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ORDENANÇA
reguladora del
PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS
EN ELS CENTRES PER A MAJORS DEPENENTS EN EL
MUNICIPI DE CALVIÀ
CONCEPTE
Article 1.
De conformitat amb el previst en l’article 148 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de Març , per el qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals , l’Ajuntament de Calvià continuarà percebent el preu públic per la
prestació de serveis en els centres per a majors depenents en el Municipi de Calvià, que
es regirà per la present Ordenança.
FET IMPOSABLE
Article 2.
Constitueix el fet imposable l'activitat municipal, mitjançant gestió directa o
indirecta, derivada de la prestació de serveis a majors depenents en el Municipi de
Calvià que a continuació es relacionen:
Servei d'Atenció Residencial Permanent: atenció residencial a les persones
majors depenent mitjançant serveis continuats de cura personal i sanitària, quan el
centre es converteixi en la residència habitual de la persona.
Servei “de Respir”: atenció residencial de caràcter temporal, quan s'atenguin
estades de convalescència o durant vacances, caps de setmana i/o malalties dels
cuidadors habituals.
Servei d'Atenció Diürna: atenció integral durant el període diürn a persones
majors en situació de dependència, que disposin d'un suport social/familiar suficient que
possibiliti la permanència en el seu entorn habitual de convivència. Amb l'objectiu de
millorar o mantenir el millor nivell possible d'autonomia personal i donar suport a les
famílies i/o cuidadors.
Servei de Prestacions Geriàtriques Individualitzades: oferta de diferents
prestacions, que es podran sol·licitar específicament o en el seu conjunt, en virtut de les
necessitats i peculiaritats del sol·licitant. Els serveis oferts són els següents:
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Servei d'Alimentació Bàsic: adaptat a les necessitats de règim de la persona
major i elaborada segons criteris dietètics. Aquest servei podrà prestar-se en els propis
centres i/o en els domicilis dels usuaris.
Servei d'Atenció Psicològica: atenció als familiars amb persones majors
depenents com a eina per a millorar l'estat psíquic físic tant dels majors com dels seus
cuidadors habituals i prevenir situacions d'estrès que provoquen conflictes familiars
relacionats amb el seu rol de cuidadors.
Servei de Fisioteràpia i Rehabilitació: dirigit a potenciar i mantenir les capacitats
dels majors per a la realització de les activitats bàsiques de la vida diària prevenint i/o
alentint l'increment de la dependència.
Servei de bugaderia: suposa el rentat i planxat de la roba d'ús personal dels
beneficiaris, amb caràcter setmanal, llevat de les situacions d'incontinència, en què el
servei podrà realitzar-se dues vegades per setmana. Tant la recollida com el lliurament
es realitzarà en els Centres que disposin del servei.
OBLIGACIÓ DEL PAGAMENT
Article 3.
L'obligació de pagament del preu públic neix des que s'inicia la prestació dels
serveis.
No obstant això, una vegada acceptat l'ingrés i abans de fer-se efectiu, el
resident haurà de dipositar una fiança, que es liquidarà en cas de baixa, equivalent a tres
mensualitats de la seva aportació. En cap cas aquesta cantitat podrà ser superior a
l’equivalent a quinze dies del preu del servei. Aquest requisit és imprescindible per
autoritzar l'ingrés.
OBLIGATS AL PAGAMENT
Article 4.
Estan obligats al pagament del Preu Públic regulat en aquesta Ordenança els que
es beneficiïn de la prestació de serveis a què es refereix l'article 2 .
Seran substituts del contribuent, els familiars que d’acord al Codi Civil tenguin
la condició d’alimentistes, els hereus i, si escau, les herències jacents, o les persones o
institucions que tinguin l'obligació legal o pactada d'atendre als usuaris del servei.
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BASES I TARIFES
Article 5.
La relació de preus dels serveis/dia durant la vigència de la present Ordenança
seran els següents:
Servei d’Atenció Residencial Permanent i de Respir : 60,00 € preu dia
Servei d’Atenció Diürna: 24,00 € preu dia.
Servei de Prestacions Geriàtriques Individualitzades:
Servei d’Alimentació Bàsica:
Dinar: 7,00 €/dia.
Sopar: 3,50 €/dia.
Servei d’Atenció Psicològica: 13,00 €/sessió.
Servei de Fisioteràpia i Rehabilitació: 10,80 €/sessió.
Servei de Bugaderia: 6,50 €/servei.
