ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DELSERVEI
DE TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA
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 estableix un preu públic per a aquelles
persones que accedeixin al servei de teleassistència domiciliària.
El càlcul del preu es fonamenta en el conveni de col·laboració interinstitucional entre
Dipsalut i el Consorci de Benestar Social del Ripollès per a la licitació i desenvolupament
del Servei de Teleassistència Domiciliària
Article 2. Concepte
Els preus públics regulats en aquesta Ordenança constitueixen prestacions per l’accés
al servei de teleassistència domiciliària.
Article 3. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament dels preus públics regulats en aquesta Ordenança les
persones que vulguin accedir al servei de teleassistència domiciliària. L’obligació de
pagament neix en el moment que la persona accepta les condicions del servei i es
procedirà al seu cobrament el mes següent de la data de la resolució d’atorgament del
servei.

Article 4. Càlcul del preu públic

El preu públic està determinat per la renda disponible de les persones beneficiaries
del servei. S’entendrà com a persona beneficiària qualsevol persona atesa pel servei en
tipologia d’usuari A, B o C.
Tipologies d’usuaris/es i beneficiaris/es del servei local de teleassistència:
Tipus A: Persona usuària titular del servei
Tipus B : Persona que conviu amb una persona usuària tipus A
Tipus C : Persona que conviu amb una persona usuària tipus A i no pot fer ús de forma
autònoma del servei.
S’entendrà com a renda disponible, la suma dels ingressos econòmics de la/es
persona/es beneficiària/es i el seus respectius cònjuges o parelles que convisquin en el
mateix domicili, que provinguin del treball i/o del sistema de pensions.
Així mateix, no es tindran en compte altres rendes ni de capital ni de propietats.
Per a l’obtenció de la quantitat de renda a tenir en compte pel copagament es dividirà la
suma de la renda de la persona/es beneficiària/es i els seus cònjuges o parelles,
convivents, entre el seu número. Per a calcular el preu del servei s’aplicaran els criteris
següents:

Tipologia
Renda disponible Tipologia
de persona
servei
usuària
< 1,7 IRSC
Qualsevol
A/B/C
> 1,7 IRSC

de Preu
0€

Servei
13,00€
estàndard
Servei
amb
tecnologia
15,08€
complementària

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 resolt l’atorgament
de la prestació del servei.

Article 6. Entrada en vigor
Aquesta ordenança és d’aplicació a totes les persones usuàries del servei de
teleassistència domiciliària a partir del dia 1 de gener de 2022.

