ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE
TELEASSISTENCIA
Art.1.- Segons el previst a l'article 127, en relació amb l’article 41, ambdós del RD Legislatiu 2/2004, de
5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, el qual autoritza
a establir i exigir preus públics per a la prestació de serveis o realització d'activitats de competència
municipal, segons les normes contingudes en el capítol VI del Títol I de la mateixa Llei, l’Ajuntament de
Marratxí estableix el Preu Públic per la prestació del servei públic de Teleassistència.
Art.2.- Serà objecte d’aquest preu públic el manteniment de teleassistència propi o conveniat amb altres
entitats que l’Ajuntament de Marratxí posi a disposició de les persones grans i/o amb discapacitat o
persones que per la seva situació ho requereixin.
El servei de teleassistència domiciliària és un servei que garanteix la seguretat i dóna tranquilitat i
acompanyament a les persones que poden estar en situació de risc per factors d’edat, de fragilitat, de
dependència, les 24 hores del dia i el 365 dies de l’any a través d’un terminal connectat a una central
d’alarmes.
Art.3.- Estan obligats a contribuir mitjançant el pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança,
els qui solicitin i es beneficiin del servei de teleassistència domiciliària prestat per l’Ajuntament de
Marratxí en col·laboració amb l’IMSERSO i la FEMP.
Els tipus d’usuaris són els següents:

 Usuaris tipus 1: 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.
 Usuaris tipus 10: 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.
 Usuaris tipus 20: 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
no té capacitat física, psíquica o sensorial per a poder sol·licitar per sí mateix aquesta
atenció i, per tant, no pot fer ús del polsador. L’usuari és donat de baixa quan eol titular sigui
baixa, tret que una altra persona que hi convisqui, sigui o no usuària del servei, en faci ús en
nom seu.
En un mateix domicili existirà sempre un titular del servei tipus 1 i només un; i tant usuaris tipus 10 o
tipus 20 com calgui.
Art.4.- Normes de gestió :
La quantia del preu públic regulat per aquesta ordenança serà de:
USUARI
Usuari tipus 1
Usuari tipus 10
Usuari tipus 20

PREU MENSUAL EMPRESA
29,72 €
14,86 €
11,89 €

COST AJUNTAMENT
10,40 €
5,20 €
4,16 €

L’Ajuntament expedirà trimestralment una liquidació de la prestació del servei que es cobrarà al subjecte
passiu mitjançant domiciliació bancària.
Les quotes liquidades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment.
L’empresa adjudicatària d’aquest servei haurà de remetre mensualment a l’àrea de Serveis Socials i
Família d’aquest Ajuntament la relació d’altes, baixes i modificacions i verificarà que es cumpleixen els
requisits recollits a la present ordenança i procedirà a la quantificació de les liquidacions als usuaris, les
quals seran enviades a l’àrea econòmica per a la seva aprovació i cobrament.

Aquests imports es podran veure modificats segons el conveni o contracte que s’estableixi a cada moment
amb l’empresa prestadora del servei i/o amb la FEMP/IMSERSO.
Art.5.- En el casos que a continuació es relacionen, els usuaris podran estar exempts de pagament de la
quota regualada a la present ordenança, previ informe emès al respecte pels tècnics del l’àrea de Serveis
Socials i Família:
1.
2.
3.

Quan es donin situacions de risc social.
Quan es donin situacions de maltractament o abandonament.
Usuaris que els seus ingressos siguin iguals o inferiors a la Pensió No Contributiva.

En el el moment que es tengui coneixement d’un canvi en la situació es procedirà a la regularització de la
liquidació de la prestació del servei. Anualment es revisarà la situació per tal de comprovar que es manté
la situació que va donar lloc a l’exempció.
Disposició Final
Aquesta ordenança aprovada pel Ple en sessió de dia 25 d’octubre de 2011 entrarà en vigor el dia 1 de
gener de 2012 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de
modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents.
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