En cas d’Hospitalització o Vacances dels usuaris dels Serveis Residencial
Permantent/Respir i d’Atenció Diürna els preus seran:
Reserva Plaça S.Atenció Residencial Permanent i de Respir: 48,00 € preu dia.
Reserva Plaça S. d’Atenció Diürna: 19,20 € preu dia
A aquests preus se li addicionarà l'IVA corresponent.
REDUCCIÓ DE TARIFES
Article 6.
El pagament del preu públic dels serveis es realitzarà a càrrec de les
disponibilitats econòmiques de l'obligat segons l'article 4 d'aquesta Ordenança, calculat
segons els barems proposats per la Comissió d’Admissió i Seguiment i aprovats per la
Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Calvià.
Quan de les pensions del beneficiari, sense sobrepassar els percentatges que
s'indiquen en els barems corresponents, es cobreixi el preu públic aquest serà abonat
íntegrament pel beneficiari.
Si no es cobreix el preu amb la pensió en la forma abans esmentada, es
continuaran sumant els percentatges i conceptes econòmics que figuren als Barems
d’aplicació a la seva total cobertura.
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Esgotats els conceptes i percentatges assenyalats al Barem corresponent si la
quantitat resultant no arribés a cobrir el preu públic, la tarifa s'entendrà reduïda a
aquesta quantitat. L’import de la reducció no podrà ser superior al 85 % del Preu Públic
establert a la present Ordenança.
L'Ajuntament es farà càrrec de les quantitats que faltessin, les quals seran
aportades directament a l'empresa gestora.
Les quantitats aportades per l'Ajuntament es configuren com a crèdit al seu favor
i a càrrec de l'obligat al pagament segons l'article 4 d'aquesta Ordenança per al supòsit
que vingués a millor fortuna.
Els usuaris que en virtut de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de
l’Autonomia Personal i Atenció a les Persones en situació de Dependència i l’ordre de 7
d’octubre de 2007, del Departament de Serveis Socials i Família per la que es regula el
règim d’accés als serveis i prestacions econòmiques del Sistema per a l’Autonomia i
l’atenció a la Dependència de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, rebin una
prestació econòmica vinculada al servei, abonaran de forma íntegra el seu import des
del moment en que la percebin.
No podran ser beneficiaris de la Reducció de Tarifa:
• Aquells usuaris, de qualsevol dels Serveis, que siguin titulars de capitals
mobiliaris superiors a 12.000 €.
•Els usuaris del Servei Residencial Permanent que siguin propietaris de béns
immobles ja sigui de naturalesa urbana o rústica, exceptuant la vivenda en què
resideixi el cònjuge o descendent depenent.
• Els usuaris del Servei d’Atenció Diürna o de Prestacions Geriàtriques
Individualitzades, que siguin propietaris de béns immobles ja sigui de naturalesa
urbana o rústica, exceptuant la vivenda habitual.
• Els usuaris amb familiars alimentistes segons el Codi Civil que tenguin capacitat
econòmica suficient.
No obstant, es podrà determinar contractualment un sistema de pagament diferit del
deute contret per aquells usuaris amb patrimoni i sense rentes líquides suficients, en el
termes que la legislació vigent permeti.
Article 7.
En les quotes resultants de l'aplicació d'aquesta ordenança, no estan incloses les
despeses incorregudes per l'usuari en concepte de medicines, material sanitari de cures,
material ortopèdic o trasllats, així com totes aquelles despeses que pogués generar
l'usuari no previstes en aquesta Ordenança.
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NORMES DE GESTIÓ
Article 8.
1. La percepció del Preu Públic s'efectuarà mitjançant rebut expedit per
l'Administració del Centre.
2. Les tarifes es reportaran el dia primer de cada mes i seran satisfetes dintre
dels deu primers dies de cada mes.
3. Es faculta l'òrgan gestor a percebre directament el preu públic per a la
prestació de serveis, donant compte a l'Ajuntament, amb periodicitat mensual, de tots
els moviments referents a això.
DISPOSICIÓ ADICIONAL
Tot allò que no estigui previst en aquesta Ordenança es regirà pel reglament
d'admissió, econòmic i normes d'ordre intern de cadascun dels Centres, el RDL 2/2004
(Texto Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals ) i la Llei 58/2003 general
Tributària.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança va ser aprovada definitivament en data 7 de març de 2012,
i prèvia la seva publicació en el BOIB , entrarà en vigor en el termini de quinze dies
comptats a partir de dita publicació, conforme disposen els articles 70.2 i 65.2 de la Llei
7/1985 , de bases de les hisendes locals, i continuarà vigent fins que sigui derogada o
modificada.
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