TAXA PELS SERVEIS A LA RESIDÈNCIA GERIÀTRICA
ORDENANÇA REGULADORA
Article 1. Fonament i naturalesa.
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i
per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim
local, i de conformitat amb el que es disposa en els articles de 20 a 27 del RDL
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les
hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la Taxa per la prestació de
serveis a la residència geriàtrica.
Article 2. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable la prestació dels servies a la residència geriàtrica.
Article 3. Subjecte passiu.
1. L’obligació de contribuir neix per la prestació dels serveis, tant si hi ha
sol.lcicitud 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 sol.licitants dels serveis
b) els hereus i si és el cas, les herències jacents, o les persones o institucions
que tenguin l’obligació legal o pactada d’atendre els usuaris del servei.
Article 4. Bases i tarifes.
1. La base del gravamen serà el cost efectiu del serveis per a l’Ajuntament.
2. El cost pel servei d’assistència geriàtrica completa és de 2100 €, malgrat
l’anterior, s’estableixen les següents tarifes, que com a mínim sempre seran
el preu que per aquest servei tengui aprovat l’IBAS. Així:
- Tarifa pels serveis residencials durant l’any 2007 : 1.400 €/mes
- Tarifa pels serveis residencials durant l’any 2008 : 1.540 €/mes
- Tarifa pels serveis residencials durant l’any 2009 : 1.700 €/mes
- Tarifa pels serveis residencials durant i a partir de l’any 2010 : 1.850 €/mes.
3. Tarifa servei Centre de Dia :
-

Dia sencer ........................ 25,04 €
Matí o tarda sense dinar ... 10,58 €
Matí o tarda amb dinar ...... 15,87 €
Dinar –menjar social- ........ 5,29 €

Anualment aquestes tarifes es revisaran amb l’aplicació del corresponent IPC
4. 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.
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NORMES DE GESTIÓ
Article 5. Meritació.
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.
Article 6. Situacions a tenir en compte en la meritació.
Els usuaris, a l’hora de realitzar el pagament de la taxa 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% del 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 seves necessitats personals de
l’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 es signarà un contracte específic.
b) Per 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 del servei. Amb l’objectiu de fer efectiu l’anterior, l’usuari
haurà de presentar certificat d’havers i patrimoni dels cinc anys anteriors,
així com els possibles moviments produïts durant el referit període i dades
dels seus beneficiaris. Tot això a fi de dirigir-se, si fos necessari, a aquests
darrers perquè procedeixin a cobrir la diferència entre l’abonat per l’usuari i
l’import de la taxa, i sempre fins a la quantitat en què han estat beneficiats.
c) 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).
2) Si l’usuari no pot abonar res de l’import de la taxa, la totalitat del mateix
s’abonarà per les 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.
Article 7. Concerts.
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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 pertinents.

Disposició transitòria
Les tarifes previstes a l’article 4 de la present ordenança no seran d’aplicació
en els casos en què a la seva entrada en vigor els beneficiaris fossin usuaris
del servei. Això no obsta que es puguin pactar convenis específics tendents a
l’adaptació d’aquests casos a l’establert en la present ordenança.
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.

Disposició final
Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en
el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma.
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