PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA
DOMICILIARIA

ARTICLE 1r.- Concepte
1. De conformitat amb el que preveu l'article 117, en
relació amb l'article 41.b), ambdós de la Llei 39/1988, de
28 de desembre, reguladora de les hisendes locals; aquest
municipi estableix el Preu públic per la prestació del
servei de teleassistència domiciliària, que es regirà per
aquesta ordenança.
2. L'Ajuntament de Torrelavit fa l'oferta d'instal.lació i
manteniment de telealarmes per a l'atenció urgent de
persones amb manca o dificultats d'autonomia personal, de
gent gran o persones amb disminució que visquin soles o que
passin molt de temps soles en el seu domicili.
3. La telealarma és un servei que, a través de la línia
telefònica i amb un equipament de comunicacions i
informàtica específic, permet que les persones usuàries,
davant de situacions d'emergència i solament pitjant un
botó, que porten damunt constantment i sense molèsties,
poden entrar en contacte verbal les 24 hores del dia amb
una central atesa per personal amb una formació específica
per donar la resposta adequada a la crisi presentada.

ARTICLE 2n.- Obligació de contribuir
1. L'obligació de contribuir neix des del moment en que es
sol.licita el servei o des que realment es beneficia de la
instal.lació del servei.

ARTICLE 3r.- Obligat al pagament
1. Estan obligats al pagament d'aquest preu públic les
persones que sol.liciten la prestació del servei o de les
beneficiades del mateix.

ARTICLE 4t.- Quantia
Les tarifes per la prestació del servei regulat
present ordenança són les que tot seguit s'exposen:
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INGRESSOS UNITAT % SUBVENCIÓ
FAMILIAR-R.P.C.- (Ajuntament)

SER. AMPLIAT
(Aport.usuari)

SERVEI BÀSIC
(Aport.Usuari)

Menys 254,83

100%

0

0

254,83 a 318,54€

92,86%

2,07€

1,33€

318,54 a 382,24€

89,29%

3,10%

2,00€

382,24 a 445,95€

71,43%

8,28€

5,32€

445,95 a 509,66€

50%

14,48€

9,32€

509,66 a 573,37€

28,58%

28,79€

13,31€

Més de 573,37€

0%

28,97€

18,63€

ARTICLE 5è.- Bonificacions
1- Les bonificacions, via subvenció de l'Ajuntament,
s'establiran d'acord amb la renda per càpita de la unitat
familiar segons queda reflectit en l'article anterior.
2- S'entendrà per destinataris de l'anomenat servei bàsic a
les persones jubilades, que viuen a casa seva i volen
continuar autònomes i independents. A més, tot i gaudint de
bona salut, volen sentir-se segures davant qualsevol
imprevist.
3- S'entendrà per destinataris de l'anomenat servei ampliat
a les persones que viuen soles, malaltes o convalescents en
un
període
de
recuperació,
rehabilitació...
o
que
requereixen una atenció continuada, i que volen sentir-se
segures i acompanyades.

ARTICLE 6è.- Accès al servei i gestió
A través de l'equip de serveis socials d'atenció primària
de l'Ajuntament de Torrelavit es valorarà la necessitat del
recurs de teleassistència en funció del cas.
Seguidament s'informarà del cas al Sr. Alcalde-President de
la Corporació a través d'un informe social i l'acord que
se'n desprengui es notificarà al Consell Comarcal.
A través d'aquest Consell Comarcal es farà
sol.licitud de teleassistència a la Creu Roja.
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Finalment, la Creu Roja es desplaçarà al domicili del
sol.licitant per instal.lar el terminal i explicar el
funcionament de l'aparell.
A partir d'aquest moment la Creu Roja facturarà a
l'Ajuntament el cost del servei cada mes. En cas que
l'Ajuntament decideixi cobrar taxes als usuaris d'aquest
servei, serà el mateix Ajuntament qui facturi cada mes la
part acordada en funció de la situació econòmica de la
unitat de convivència.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Ordenança entrarà en vigor l'endemà de la seva
publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
El seu període de vigència es mantindrà fins que
s'esdevinguin la seva modificació o derogació expresses.

