Ordenança número 21 reguladora del preu públic per la prestació
del servei d’activitats per part de la regidoria de Serveis Socials.

Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst a l’article 41 a 47 del text refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març
(TRHL), article 12 de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de
l’Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència i
article 31 de la Llei del Parlament de Catalunya 12/2007, d’11 d’octubre, de
Serveis Socials a Catalunya, aquest Ajuntament estableix el preu públic per la
prestació del servei d’activitats per part de la regidoria de Serveis Socials.
Article 2. Objecte
Constitueix l’objecte del preu públic la realització per part de la regidoria de
Serveis Socials dels serveis i activitats següents:
a) El Servei Local de Teleassistència, és un recurs social d’atenció
domiciliària que es destina a la població en general, preferentment a les
persones grans en situació de risc o fragilitat, per raons d’edat, aïllament social,
salut i/o dependència mitjançant la utilització de tecnologies de la comunicació
i de la informació que ofereixen un suport a la persona i una atenció en
situacions urgents durant les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any.
b) El Servei de Cursos i tallers organitzats per l’àrea de sanitat,
benestar social i igualtat.
Article 3. Obligats al pagament
Són subjectes obligats al pagament del preu públic les persones que sol·licitin
el servei a què es refereix l’article anterior.
Article 4. Obligació de pagament
L’obligació de pagament del preu públic neix a l’inici de la prestació del servei o
realització de l’activitat, i s’efectuarà d’acord amb allò previst a l’article sisè
d’aquesta ordenança.
Article 5. Beneficis fiscals
1.- Es podrà concedir la dispensa o bonificació del pagament del preu públic
per la prestació dels serveis objecte d’aquesta ordenança a totes aquelles
persones que acreditin manca de recursos econòmics o dificultats socials.
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2.- Els criteris per determinar la capacitat econòmica seran els que es
descriuen en l’annex 1 de l’ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i
recaptació dels ingressos de dret públic municipals, excepte en el preu públic
pel Servei Local de Teleassistència que es calcularà de la manera següent:
- Tindran dret al 100% de bonificació aquelles persones en les que la suma
dels ingressos nets de la unitat familiar no excedeixi de 1,2 vegades l’índex
l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) anual de l’exercici
en curs per al seu primer membre. Per a cada nou membre que formi part
de la unitat familiar s’aplicarà un factor de l’1,3 sobre l’import del tram
anterior. Pel càlcul dels ingressos nets de la unitat familiar es descomptarà
la despesa anual de l’habitatge fins a un màxim del l’import de l’IRSC anual.
La sol·licitud de bonificació i exempció del preu públic pel servei de cursos i
tallers organitzats per l’àrea de sanitat, benestar social i igualtat s’haurà de
presentar a les oficines municipals durant el període d’inscripció.
4. La sol·licitud de bonificació i exempció del preu públic, pel Servei Local de
Teleassistència s’haurà de presentar a les oficines municipals abans de la
prestació del Servei quan es tracti d’una alta o durant el tercer trimestre de
l’any quan es tracti dels anys successius.
5. També es podrà sol·licitar la bonificació en el moment que aparegui una
situació sobrevinguda, previ informe de Serveis Socials.
6. Excepcionalment, es podrà concedir la dispensa o bonificació del pagament
del preu públic per la prestació dels serveis objecte d’aquesta ordenança a
totes aquelles persones que no acreditin escassa capacitat econòmica però es
trobin en risc d’exclusió social, previ informe favorable del Serveis Socials
municipals, fins un màxim 3 punts.
Article 6. Preu públic exigible
La quantia dels preus públics per la prestació dels serveis objecte d’aquesta
ordenança es regularà d’acord amb les següents tarifes:
a) Servei Local de Teleassistència

TIPOLOGIA SERVEI I PERSONES USUÀRIES
Prestació mensual del servei intensitat moderada (titular)
Prestació mensual del servei intensitat moderada
(cotitular)
Prestació mensual del servei intensitat alta (titular)

IMPORT
(IVA inclòs)
6,78€
3,39€
7,88€
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Prestació mensual del servei intensitat alta (cotitular)

3,94€

b) Cursos i tallers organitzats per l’àrea de sanitat, benestar social i Igualtat.

