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AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS 

 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 32 
 
PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TELEASSI STÈNCIA 
DOMICILIÀRIA 
 
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 Ajuntament estableix el preu públic per la prestació del 
servei de teleassistència domiciliària. 
 
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 2. Concepte 
 
Constitueix l’ objecte del preu públic la prestació de: 
 

- Servei de Teleassistència domiciliària 
 
Article 3. Obligats al pagament 
 
Estan obligades al pagament les persones que sol·licitin la prestació del servei o aquelles que 
resultin beneficiades per la realització de l’activitat assistencial que constitueix l’objecte del 
Servei de Teleassistència domiciliària. 
 
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 en sessió del 27 de novembre 
de 2008 (publicat al BOE 17/12/2008), que als efectes de determinar la participació del 
beneficiari en el cost dels serveis, l’administració competent fixarà un indicador de referència.  

Per a l’ exercici 2013, l’ indicador de referència es fixa en la quantia seguent: 19,29 €  

Article 5. Preu públic exigible 

El preu públic és de: 

-          Tipus A:  3,96.- euros/mes   

-          Tipus B: 1,98.- euros/mes   
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-          Tipus C: 1,58.- euros/mes  

 
Article 6. Meritament 
 
La quota per al Servei de Teleassistència Domiciliària es meritarà quan s’iniciï la realització 
de l’activitat que constitueix l’ objecte d’aquesta ordenança.  
 
Article 7. Règim de declaració i d’ingrés 
 
El preu públic per al Servei de Teleassistència es pagarà en els mesos de gener, abril, juliol i 
octubre comptabilitzant la part proporcional dels dies del trimestre en els quals s’ha prestat el 
servei.  
 
Es procurarà que el pagament del preu públic es realitzi mitjançant domiciliació bancària, que 
sol·licitarà l’interessat a les oficines municipals. 
 
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.  
 
Disposició Addicional 1ª. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que 
fa 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. 
 
Disposició Addicional 2ª. Efectes de la modificació de l’ indicador de referència 
 
Cas que procedeixi aplicar una variació en els indicadors de referència previstos a l’article 4, 
caldrà tramitar la corresponent modificació de l’ ordenança. 
 
Disposició final 
 
Aquesta Ordenança aprovada definitivament pel ple en sessió celebrada el dia 20 de desembre 
de 2012 a Les Franqueses del Vallès entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2013 i continuarà 
vigent mentre no s’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els 
articles no modificats continuaran vigents. 
 


