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ORDENANÇA PREU PÚBLIC NÚM. 2
PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA DE LA
NOGUERA
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst a l’ article 41 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 Consell Comarcal estableix el preu públic
per la prestació del servei de teleassistència.
Aquest servei s’ofereix a les persones grans o amb discapacitats, que viuen soles
permanentment o durant gran part del dia, o be que conviuen amb altres persones que
presenten idèntiques característiques d’edat o discapacitat, atenció en situacions urgents les
24 hores del dia i durant tot l’any mitjançant la utilització de tecnologies de la comunicació i
de la informació, amb el suport dels mitjans personals necessaris.

Article 3. Obligats al pagament
Estan obligades al pagament les persones a les que es presti aquest servei per part del
Consell Comarcal de la Noguera, d’acord amb el que estableix el Reglament regulador del
servei de teleassistència del Consell Comarcal de la Noguera.
Article 4. Indicador de referència
De conformitat amb la Llei 39/2006, de 14 de desembre de Promoció de l’Autonomia
Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència, el Consell Territorial del
Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD), acordà que als efectes de
determinar la participació del beneficiari en el cost dels serveis, l’administració competent
fixarà un indicador de referència.
A partir de l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança, l’indicador de referència del servei de
teleassistència es fixa en la quantia de 10,10 euros/mes.
Article 5. Preu públic exigible
El preu públic per terminal i polsador instal·lat és de 10,10 euros/mes.
En el cas de què dins del mateix domicili i amb un únic terminal s’instal·li més d’un polsador,
el preu públic per cada polsador addicional es fixa en 3,00 euros/mes.
La indemnització per pèrdua o inutilització del terminal per negligència de l’usuari es fixa en
183,91 € pel kit complet (terminal i polsador) i en 92,10 € pel polsador).
Article 6. Meritament
El preu públic s’acredita i neix l’obligació de contribuir des del moment en què s’inicia la
realització del servei, una vegada realitzada la instal·lació del terminal al domicili de l’usuari.
Quan l’acreditament del preu públic es produeixi amb posterioritat al primer dia de cada mes
natural, es prorratejarà la quota en funció dels dies de servei.
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Article 2. Concepte
Constitueix l’ objecte del preu públic la prestació del servei de teleassistència.

La indemnització per pèrdua o inutilització del terminal per negligència de l’usuari s’acredita
quan l’usuari notifiqui aquesta circumstància o quan l’UBASP del Consell Comarcal la
comprovi.
Article 7. Recaptació
Els usuaris han d'abonar les quotes mensuals per trimestres naturals dins del primer mes del
trimestre següent al de la prestació del servei o de l’acreditament de la pèrdua o inutilització del
terminal. El pagament del preu públic s’ha de realitzar mitjançant domiciliació bancària.
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.
Article 8. Normes de gestió i criteris sobre la prestació del servei
Són els que es determinen en el Reglament regulador del servei de teleassistència del Consell
Comarcal de la Noguera.

Diligència de Secretaria
La darrera modificació d'aquesta ordenança, i en conseqüència la seva redacció actual, va
ser aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió del dia 3 d'octubre de 2019
i va estar exposada al públic en el BOP de Lleida núm. 201 de 17 d'octubre de 2019, al diari
“La Mañana” en data 11 d’octubre de 2019 i al tauler d'edictes comarcal, no havent-se
presentat reclamacions ni al·legacions, pel que ha esdevingut definitivament aprovada. Ha
estat publicat el seu text íntegre en el BOP de Lleida núm. 203 de data 18 de desembre de
2019. Entra en vigor el dia 1 de gener de 2020 i manté la seva vigència fins que es modifiqui
o es derogui expressament.
Balaguer, document signat electrònicament.
EL SECRETARI

Vist i plau,
EL PRESIDENT,
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Disposició addicional. Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que
fan a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors
Els preceptes d’aquesta ordenança que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la
legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a
preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el
moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten
causa.

