
PROPOSTA D’ACORD PER MODIFICAR L’ORDENANÇA NÚM. 24, 
REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI DE LA RESIDÈNCIA DE PERSONES 
MAJORS 

En relació a l’Ordenança núm. 24, reguladora de la taxa pel servei de la Residència de 
Persones Majors, atès l’informe de Secretaria sobre el procediment a seguir i la 
legislació aplicable, atès l’informe d’Intervenció sobre l’estudi econòmic previ i atès 
que s’ha seguit la tramitació establerta legalment, es proposa al Ple que adopti els 
següents

Acords:

1. Modificar l’article 4, sobre les bases i tarifes, de manera que:

- On diu:

“Article 4.

La quantia de la taxa que regula aquesta Ordenança és la que es fixa en les tarifes 
següents:

- Residents: 1.093,87 €/mes
- Persones dependents: 1802,49 €/mes
- Persones semidependents: 1515,60 €/mes

Els residents amb data d’ingrés anterior a 31 de desembre de 2007 que ocupin plaça de 
persona assistida o semiassistida i cobrin una prestació vinculada al servei (del Govern) 
hauran d’aportar la totalitat de dita prestació i els endarreriments, sempre que la suma 
de la quota que estigui pagant i la vinculada no superin el cost total de la plaça de 
persona dependent o semidependent. En tot cas, pagaran com a màxim el preu que dicti 
l’ordenança segons la seva situació de dependència.

Qualsevol persona que entri a la Residència de Persones Majors haurà de pagar segons 
l’estat de dependència que presenti. En el cas que, amb els anys, presenti més 
dependència, haurà de pagar com a persona assistida.”

- Ha de dir:

“Article 4.

La quantia de la taxa que regula aquesta Ordenança és la que es fixa en les tarifes 
següents:

- Residents: 1.113,87 €/mes
- Persones dependents: 1.822,49 €/mes
- Persones semidependents: 1.535,60 €/mes
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Els residents amb data d’ingrés anterior a 31 de desembre de 2007 que ocupin plaça de 
persona assistida o semiassistida i cobrin una prestació vinculada al servei (del Govern) 
hauran d’aportar la totalitat de dita prestació i els endarreriments, sempre que la suma 
de la quota que estigui pagant i la vinculada no superin el cost total de la plaça de 
persona dependent o semidependent. En tot cas, pagaran com a màxim el preu que dicti 
l’Ordenança segons la seva situació de dependència.

Qualsevol persona que entri a la Residència de Persones Majors haurà de pagar segons 
l’estat de dependència que presenti. En el cas que, amb els anys, presenti més 
dependència, haurà de pagar com a persona assistida.”

2. Modificar la disposició final d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactada de la 
manera següent:

“Disposició final

Aquesta Ordenança entra en vigor en el moment que es publiqui en el Butlletí Oficial de 
les Illes Balears, s’ha d’aplicar a partir de l’1 de gener de 2022 i ha de ser vigent fins 
que es modifiqui o es derogui, d’acord amb l’article 17 del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals.”

3. Sotmetre aquesta modificació de l’Ordenança municipal a informació pública i 
audiència de les persones interessades, amb la publicació en el butlletí oficial de la 
província i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, durant el termini de 30 dies, perquè 
puguin presentar reclamacions o suggeriments, que han de ser resolts per la corporació. 
Si no es presenten reclamacions o suggeriments en el termini esmentat, considerar-la 
aprovada definitivament sense la necessitat d’acord exprés del Ple.
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