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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 3  
Reguladora del preu públic de teleassistència 
 
BOP núm. 84, de 16 de maig de 2013  
BOP núm. 1097, de 2 de gener de 2014 (modificació art. 5e i 6e) 
 
 
Article 1er. Fonaments i naturalesa 
 
De conformitat amb l’article 15 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, les entitats locals han d’acordar la imposició 
i supressió dels seus tributs propis i aprovar-ne les corresponents ordenances fiscals i 
reguladores. 
 
D’acord amb els articles 25 i 43, del DL 4/2003, de 4 de novembre, text refós de la Llei 
d’organització comarcal de Catalunya, s’estableixen els preus públics per a la prestació del servei 
de teleassistència. 
 
Article 2n. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable d’aquesta Ordenança fiscal la utilització del servei de teleassistència 
del Consell Comarcal del Segrià. 
 
El servei de teleassistència es una modalitat del serveis d’atenció domiciliària que, amb la 
tecnologia adequada, ofereix a les persones usuàries una atenció permanent i a distancia, 
assegurant una resposta ràpida a les eventualitats que els puguin sobrevenir, que consisteix en 
els lliuraments als usuaris dels aparells de teleassistència per un temps indefinit o segons 
necessitats de l’usuari perquè es connectin les 24 hores del dia amb la centraleta de l’empresa 
que el Consell Comarcal proporcioni. 
 
Article 3er. Subjectes passius 
 
Son subjectes passius contribuents les persones físiques que siguin beneficiaries del servei de 
teleassistència del Consell Comarcal del Segrià prèvia sol·licitud i autorització, d’acord amb els 
requisits i condicions que es regulen al Reglament per la prestació del servei de Teleassistència a 
la comarca del Segrià. 
 
Article 4rt. Obligació del pagament 
 
Per la utilització del servei de Teleassistència del Consell Comarcal s’haurà d’estar a allò previst 
en el reglament per la prestació de servei de Teleassistència. 
 
L’obligació del pagament neix en el moment que s’inicia la prestació del servei que presta el 
Consell Comarcal. Tots aquells que l’hagin sol·licitat i se’ls hagi aprovat, reten obligats a pagar el 
preu públic corresponent. La manca de pagament del servei, suposarà el cessament en la 
prestació. 
 
Article 5e. Tarifes del servei 
 
La quantia mensual per a la prestació de teleassistència serà de  14,34 euros mensuals. 
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El preu públic del usuari amb unitat de control remot addicional serà un 50% inferior de l’apartat 
primer. A partir de l’1,5 de l’IRSC el preu públic per a l’usuari amb unitat de control remot 
addicional serà del 100% de l’import.   
 
Article 6e. Bonificacions i exempcions 
 
Els subjectes passius de la modalitat individual del servei podran gaudir de bonificacions en la 
tarifa d’acord amb els criteris determinats en el Reglament del servei per a la valoració de rendes 
als quals s’aplicarà el següent quadre de bonificacions: 
 
RENDA MENSUAL % BONIFICACIÓ 
IRSC   100 
IRSC  X1,2 75 
IRSC  X1,3 50 
IRSC  X1,4 30 
IRSC  X1,5 10  
IRSC X1,6 0 
IRSC  X1,7 0 
IRSC  X1,8 0 
IRSC  X1,9 0 
IRSC  X2 0 
 
Es preveu l’exempció de la tarifa per als subjectes passius de la modalitat individual del servei que 
percebin rendes inferiors al IRSC (Indicador de Rendes de Suficiència de Catalunya). 
 
Article 7e. Liquidació i ingrés 
 
El Consell Comarcal del Segrià efectuarà liquidacions trimestrals del servei mitjançant càrrec al 
compte bancari designat per l’usuari 
 
Les altes noves d’usuaris, una vegada l’empresa comuniqui al departament de serveis socials la 
instal·lació del servei el Consell liquidarà el rebut corresponent al trimestre en curs, des del dia de 
l’alta de d’instal·lació. En el cas de baixes la liquidació serà del mes íntegre. 
 
La liquidació del pagament trimestral es farà efectiva entre 1 i el 15 del primer mes del trimestre 
per aquells usuaris que ja tenen els servei instal·lat. 
 
Disposició final 
 
La present ordenança entrarà en vigor el dia que es publiqui en el Butlletí Oficial de la província de 
Lleida. Pel que fa a la vigència, ha de romandre en vigor fins a la seva modificació o derogació 
expressa. 
 
 
Aquesta taxa i l’ordenança fiscal publica està publicada al BOPL número   84, de 16 de 
maig  de 2013 i al BOP núm. 1097, de 2 de gener de 2014 (modificació art. 5 i 6) 
 
 
 
Data del refós.- Lleida, 17 de gener de 2017 
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