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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER ASSISTÈNCIA I 
ESTANÇA EN LA RESIDÈNCIA MUNICIPAL PER A LA TERCERA EDAT 

SITUADA AL CARRER GUERRILLER ROMEU I EN LES PLACES DE 
DISPONIBILITAT MUNICIPAL DE LA RESIDÈNCIA SITA EN L’AVINGUDA 

DE LA MEDITERRÀNIA 

 
Article 1. Fonament i naturalesa 

A l'empara del que preveuen els articles 58 i 20.4 ny) de la Llei 39/1988, de 28 
de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, i de conformitat amb allò que 
disposen els articles 15 a 19 de l’esmentat text legal, este Ajuntament estableix la taxa 
per la utilització dels serveis que es presten en la Residència Municipal per a persones 
majors (residència de la tercera edat) situada al carrer Guerriller Romeu i en les places 
de disponibilitat municipal de la residència situa en l’avinguda de la Mediterrània, que 
es regirà per esta Ordenança. 

 
Article 2. Fet imposable 

Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització dels serveis de la Residència 
Municipal per a Persones Majors o de les places per a residents de disponibilitat 
municipal en la residència per a Persones Majors situà en l’avinguda de la Mediterrània. 

 
Article 3. Subjecte passiu 

Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, els que es 
beneficien dels serveis o activitats, prestats o realitzats per este Ajuntament o a càrrec 
del mateix, a què es refereix l'article anterior. 

 
Article 4. Quantia 

Epígraf 1. Les tarifes d'esta taxa a aplicar als residents de la residència situà al 
carrer Guerriller Romeu amb ingrés anterior a l'1 de gener de 2001  són les següents: 

 
a) Residència contínua: al mes, el 75% de l'import de la pensió mensual, sempre 

que no es supere el cost mensual per plaça que a partir de l'1 de gener es fixa en 1.059 €, 
i sempre que li quede al resident un mínim de 48,08 € mensuals. 

 
b) Durant períodes de vacances: el 60% de la part proporcional que corresponga 

al període de vacances. Esta tarifa s'aplicarà durant un màxim de 40 dies a l'any. Es 
consideren períodes de vacances aquells que tinguen una duració, com a mínim, de set 
dies. 

 
En cas d'absència forçosa, com puguen ser hospitalitzacions, s'aplicarà també el 

60% de la part proporcional. 
 
Si procedeix, l'IVA s'entendrà inclòs en les tarifes anteriorment indicades. 
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Epígraf 2. Usuaris de la Residència situà en el carrer Guerriller Romeu amb ingrés a 
partir de l’1 de gener de 2001, i usuaris de la Residència situà en l’avinguda de la 
Mediterrània: 

 
TARIFES: 
 

RCM Preu mensual establert 
Menor o igual a 240,40 €. 80% RCM 
Entre 240,41 i 390,66 €. 83% RCM menys 6,01 €. 
Entre 390,67 i 540,91€. 85% RCM menys 6,01 € 
Entre 540,92 i 691,16 €. 87% RCM menys 12,02 € 
Entre 691,17 i 841,42 €. 90% RCM menys 18,03 € 
Entre 841,43 i 991,67 €. 93% RCM menys 30,05 € 

Entre 991,68 i 1.141,92 €. 95% RCM menys 36,06 € 
Més de 1.141,93 €. RCM menys 90,15 € 

 
Per a l'aplicació d'estes tarifes es calcularan els ingressos anuals bruts de la 

unitat familiar (incloent els de l'usuari). En este càlcul no es comptabilitzaran les pagues 
extres de les pensions o prestacions econòmiques públiques. 

 
Si de la unitat familiar ingressara en una residència un només dels cònjuges, per 

al càlcul de la renda per capita mensual es deduiran 1.142,43 euros del total dels 
ingressos anuals bruts, sempre que tant esta quantitat com la renda per capita mensual 
que corresponga al cònjuge no ingressat es destinen a l'atenció d'aquell. 

