VIGÈNCIA 16/10/2012

ORDENANÇA NÚM. 35

REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE
TELEASSISTÈNCIA
Article 1r. Naturalesa, objecte i fonament
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article
100 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladores de les bases de règim local, i conforme al
que disposa l’article 2.2 del Reial Decret legislatiu 2/2004 pel qual s’aprova el text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals, l’ajuntament estableix el preu públic per la
prestació de servei de teleassistència domiciliària, que es regirà per la present Ordenança,
les normes de la quals s’avenen amb el que preveu l’article 41 del Reial Decret legislatiu
2/2004.
Article 2n. Objecte
L’objecte és la prestació del servei de teleassistència.
Article 3r. Obligació de pagament
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança:
a- Les persones que es beneficiïn del servei de teleassistència prestats per aquest
Ajuntament.
b- En substitució d’aquestes, els familiars que tenguin l’obligació legal o pactada d’atendre
usuaris del servei. En el supòsit de quedar pendent d’abonar alguna quantitat del present
servei, en morir el beneficiari, la susdita quantitat tindrà el concepte de deute del causant a
la liquidació d’herència.
Article 4t. Tipus d’usuaris
Tendran la consideració d’usuaris del servei de teleassistència les següents persones:
- El titular del servei de teleassistència domiciliaria: disposa de terminal d’usuari i de
la unitat de control remot.
- L’usuari amb unitat de control remot addicional: són les persones que, convisquent
amb el titular del servei, reuneixen els requisits per ser usuari del servei. Disposarà
d’una unitat de control remot addicional per al seu ús exclusiu.
Article 5è. Quota
El preu públic al qual es refereix aquesta ordenança és el determinat d’acord amb el següent
quadre de quotes:
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Per terminal
Per terminal sense polsador
Segon i següents beneficiaris per terminal

10,00 € /mes
5,00 € /mes
4,00 € /mes

Article 6è. Exempcions
El Servei de teleassistència tendrà caràcter gratuït en els casos excepcionals en què, per les
condicions socioeconòmiques dels usuaris no puguin fer front a les tarifes referides en aquesta
ordenança, previ informe del departament de Serveis Socials i de conformitat del regidor de Serveis
Socials, o de la comissió que pertoqui l’exempció s’acordarà per Decret de batlia.
Article 7è. Reduccions
No s’estableix cap reducció.
Article 8è. Cobrament de quotes
El pagament de les quotes se realitzarà, pels responsables del pagament, mitjançant domiciliació
bancària entre l’1 i el 15 trimestralment.
Article 9è. Normes de gestió
-

-

Les persones o entitats que sol·licitin dels serveis regulats per aquesta ordenança hauran
d’ingressar l’import de la taxa en el moment de sol·licitar el servei o activitat.
Mensualment es realitzaran les liquidacions corresponents basant-se en els informes del
responsables del servei on hi faran constar les persones beneficiàriesEls deutors domiciliaran el pagament del seus deutes en comptes obertes en entitats de
dipòsit.
L’incompliment del pagament de les quotes en els terminis establerts, i també l’ocultació de
les quantitats dels ingressos de la unitat de convivència tendrà lloc a la baixa de a prestació
del servei, sense perjudici del procediment previst en la legislació aplicable per fer efectius
els deutes tributaris.
Els usuaris dels serveis que interrompin voluntàriament la percepció d’aquests, ho
comunicaran per escrit al departament dels Serveis Socials amb una setmana d’antelació.
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DISPOSICIONS FINALS
La present Ordenança, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple de la Corporació en
sessió celebrada el dia 19 de juliol de 2012, entrarà en vigor un cop efectuada la seva publicació
definitiva en el Butlletí Oficial de les (Illes Balears BOIB nº 151 de 16 d’octubre de 2012), i
romandrà en vigor fins a la seva modificació o derogació expresses.
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