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ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PELS SERVEIS A LA
RESIDÈNCIA GERIÀTRICA
FONAMENT LEGAL
Article 1. D’acord amb el que estableixen els articles 15 a 27 i 57 del RDL 2/2004, pel
que se aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s’estableix la
taxa per la prestació de serveis a la Residència geriàtrica.

MOTIU
Article 2. El fet imposable ve determinat per la prestació dels serveis a la Residència
Geriàtrica.

SUBJECTE PASSIU
Article 3.
1. L’obligació de contribuir neix per la prestació dels serveis, tant si hi ha sol·licitud de
l’usuari com si no n’hi ha, o de l’obligat al pagament dels serveis.
2. Estan obligats al pagament:
a)

els beneficiaris dels serveis regulats en aquesta Ordenança o, si és el cas, els
seus sol·licitants;

b)

els hereus i, si és el cas, les herències jacents, o les persones o institucions que
tinguin l’obligació legal o pactada d’atendre els usuaris del Servei.

BASES I TARIFES
Article 4. La base del gravamen serà el cost efectiu del servei per a l’Ajuntament.
Article 5. La tarifa pel servei d’assistència geriàtrica completa és de 2.654
€/persona/mensuals
Article 6. Serveis complementaris:
a) Centre de dia
b) Estada suport familiar

35,00 eur./persona/dia
88,00 eur./persona/dia

Article 7. Dins les quotes que es meritin per l’aplicació d’aquesta Ordenança no estan
compreses les despeses que ocasioni l’usuari en concepte de medicines i material
sanitari de cures. Aquestes despeses es liquidaran d’acord amb el previst en
l’Ordenança reguladora de la taxa per prestació de serveis especials.

NORMES DE GESTIÓ

Article 8.
1. L’exacció es considerarà meritada simultàniament a la prestació del servei, i la seva
liquidació i recaptació es duran a terme per les oficines administratives del centre o, si
no n’hi ha, per les oficines municipals, d’acord amb les dades que es rebin del centre.
2. Els usuaris, a l’hora de realitzar el pagament de la taxa dels art. 5 i 6.a, es poden
trobar en les següents situacions:
a)

Que puguin fer front al pagament mitjançant els ingressos mensuals procedents
de pensions o altres vies d’ingressos.

b)

Que puguin fer front al pagament disposant de capital mobiliari: comptes corrents
o d’estalvi, béns, etc.

En el supòsit de no poder cobrir mensualment l’import de la taxa, totalment o
parcialment, per cap de les fórmules anteriors, s’estableix el següent sistema de
pagament:
1)

Si l’usuari només pot cobrir parcialment l’import de la taxa, perquè rep uns
ingressos mensuals inferiors al 100% de citat import, abonarà el 80% dels referits
ingressos mensuals per tots els conceptes, garantint, en tot cas, que el 20%
restant sigui suficient per a les necessitats personals del usuari. La diferència
entre aquest 80% i l’import de la taxa s’aportarà per alguna de les següents
fórmules:
a)

Pels familiars o institucions obligats per llei a la prestació d’aliments o per als
hereus, per la qual cosa firmarà un contracte específic.

b) Per la donació a l’Ajuntament, per part de l’usuari, de béns, tant mobles com
immobles, a canvi d’una renda vitalícia per a l’Ajuntament, consistent a cobrir
l’import de l’RGA. A fi de fer efectiu l‘anteriorment exposat, l’usuari haurà de
presentar certificat de havers i patrimoni dels cinc anys anteriors, així com els
possibles moviments produïts durant el referit període i dades dels seus
beneficiaris. Tot açò a fi de dirigir-se, si fos necessari, a aquests darrers
perquè procedesquin a cobrir la diferència entre l’abonat per l’usuari del
servei i l’import de la taxa, i sempre fins a la quantitat en què han estat
beneficiats.
c)
2)

Per l’Ajuntament, mitjançant subvenció a l’usuari del servei que no pugui
cobrir el total de l’import per cap dels sistemes previstos en els punts a) i b).

Si l’usuari no pot abonar res de l’import de la taxa, la totalitat del mateix s’abonarà
per las fórmules previstes en els apartats a), b) i c) del punt anterior.

3) Si a la mort del beneficiari del servei queda pendent de pagament a l’Ajuntament
alguna quantitat procedent del citat servei, la referida quantitat tindrà el concepte
de deute del causant en la liquidació de la seva herència.
3. Es podran celebrar concerts, en allò referent al servei de Residència Geriàtrica, amb
la Seguretat social, el Consell Insular de Menorca, el Govern de la comunitat
autònoma o els organismes autònoms de l’Estat.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Tot el que no estigui previst en aquesta Ordenança es regirà pel Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals i la Llei general tributària, i, si és el cas, l’Ordenança
general de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos de dret públic.

DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança tindrà efectes des del l’1 de gener del 2012 fins a la seva
modificació o derogació expresses.
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