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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3.21 
 

TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'ASSISTÈNCIA TE LEFÒNICA (SAT) 
 
 
 
Article 1r. Fonament i naturalesa 

  
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
per el que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,  i de 
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament 
estableix la taxa per la prestació dels serveis d'assistència telefònica que es regirà per 
aquesta ordenança fiscal. 
 
 
Article 2n.  Fet imposable  
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de servei d’instal·lació i/o manteniment 
d'aparells de teleassistència  per l'atenció urgent de persones en situació  de  dependència, 
que viuen soles o passen soles moltes hores a casa o tenen risc d’accidents o aïllament 
social, amb objectiu de garantir la seva seguretat a distància.  
  
 La prestació del servei inclou:  
 

− la connexió permanent d’alerta les 24 hores del dia els 365 dies de l’any a la Central 
Receptora d’Alarmes de l’empresa que gestioni el servei.  

− la connexió amb tots els serveis públics a fi de coordinar les emergències  
− transport sanitari d’urgències, en cas que sigui necessari.  
− control i seguiment, mitjançant agenda personalitzada, de la medicació i les 

incidències, en els casos en què sigui necessari  
− manteniment, seguiment i control de la Central i dels terminals.  
− custòdia de claus. 

 
Article 3r. Subjectes passius  
 
Són subjectes passius de la taxa en concepte de contribuents les persones físiques i 
jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària, que 
sol·licitin la prestació del servei o aquelles que resultin beneficiades o afectades per la 
realització de les activitats que es detallen a l’article anterior. 
 
 
Article 4t. Responsables 
 
Responen solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones 
físiques o jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei general tributària. 
 
Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors 
o liquidadors de les fallides o concursos de societats i entitats en general en els supòsits i 
amb l’abast que estableix l’article 43 de la Llei general tributària. 
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Article 5è.  Quota Tributària 
 
La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà de 4,15€ mensuals. 
 
Article 6è.  Beneficis fiscals  
  
El beneficiari d’aquest servei el podrà rebre de forma gratuïta previ informe de la Treballadora 
Social en casos en els que concorrin circumstàncies excepcionals que comportin un risc 
d’exclusió social.  
 
 Article 7è.  Acreditament, declaració i ingrés  
 
 1.- L'obligació de contribuir neix amb la prestació del servei i després de presentar la 
factura corresponent.  
 
 2.- Tota persona interessada a utilitzar els serveis a què es refereix aquesta ordenança 
haurà de presentar la sol·licitud i documentació pertinent a la treballadora social del Centre 
d'Atenció Primària corresponent a la seva zona de residència o domicili.  
 
Article 8è. Infraccions i sancions 
 
Per tot el que es refereix a la qualificació d’infraccions tributàries com també a la imposició 
de sancions que corresponguin en cada cas, s’aplicarà el que disposa la Llei general 
tributària, el Real Decret 2063/2004, de 15 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament 
General de règim sancionador tributari, la normativa vigent d’aplicació i l’Ordenança fiscal 
general. 
 
La imposició de sancions no impedirà, en cap cas, la liquidació i cobrament de les quotes 
acreditades no prescrites. 
 
 

Disposició final 
 
Aquesta ordenança, que va ser aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament en sessió 
celebrada el dia 8 novembre de 2011 i, definitivament el dia 21 de desembre del mateix any, 
començarà a regir el dia 1 de gener de 2012 i es mantindrà en vigor mentre no s'acordi de 
modificar-la o derogar-la. 


