
 

 

 

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA SOBRE L’APROVACIÓ D’ORDENANÇA 

REGULADORA DE PREUS PÚBLICS EN L’ÀMBIT DELS SERVEIS 
SOCIALS MUNICIPALS  
 

D’acord amb l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l’objectiu de 

millorar la participació dels ciutadans en el procediment l’elaboració de 
normes, i amb caràcter previ a l’elaboració de la norma, s’haurà de 
substanciar una consulta pública a través del portal web de 

l’administració competent, en la qual es recollirà l’opinió dels/les 
ciutadans/nes i de les organitzacions més representatives 

potencialment afectats per la futura norma en relació als següents 
aspectes: 
 

a) Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa. 
b) La necessitat i l’oportunitat de la seva aprovació 

c) Els objectius de la norma 
d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries 
 

Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin poden 
fer arribar les seves opinions sobre els aspectes que els siguin d’interès 

en relació l’ordenança reguladora dels preus públics, en un termini de 10 
dies hàbils, a comptar des del dia següent a la seva publicació a la pàgina 
web municipal. 

 
PROBLEMES QUE ES PRETENEN SOLUCIONAR AMB LA INICIATIVA 

 
La prestació per part de l’Ajuntament de Banyoles, dels serveis socials 

bàsics, d’acord amb la normativa vigent, contempla que per al sosteniment 
d’aquests serveis cal l’aportació de l’usuari/a en els  serveis i modalitats que 
els integren:  

 
 Serveis d’ajuda a domicili 

 Servei de teleassistència 
 
Aquest co-pagament dels  serveis, està recollit a l’article 62 sobre el 

finançament dels serveis socials bàsics de la Llei 12/2007 de serveis socials: 
“Els ajuntaments i l’Administració de la Generalitat comparteixen el 

finançament dels serveis socials bàsics, incloent-hi els equips de serveis 
socials, els programes i projectes, el servei d’ajuda a domicili i els altres 
serveis que es determinin com a bàsics. Sens perjudici que els serveis 

socials bàsics han de tendir a la universalitat i la gratuïtat, l’usuari o usuària 
pot haver de copagar el finançament de la teleassistència i dels serveis 

d’ajuda a domicili.  
 



 

 

 

NECESSITAT I OPORTUNITAT DE LA SEVA APROVACIÓ 

 
Amb l’assumpció de les competències municipals en matèria de serveis 
socials per part de l’Ajuntament de Banyoles, és necessari disposar dels 

preus públics a través de l’ordenança reguladora corresponent que  
determini els preus públics i si s’escau els percentatges de co-pagament. 

 
OBJECTIUS DE LA NORMA 
 

L’objectiu és identificar els serveis socials bàsics objecte de co-pagament, 
les modalitats de prestació que s’integren dins cada servei, el preu a pagar 

per a rebre el servei en cada modalitat i els percentatges de co-pagament.  
 
POSSIBLES SOLUCIONS ALTERNATIVES REGULADORES I NO 

REGULADORES 
 

La regulació jurídica d’aquesta Ordenança s’emmarca en la normativa vigent 
de l’administració pública local: 
 

-Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

-Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, 
dins de les competències bàsiques municipals que recull la Llei 
7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les bases de règim local en el seu 

article 25.2 apartat e) i en l’article 26 epígraf c) es determinen els 
serveis a prestar per part de municipis amb més de vint-mil 

habitants, concretament l’avaluació i informació de situacions de 
necessitat social i l’atenció immediata a persones en situació o risc 

d’exclusió social. 
-Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, article 63.3 

k) relatiu a prestació dels serveis socials.  
 

I en la normativa que assigna a l’administració local competències en 
matèria de Serveis Socials i drets socials:   

-Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials 

-Decret 202/2009, de 22 de desembre, dels òrgans de 
participació i de coordinació del Sistema Català de Serveis Socials. 

https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/d/2009/12/22/202 
-Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la Cartera de 
Serveis Socials 2010-2011 - https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-

ct/d/2010/10/11/142 i Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos 
de la Generalitat de Catalunya per al 2017 , mitjançant la qual es 

prorroga la Cartera de serveis socials aprovada pel Decret 142/2010, 
de l’11 d’octubre. https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-
ct/l/2017/03/28/4 

https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/d/2009/12/22/202
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/d/2010/10/11/142
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/d/2010/10/11/142
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=781977&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=781977&language=ca_ES
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/l/2017/03/28/4
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/l/2017/03/28/4


 

 

 

-Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter 

econòmic. https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/l/2006/07/27/13 
-Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania 
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?a

ction=fitxa&documentId=793408 
-Decret 55/2020, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament de 

la Llei 14/2017, de 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania i 
es modifica el Decret 123/2007, de 29 de maig, pel qual es determina 
el règim aplicable a la sol·licitud i concessió de les prestacions socials 

de caràcter econòmic de dret subjectiu, i es concreten els requisits 
per al reconeixement del dret a les prestacions creades, en 

desplegament de la Llei 13/2006, del 27 de juliol, de prestacions 
socials de caràcter econòmic -  https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-
ct/d/2020/04/28/55 

-LLEI 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar 
l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica.  

https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/l/2015/07/29/24 
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