
LA SÍNDICA DEMANA A L’INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS 
MÉS TRANSPARÈNCIA EN ELS REBUTS DE COPAGAMENT DEL SERVEI 
D’ATENCIÓ DOMICILIARIA (SAD) 

 
La síndica ha supervisat una queixa d’un ciutadà que exposava la seva 
disconformitat amb la manca d’informació en els rebuts de copagament 
del SAD en els quals no quedaven detallades les hores realitzades al seu 

domicili ni el cost de les mateixes. 
 
La síndica planteja que en els casos de copagament o quan l’usuari ho 
sol·liciti, es faciliti la relació dels serveis prestats mensualment, de forma 

diferenciada del rebut de domiciliació. 
 
Vilà recorda que l’usuari com a consumidor, té dret a disposar 
d’informació detallada per tal de poder contrastar-la, i si procedeix, 

exercir el dret de poder reclamar amb eficàcia en cas d’errada. 
 
 

Barcelona, 6 de novembre del 2017. La síndica de greuges de Barcelona, Ma 

Assumpció Vilà ha supervisat una queixa d’un ciutadà pel que considerava 
manca d’informació i transparència del servei d’atenció domiciliaria (SAD), ja 
que en els rebuts de copagament no quedaven especificades al detall, ni el 
cost ni les hores realitzades al seu domicili.  

Altres persones usuàries d’aquest servei, que s’han dirigit a la Sindicatura per 
altres qüestions, també han mostrat el seu desacord en la manca de constància 
escrita dels serveis mensuals rebuts i la concreció de la data i durada 
d’aquests. 

 
Segons l’informe que l’IMSS ha fet arribar a la síndica, aquestes dades s’envien 
detallades a l’Institut Municipal d’Hisenda, i conforme a l’acord establert amb 
aquest Institut haurien de constar en els rebuts que reben les persones 

usuàries amb copagament. 
L’Institut Municipal d’Hisenda ha confirmat a la síndica que l’acord establert  
amb l’IMSS determinava la informació que havia de figurar en els rebuts que 
les entitats financeres envien als usuaris, però amb l’entrada en vigor de la 

normativa europea SEPA, que estableix les condicions que han de regular els 
continguts dels rebuts dels serveis prestats, la informació que hi pot constar es 
redueix a 140 caràcters, i això feia impossible posar tota la informació 
acordada. 

 
Vilà considera que donat l’abast del servei, tant per la quantitat d’hores, el cost i 
el nombre de persones usuàries, previsiblement creixent, aquesta qüestió s’ha 



de poder abordar amb tota la rigorositat possible, a l’efecte de garantir un 
funcionament transparent de la gestió d’aquest servei públic. 
 
El Plec de clàusules tècniques particulars del SAD precisa que l’Ajuntament 

disposa d’una aplicació informàtica de gestió d’aquest servei per mitjà de la 
qual les empreses prestadores de serveis poden actualitzar les dades referides 
als usuaris i a la gestió dels casos. A través d’aquest aplicatiu, com a mínim, 
l’IMSS disposa de tota la informació detallada de cada cas. 

 
La síndica sosté que no s’observa que hi hagi cap impediment perquè la 
informació de cada persona o família es pugui fer arribar de forma periòdica o 
puntual, i de forma complementària al rebut bancari que s’emet actualment, i 

recorda que l’usuari com a consumidor, té dret a disposar de la informació 
detallada per tal de poder contrastar-la, i si procedeix, exercir el dret de poder 
reclamar amb eficàcia en cas d’errada. 
 

Vilà remarca que es conscient de l’increment de la tasca de tramitació que això 
podria suposar, tant per la distribució d’informació, com per la possible gestió 
de queixes, i es per això que recomana que la tramesa d’aquesta informació es 
faci aplicant el principi de proporcionalitat que ha de regir l’actuació de 

l’Administració municipal.  
 
En aquest sentit la síndica ha recomanat a l’Ajuntament que faciliti aquesta 
informació, de forma diferenciada del rebut de domiciliació,  a les persones que 

ho sol·licitin. 
 
 


