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PREU PÚBLIC TELEASSISTENCIA

ARTICLE 1.- FONAMENTS

D’acord amb l’article 41 de la LRHL 39/88, de 28 de desembre i atès que no es donen cap dels
requisits especificats a la lletra B) de l’article 20.1 de la esmentada Llei s’acorda establir el preu
públic del servei municipal de teleassistència.

ARTICLE 2.

- El fet imposable del preu públic està configurat per la prestació del servei municipal de Tele-
assistència que consisteix en el lliurament als usuaris dels aparells de teleassistència per un
temps indefinit o segons necessitat de l’usuari perquè es conectin les 24 hores del dia amb la
centraleta de la Creu Roja per emetre missatges d’urgència.

ARTICLE 3.- Obligats al pagament

1. Estan obligades al pagament del preu públic les persones físiques o jurídiques així com
aquelles entitats sense personalitat jurídica que constitueixen una unitat econòmica o un
patrimoni separat i que realitzin el fet imposable del preu sempre que els guanys mensuals
familiars siguin superiors a 45.000 pessetes.
2. S’entendrà per guanys mensuals familiars l’import que resulti de sumar tots els conceptes
que percebi l’usuari i tots els membres de la unitat familiar, deduides les despeses familiars.
3. Els serveis socials municipals podran demanar a l’usuari que presenti la documentació
corresponent a fi de justificar els citats guanys mensuals familiars.
4. La justificació dels guanys mensuals familiars serà informada per l’Assistent Social de
l’Ajuntament i acceptada de forma definitiva pel Regidor de Serveis Socials, ja sigui de forma
expressa o tàcita.

ARTICLE 4.- QUANTIA

La quantia econòmica a exigir per la prestació del Servei regulat a la present Ordenança
es determinarà en funció dels següents barems:

- Tarifa Base...........................................28,85 euros
- Barems:

Guanys mensuals inferiors a 30 euros 0 euros
Guanys mensuals entre 30 i 45 euros 3 euros
Guanys mensuals entre 45 i 60 euros 6 euros
Guanys mensuals entre 60 i 75 euros 9 euros
Guanys mensuals entre 75 i 90 euros 12 euros
Guanys mensuals entre 90 i 105 euros 15 euros
Guanys mensuals entre 105 i 120 euros 18 euros
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Guanys mensuals entre 120 i 135 euros 21 euros
Guanys mensuals entre 135 i 150 euros 24 euros
Guanys mensuals superiors a 150 euros 28,85 euros

ARTICLE 5.- NAIXEMENT DE L’OBLIGACIO DE PAGAR

L’obligació de pagar neix des el moment en que s’iniciï la prestació del servei. S’entendrà que
el servei s’ha iniciat el dia en el que els Serveis d’Atenció Primària de l’Ajuntament o l’entitat
coolaboradora corresponent posin a disposició de l’usuari l’aparell de tele-assistència.
Si el dia en que neix la obligació de pagar no fos el primer dia del mes, l’usuari abonarà la part
proporcional als dies que resten per finalitzar el mes.
Quan per causes no imputables a l’obligat al pagament del preu el servei no es presti o
desenvolupi procedirà la devolució de la part proporcional de l’import de la tarifa en funció dels
dies en els que el servei no s’hagi prestat.

ARTICLE 6.- PERIODE DE PAGAMENT

1.Quan es produeixi la primera liquidació corresponent a l’alta en el Servei el termini de
pagament serà dins els 5 dies posteriors a l’alta.
2.s’hauran de satisfer en el període dels 5 primers dies del mes mitjançant domiciliacions
bancàries.
ARTICLE Quan es tracti de venciment periòdic les quotes corresponents als exercicis
successius a l’alta

ARTICLE 7.- GESTIO DEL PREU PUBLIC

El personal directiu del Servei lliurarà als usuaris els rebuts corresponents previ pagament de la
tarifa resultant mitjançant domiciliació bancària.

ARTICLE 8.- MODIFICACIO DEL PREU PUBLIC

En virtut del que disposa l’article 48 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, les modificacions que
es pretenguin aprovar sobre els preus ja establerts seran competència de la Comissió de
Govern.

DISPOSICIO FINAL
Aquesta Ordenança fou aprovada pel Ple de l'Ajuntament en la sessió celebrada el dia 8
de novembre de 2002, i que ha quedat definitivament aprovada en data 31 de desembre
de 2002, entrarà en vigor el primer de gener de 2003 i tindrà vigència mentre no
s’acordi la seva modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no
modificats restaran vigents.


