25 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER A LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA.

Article 1.- Concepte.
De conformitat amb el que preveu l’article 117, en relació amb l’article 41 b), ambdós
de la Llei 39/1088, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, així com a la Llei
25/1998, de 13 de juliol, de modificació del Règim Legal de Taxes Estatals i Locals, i de
Reordenació de les Prestacions Patrimonials de caràcter públic, aquest Ajuntament estableix
la taxa per a la prestació del servei de teleassistència.

Article 2.- Obligats al pagament.
Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança, els qui
sol·licitin o contractin els serveis prestats per aquest Ajuntament, al qual es refereix l’article
anterior.

Article 3.- Obligats al pagament.
La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és la seg¨¨uent: l’usuari titular
pagarà el 35 % del cost del servei de teleassistència sempre que els ingressos de la unitat de
convivència no superin els 601,00 € mensuals per càpita ja que a partir d’aquests ingressos
quedaran exclosos del servei, si bé el podran sol·licitar a través de Serveis Socials de
l’Ajuntament i pagar la totalitat del seu cost.

Article 4.- Exempcions.
Les exempcions seran acordades per la Comissió de Govern, previ informe de la
Comissió Informativa de Benestar Social, i es concediran exclusivament a aquelles persones
que per la seva situació psicosocial no puguin fer front a les tarifes referides a l’article
anterior.

Article 5.- Normes de Gestió.
Les quantitats exigibles d’acord a la tarifa es liquidaran mensualment pels serveis
realitzats.

Article 6.- Obligació de pagament.
1. L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança neix en el
moment que s’iniciï la prestació del servei.
2. El pagament de la taxa es realitzarà a la Tresoreria Municipal.

DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears, s’aplicarà a partir del dia 1r de gener de 2004 i restarà en vigor
fins a la seva modificació derogació expresses.

DILIGÈNCIA
Una vegada acabat el termini d’exposició pública, i atès que no s’han presentat
reclamacions s’entén aprovada definitivament la present Ordenança, el text íntegre de la
qual ha estat publicat en el BOIB núm.: 178 de dia 27 de desembre de 2003
Pollença, 29 de desembre de 2003
La secretaria actal.,