 
Una vegada obtinguts els ingressos anuals de la unitat familiar, es dividiran pel 

nombre de membres d’esta i entre dotze mensualitats, i s’obtindrà així la renda per 
capita mensual (endavant, RCM). 

 
Les tarifes són el resultat d'aplicar un determinat percentatge sobre la RCM del 

beneficiari. 
 
En qualsevol cas, s'haurà de garantir al beneficiari una quantitat mínima que 

s'estableix en 45,08 euros, per a la seua atenció o ús personal. 
 
A estos efectes, existirà unitat familiar en tots els casos de convivència de 

l'usuari amb altres persones unides amb aquell per matrimoni o relació anàloga a la 
conjugal i per llaços de parentiu de consanguinitat fins al segon grau. 

 
Es consideraran ingressos anuals bruts de la unitat familiar qualssevol béns i 

drets derivats tant del treball com del capital, així com els de naturalesa prestacional. Si 
es tracta de béns immobles que no tinguen la condició de vivenda habitual de la família, 
s'aplicarà la normativa reguladora de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. 
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Quan es perceben pensions o prestacions econòmiques i públiques no es 
comptabilitzaran, dins dels ingressos anuals bruts, l'import de les pagues 
extraordinàries. 

 
Per a la determinació dels ingressos anuals bruts de la unitat familiar es podrà 

exigir tota la  documentació acreditativa que es considere necessària. 
 
Estaran obligats al pagament de la tarifa les persones físiques o jurídiques, 

públiques o privades que es beneficien de la prestació del servei, així com els que 
exercisquen la tutela, en el cas d'incapacitats. 

 
Article 5. Meritació. 

 
1. L'obligació de pagament de la taxa regulada per esta Ordenança, entrarà en 

efecte el dia en què s'efectue l'ingrés de la persona sol·licitant en la corresponent 
residència, i finalitza l'endemà en el que es comunique la baixa de la persona usuària del 
servici. 

 
En el cas que una persona no faça ús de la plaça assignada en el termini de 10 

dies, perdrà el dret que li ha sigut reconegut, dictant-se resolució en què es declare la 
dita situació. 

 
Les altes o ocupacions de places en les residències es produiran des de l'endemà 

del corresponent acord o resolució municipal en què es declare la dita situació. 
 
En el cas que el sol·licitant haja sigut usuari amb anterioritat, serà condició 

necessària no tindre imports pendents d’ingrés en concepte d’esta taxa. 
 
2. Per a causar baixa voluntària, serà necessari que l'usuari o el seu representant 

ho sol·liciten per escrit en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament d'Alzira. La baixa 
tindrà efectes des de l'endemà a la dita sol·licitud. 

 
3. En el cas d'altes o baixes que suposen l'ocupació de les places per temps 

inferior al mes, el pagament de la taxa es prorratejarà pel nom de dies en què el 
beneficiari haja disfrutat i disposat efectivament de la plaça. 

 
4. En el cas que un usuari siga ingressat en un centre hospitalari, l'Ajuntament 

d'Alzira continuarà percebent l'import de la taxa que corresponga, en qualitat de reserva 
de plaça. Si durant el període que dure l'hospitalització, el sol·licitant o la seua família 
manifesten de forma expressa el seu desig de no tornar a la residència, s'entendrà que 
causa baixa en el moment en què es reba la comunicació per escrit en els termes abans 
referits. 

 
5. L'impagament corresponent a dos mensualitats suposarà la baixa automàtica de 

la condició d'usuari/a. 
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6. La gestió de cobrament es realitzarà, de forma indirecta, pel concessionari del 

servici, i conforme es regule per mitjà de conveni entre el concessionari i l'Ajuntament. 
 

DISPOSICIÓ FINAL 

Esta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple de l’ajuntament en sessió celebrada el 
27 d'octubre de 1998, regirà a partir de l'1 de gener de 1999 i  continuarà vigent fins a la 
seua modificació o derogació expressa. 
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