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PREU PÚBLIC SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA

Article 1
Fonament i naturalesa
De conformitat amb el que es preveu en l’article 127 en relació a l’article 41, ambdós del RDL
2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals,
aquest municipi estableix els preu públic per la prestació del Servei de Teleassistència, que
es regirà per aquesta ordenança.
Article 2
Fet imposable
Constitueix el fet imposable del preu públic la prestació del Servei de Teleassistència, que
consisteix en el lliurament als usuaris dels aparells, per un temps indefinit o segons necessitat
de l’usuari, connectats amb una central d’alarmes les 24 hores del dia amb la finalitat de donar
suport davant situacions de crisi, caigudes, emergències sanitàries o de l’habitatge.
Article 3
Obligats al pagament
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança, els usuaris
beneficiaris del Servei de Teleassistència. Existeixen tres tipus d’usuaris susceptibles de ser
obligats al pagament:
•
Usuari tipus A: Titular del Servei. És la persona que reuneix els requisits necessaris
per a ser usuari del servei de Teleassistència. En el seu domicili s’instal·larà un terminal i se
li lliurarà un polsador.
•
Usuari tipus B: Usuari amb unitat de control remot addicional. És la persona que
conviu amb el titular del servei i alhora reuneix els requisits per a ser-ne també usuari. Aquest
segon usuari disposarà d’un polsador personalitzat.
•
Usuari tipus C: Usuari sense unitat de control remot addicional. És la persona que
conviu amb el titular i necessita les prestacions i atencions que el servei proporciona, però
que no té cap capacitat física, psíquica o sensorial per poder sol·licitar per si mateix aquesta
atenció i per tant, no pot fer ús del polsador.
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Article 3
Quota tributària
L’aportació econòmica de l’usuari/a per a la prestació del Servei de Teleassistència serà la
corresponent al 50% del cost que assumeix l’Ajuntament.
A aquest efecte s’aplicaran els preus públics següents:
-

Usuaris tipus A:
Usuaris tipus B:
Usuaris tipus C:

4,33 €/unitat/mes
1,90 €/unitat/mes
0,58 €/unitat/mes

Article 4
Naixement de l’obligació de pagament
L’obligació de pagar neix des del moment en que s’iniciï la prestació del servei. S’entendrà
que el servei s’ha iniciat el dia en el que l’empresa prestadora del servei o l’entitat
col·laboradora corresponent posin a disposició de l’usuari l’aparell de teleassistència.
Si el dia en que neix l’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 el servei no es presti, procedirà a 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 5
Gestió i Recaptació
Les liquidacions seran practicades trimestralment pels Serveis Socials Bàsics, en base a la
facturació que faciliti l’empresa prestadora del servei o entitat col·laboradora i a les dades que
constin en aquest servei. El Servei de Recaptació Municipal serà l’encarregat del seu
cobrament.
El pagament del Servei de Teleassistència es produirà mitjançant domiciliació bancària.
ANÇA 5

Disposició final. Aprovació i vigència
Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada a Teià, a 27 de maig de
2010, començarà a regir el dia 1 de juliol de 2010 i continuarà vigent mentre no se’n acordi la
modificació o derogació.

NOTA.- Aquesta Ordenança núm. 58
de: PREU PÚBLIC SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA
ha estat adaptada als diferents acords de modificació,
l’últim dels quals correspon a l’acord del Ple de data 14 de febrer de 2013,
aixecat a definitiu amb data 29 de març de 2013.
La data de la publicació del text íntegre en el BOPB és el 24 d’abril de 2013.
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