, i s'ingressaran en el compte bancari que l'Ajuntament
establirà a este efecte.
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