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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 connectin 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, 
deduïdes 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................................................................29,70 euros 
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- Barems: 
 

Guanys mensuals inferiors a 30 euros............... 0,00 euros 
Guanys mensuals entre 30 i 45 euros................ 5,00 euros 
Guanys mensuals entre 45 i 60 euros................ 8,00 euros 
Guanys mensuals entre 60 i 75 euros................ 11,00euros 
Guanys mensuals entre 75 i 90 euros................ 14,00 euros 
Guanys mensuals entre 90 i 105 euros.............. 17,00 euros 
Guanys mensuals entre 105 i 120 euros............ 20,00 euros 
Guanys mensuals entre 120 i 135 euros............ 23,00 euros 
Guanys mensuals entre 135 i 150 euros............ 26,00 euros 
Guanys mensuals superiors a 150 euros........... 29,70 euros 

 
La fórmula per a obtenir els guanys familiars i, en conseqüència, el percentatge 
a aplicar sobre la tarifa base, serà la següent: 
 
G= I – ((DB) n + DV) 
 
G= Guanys familiars mensuals. 
I= Ingressos familiars mensuals. 
DB= Despeses bàsiques mensuals. 
N= Nombre de membres dins el nucli familiar 
DV= Despeses variables mensuals. 
 
Despeses bàsiques mensuals per a una persona: 
 
- Alimentació    40,00%        salari mínim 
- Vestuari, neteja i altres   14,60% salari mínim  
 
Despeses bàsiques mensuals per a un matrimoni o dues persones: 
 
- Salari mínim interprofessional vigent 
 
Cas que la família que viu en el mateix domicili estigui constituïda per més de 
dues persones, les despeses bàsiques a computar seran les resultants de 
dividir per dos les despeses mensuals bàsiques per a dues persones i 
multiplicar el quocient obtingut pel nombre de membres de la unitat familiar. 
 
Despeses variables: aigua, llum, lloguer, calefacció, telèfon (quota mínima) i 
altres (mèdiques, assistències, educatives...).També són considerades 
despeses variables 33,95 euros per cada membre de la unitat familiar major de 
18 anys, en atur. 
 
Sense cap subjecció obligatòria al barem econòmic, no hauran de pagar cap 
quantitat les famílies en “fase 0” que són aquelles que no han sol·licitat el servei 
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però que l’assistent social de l’Ajuntament entengui (després de valorar la 
història social) que s’ha de prestar, amb la conformitat de l’interessat. 
 
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 col·laboradora corresponent posin a 
disposició de l’usuari l’aparell de teleassistència. 
 
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.  
 
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 29 d’octubre de 2003, i que ha quedat definitivament aprovada 
en data 10 de desembre de 2003, entrarà en vigor el primer de gener de 2004 i 
tindrà vigència mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. En cas de 
modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents. 


