ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA
RESIDÈNCIA REINA SOFIA

Article 1: Concepte
De conformitat amb allò que preveuen els articles 20 i 57 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest
Ajuntament estableix la taxa per la prestació de serveis Residència Reina Sofia, que es regirà per
la present ordenança.

Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels següents serveis:
- Residència Reina Sofia.
- Dinar a domicili.

Article 3. Subjecte passiu
Seran subjectes passius de la taxa regulada en aquesta ordenança les persones físiques
sol·licitants i usuaris dels serveis.

Article 4: Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 42 de la Llei General Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors
o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general en els supòsits i amb
l’abast que assenyala l’article 43 de la Llei General Tributària.

Article 5: Quota tributària
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la fixada a les següents tarifes:
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d’autonomia (art.9).
En cas de persones dependents, que ocupin places compreses en el conveni signat amb la
Conselleria de Serveis Socials i Cooperació del Govern de les Illes Balears, pagaran el preu
estipulat que consti a la resolució de la Conselleria.

Article 6. Reduccions i bonificacions
1. Les tarifes fixades tendran un límit del 65 per 100 dels ingressos que percebi el resident.
2. Si la quantitat resultant d'aplicar el percentatge referit a l'apartat anterior no assolís la quota
mensual establerta, la diferència haurà de cobrir-se conforme amb allò que estipula el
Reglament de Normes i Règim Intern del Patronat de la Residència.
3. Si un resident fos hospitalitzat durant un període mínim de 15 dies, la tarifa corresponent
tendrà una bonificació del 50% mentre duri l'hospitalització. En cas de persones dependents,
que ocupin places compreses en el Conveni signat amb la Conselleria de Serveis Socials i
Cooperació del Governs de les Illes Balears, pagaran segons lo estipulat al Conveni.
4. Si un resident gaudeix de vacances fora de la Residència, la tarifa corresponent tendrà una
bonificació del 50% durant un període màxim d'un mes. En cas de persones dependents,
que ocupin places compreses en el Conveni signat amb la Conselleria de Serveis Socials i
Cooperació del Governs de les Illes Balears, pagaran segons lo estipulat al Conveni.

Article 7: Meritació
1. La meritació de la taxa regulada en aquesta ordenança es produirà el dia 1 de cada mes,
excepte en l’inici en la prestació del servei, meritant-se, en aquest cas, el dia en què s'iniciï
aquella.
2. El pagament de la taxa es realitzarà, amb periodicitat mensual, per avançat, durant els 5
primers dies de cada mes, mitjançant la presentació del corresponent rebut.

Article 8: Declaració i ingrés
1. Les quantitats exigibles d'acord a la tarifa es liquidaran per a cada servei realitzat i seran
irreductibles pel període autoritzat, excepte en els supòsits d’inici o cessament en la prestació
dels serveis. En aquest cas, el període impositiu s’ajustarà a aqueixa circumstància amb el
consegüent prorrateig de la quota.
Article 9: Baremació d’Autonomia
Per tal d’establir el nivell d’autonomia del resident s’aplicarà la següent baremació:
BAREMACIÓ DE LA AUTONIA
DELS RESIDENTS

Puntuació A: BARTHEL
PUNTUACIÓ BARTHEL
De 0 a 35
De 40 a 65
De 70 a 85
De 90 a 100

PUNTS
0
5
10
15

Puntuació B: PFEIFFER
PUNTUACIÓ PFEIFFER
De 8 a 10
De 5 a 7
De 0 a 4

PUNTS
0
5
10

Puntuació C: Norton

PUNTUACIÓ NORTON
De 0 a 9
De 10 a 13
De 14 a 20

Puntuació D: ALTRES
Altres aspectes que siguin susceptibles de valoració..
Puntuació de 0 a 5 punts

PUNTS
0
5
10

PUNTUACIÓ TOTAL
Barthel + Pfeiffer + Norton + Altres

Classificació

0-10
15 – 25
30 - 40

Totalment Dependent
Parcialment Dependent
Autònom

Disposició final
La present modificació de l’ordenança fiscal entrarà en vigor i començarà a aplicar-se el dia de la
seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, romanent en vigor fins a la seva
modificació o derogació expresses.