CURSOS I TALLERS
Tallers de gimnàstica terapèutica
Matrícula
Curs de manipulador d’aliments
6 hores
Altres
cursos
o
tallers
(noves
memòria,...):
10 hores
20 hores
30 hores
€/hora a partir de 30 hores

€/curs
20,00€
10,30
tecnologies,
10,30€
20,60€
30,90€
1,03€

Article 7. Règim de declaració i ingrés
El preu públic per al Servei Local de Teleassistència s’exigirà trimestres
vençuts i el pagament es farà durant els deu primers dies de cada segon mes
natural transcorregut el trimestre en el que s’ha prestat el servei i l’aprovació
i notificació de les liquidacions del servei, tractant-se d’un servei de
cobrament periòdic, es realitzarà de la manera següent:
1- Es confeccionarà un Padró del servei, que s’aprovarà cada any, a partir del
padró de l’exercici anterior amb les variacions que s’hagin produït durant el
mateix any. El termini d’exposició pública dels padrons serà de vint dies
naturals. Aquest tràmit d’informació pública es realitzarà mitjançant anunci
publicat en el Butlletí oficial de la província a efectes que les persones
interessades puguin examinar-lo i, en el seu cas, formular les reclamacions
oportunes. L’exposició al públic produirà els efectes de notificació de la
liquidació a cada un dels subjectes passius.
Les liquidacions que resultin del padró esmentat seran provisionals
condicionades a les altes i baixes que puguin sorgir durant l’any de vigència
del padró. Aquestes liquidacions esdevindran definitives, mitjançant decret
d’alcaldia, una vegada transcorregut l’exercici en el qual s’aprovi el Padró
amb les modificacions corresponents de les altes i baixes esmentades.
2- Totes les noves altes del servei de teleassistència que sorgeixin en l’exercici,
una vegada ja aprovat el padró de l’exercici corresponent, es liquidaran
individualment, mitjançant decret d’alcaldia, una vegada transcorregut
l’exercici del Padró aprovat.
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Per a la resta de serveis i activitats regulats per aquesta ordenança
s’estableixen dos sistemes de pagament:
PAGAMENT PER AUTOLIQUIDACIÓ
El pagament del preu públic pels serveis singulars, de durada inferior a
tres mesos, i la matrícula del curs de gimnàstica terapèutica s’efectuarà en el
moment de la sol·licitud en règim d’autoliquidació.
Es podrà autoritzar la devolució d’aquest ingrés si l’interessat es dóna de
baixa abans d’iniciar l’activitat o, en el supòsit degudament justificat de baixa
per causes mediques, proporcionalment als mesos naturals sencers que no
utilitzarà el Servei. En el cas de la matrícula del curs de gimnàstica només es
podrà autoritzar la devolució de l’ingrés si l’interessat es dóna de baixa abans
d’iniciar l’activitat.
El pagament del preu públic pels serveis continuats, de durada igual o
superior a tres mesos, el preu públic s’exigirà periòdicament i per avançat
durant els deus primers dies de cada trimestre. En les altes o baixes
produïdes al llarg del curs s’exigirà la quota corresponent al trimestre en
curs.
En les activitats que no s’exigeixin en règim d’autoliquidació es procurarà que
el pagament del preu públic es realitzi mitjançant domiciliació bancària, que
sol·licitarà l’interessat a les oficines municipals. En aquest cas, les baixes
s’hauran de notificar per escrit al servei d’intervenció d’aquest ajuntament deu
dies abans a l’acabament del trimestre per tal d’evitar despeses bancàries.
Quan per causes no imputables a l’obligat del preu públic no es presti el servei
o no es realitzi l’activitat, procedirà la devolució de l’import que correspongui.
Les quotes acreditades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment,
que comporta el deure de pagar recàrrecs i també interessos de demora.
APROVACIÓ I NOTIFICACIÓ DE LES LIQUIDACIONS DEL SERVEI
LOCAL DE TELEASSISTÈNCIA
Tractant-se d’un servei de cobrament periòdic, es notificarà individualment la
liquidació corresponent a l’alta en el respectiu padró que s’aprovarà cada any a
partir del padró de l'exercici anterior amb les variacions que s’hagin produït
durant l’any. El termini d’exposició pública dels padrons serà de vint dies
naturals. Aquest tràmit d’informació pública es realitzarà mitjançant anunci
publicat en el Butlletí oficial de la província a efectes que les persones
interessades puguin examinar-lo i, en el seu cas, formular les reclamacions
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oportunes. L’exposició al públic produirà els efectes de notificació de la
liquidació a cada un dels subjectes passius. Les variacions del padró que es
produeixin durant l’exercici es notificaran individualment.
Disposició final
La present Ordenança entrarà en vigor en el termini previst a l’article 70.2) de
la Llei 7/85 de 2 d’abril, des de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial
de la Província, i serà vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació
expressa.
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