ORDENANÇA DE PREUS PÚBLICS PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE
PRODUCTE DE SUPORT I TEÀPIA OCUPACIONAL.
Article 1. Fonament i naturalesa
D’acord amb el que disposa 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
(TRLRHL), el Consorci de Benestar Social del Ripollès, s’estableix un preu públic
per a aquelles persones que facin ús d’un o varis productes de suport i teràpia
ocupacional.
L’especificació d’aquest preu públic es regula en les tarifes que consten en l’article
4 d’aquesta Ordenança.
Article 2. Concepte
Els preus públics regulats en aquesta Ordenança constitueixen prestacions per l’ús
d’un o varis productes de suport i teràpia ocupacional.
Article 3. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament dels preus públics regulats en aquesta Ordenança les
persones que facin ús d’un o varis productes de suport i teràpia ocupacional.
Article 4. Quantia
L’obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta Ordenança neix en el
moment que la persona accepta les condicions del servei i el preu públic està
determinat per l’ajuda tècnica utilitzada tal i com s’estableix en el quadre següent:
DESCRIPCIÓ DE PRODUCTE
Cadires de Rodes
Bastons/Crosses
Caminador Fix
Caminador amb rodes
Coixí antiescares
Barana de Llit
Cadira de bany
Cadira multifunció
Cadira Inodor
Seient giratori de banyera
Elevador de vàter
Sobrematalàs
d'aire
amb
compressor
Trapezi
Tamboret de bany
Taula de banyera
Cadira de dutxa i vàter amb rodes

Quotes
mensuals

Preu públic
mensual

24
5
8
14
9
3
7
11
9
9
5
10

10,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €

10
5
3
10

10,00 €
10,00 €
10,00 €
20,00 €
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Grua de Bipedestació
Grua de Sedestació
Llit elèctric amb carro elevador
Matalàs de làtex
Matalàs d'escuma
Matalàs de viscolàstica
Silló
Somier articulat elèctric amb potes
Vericalitzador

18
14
16
12
10
17
20
33
13

50,00 €
50,00 €
50,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
50,00 €

(*) Quantitat de mesos que s’ha d’abonar la quota establerta per cada producte
(període d’amortització)
Una vegada finalitzat aquest període, la quota serà de 4€ en concepte de seguiment
i manteniment per cada producte prestat.
El pagament del preu públic neix en el moment que es signa el contracte
corresponent i la seva liquidació serà mensual. No obstant això, si amb l’inici del
servei el producte es lliura a partir del dia 15 del mes natural, l’import del primer mes
serà el 50%.
En el moment del retorn del productes/s l’import del darrer mes serà del 50% si es
lliura abans del dia 15 del mes natural.
Article 5. Terminis i forma de pagament
La forma de pagament serà mitjançant domiciliació bancària i que es procedirà al
seu cobrament durant els primers 5 dies laborables del mes una vegada firmat el
contracte de prestació del servei.
L’import corresponent al seguiment i manteniment serà liquidat semestralment. (4€
mensuals).
En cas d’impagament es seguirà el procediment en via executiva previst en el
Reglament General de Recaptació. Per tant, les tarifes acreditades i no satisfetes
s’exigiran per la via de constrenyiment, que comporta el deure de pagar recàrrecs i
també interessos de demora, si s’escau.
Article 6. Bonificacions i exempcions
Les persones que tinguin una renda anual inferiors a la renda de suficiència de
Catalunya
(IRSC) i ho sol·licitin podran gaudir d’una bonificació de la taxa del servei. La renda
anual es calcularà en base a la unitat familiar.
El càlcul de la renda familiar es farà per l’agregació de les rendes corresponents a
l’exercici anterior de l’inici del servei de cada un dels membres computables de la
unitat familiar que obtingui ingressos de qualsevol naturalesa i de conformitat amb
la normativa reguladora de l’impost sobre la renda de les persones físiques.
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Tenint en compte els criteris marcats pel càlcul de la renda, el percentatge de
bonificació o exempció serà la següent:
Renda de la unitat familiar
< 0,75 x IRSC anual vigent
>0,75 x IRSC –1 x IRSC anual vigent
> 1 x IRSC anual vigent

Percentatge de bonificació de
taxa
100%
50%
0%

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.
Article. 7. Aquest preu públic entrarà en vigor en data l’endemà de l’aprovació
definitiva
Aquesta modificació afectarà a les persones usuàries que hagin realitzat la
sol·licitud en la mateixa data o posterior a l’entrada en vigor del nou preu públic.
Disposició final
La present Ordenança, un cop aprovada per la Junta General, començarà a regir
una vegada donat compliment a la publicació en el BOP i es mantindrà vigent
mentre no s’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els
articles no modificats continuaran vigents.
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