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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ 
DELS SERVICIS DEL CENTRE DE DIA DE L’AVINGUDA DE LA 

MEDITERRÀNIA. 

 
DISPOSICIÓ GENERAL 
 
Article 1 
 
Este Ajuntament, conforme a allò que s'ha autoritzat per l'article 106 de la Llei 

7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i d'acord amb el que 
preveu l'article 20.4.n) del Reial Decret Legislatiu 4/2004, de 5 de març, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, establix la Taxa per 
la utilització dels servicis del Centre de Dia de la Tercera Edat de l'Avinguda de la 
Mediterrània, corresponents a les 30 places que són de disposició municipal. 
 

FET IMPOSABLE 
 
Article 2 
 
Constituïx el fet imposable d'este tribut la prestació de determinats servicis 

d'atenció personal a les persones dependents del col·lectiu de la tercera edat, usuaris del 
servici. 
 

MERITACIÓ 
 
Article 3 
 
La taxa es considera meritada, naixent l'obligació de contribuir, amb la iniciació 

de la prestació del servici encara que podrà exigir-se el depòsit previ d'un import 
mensual amb la sol·licitud del mateix. 
 

OBLIGATS AL PAGAMENT 
 
Article 4 
 
Estan obligades al pagament de la taxa regulada en la present Ordenança les 

persones que complint tots els requisits establits en el Reglament d'accés i ocupació al 
Centre de Dia, obtinguen la condició d'usuàries del mateix, i, en conseqüència, 
ingressen en el referit Centre. 
 

Si la persona beneficiària del servici no té capacitat d'obrar, l'obligació de 
pagament recaurà sobre qui ostente la seua representació legal, o, si és el cas, sobre les 
persones obligades civilment a fer front al mateix en funció d'obligacions de caràcter 
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natural. En tot cas, són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i 
les entitats a què es referix l'article 35.4 de la Llei General Tributària. 

 
QUOTA TRIBUTÀRIA 
 
Article 5 
 
1. Tarifa general, aplicable als sol·licitants que tinguen suficients recursos 

econòmics: 845,00 euros mensuals, IVA i la resta d'impost exigibles inclosos.  
 
Es considerarà que el sol·licitant té suficients recursos econòmics quan una 

vegada calculada la renda per capita de la unitat familiar i descomptat l'import 
equivalent a la quantia individual corresponent a l'import màxim anual vigent d'una 
pensió no contributiva de jubilació, la renda per capita de la seua unitat familiar siga 
igual o superior a la tarifa general. 

 
Als efectes de la present Ordenança, es considerarà unitat familiar la prevista en 

l'article 82 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les 
Persones Físiques. 

 
2. Tarifa reduïda, aplicable als sol·licitants amb insuficients recursos econòmics. 
 
Per a acreditar la insuficiència de recursos econòmics es consideraran els 

ingressos de la unitat familiar provinents dels rendiments del treball, de capital mobiliari 
i immobiliari, d'activitats econòmiques de qualsevol tipus, així com de saldos positius 
dels guanys patrimonials i les ajudes percebudes d'institucions públiques o qualsevol 
altra forma d'ingressos. 
 

En este cas, la tarifa es calcularà a partir de la renda per capita de la unitat 
familiar del sol·licitant. Per al càlcul de la dita renda per capita mensual es considerarà 
la pensió percebuda per l'interessat en l'exercici de 2008 i les dades que subministre 
l'Agència Estatal de l'Administració Tributària corresponents a l'exercici de 2006, per a 
la determinació del càlcul de prestacions socials. De la dita quantia es deduirà l'import 
equivalent a la quantia individual corresponent a l'import màxim anual vigent d'una 
pensió no contributiva de jubilació. Tal import s'establix com a mínim de garantia, 
perquè l'usuari puga atendre als seus gastos personals. 

 
Efectuades les operacions anteriors, es tindrà en compte en tot cas que, la quantia 

màxima a satisfer pel beneficiari, no podrà superar el 40% de la seua renda per capita 
mensual, calculada conforme a allò que s'ha especificat en el paràgraf anterior. Així 
mateix, s'establix un mínim d'aportació que en cap cas serà inferior a la quantitat de 30 
euros mensuals per al supòsit que, a l'efectuar les operacions anteriors, la quantitat 
resultant siga inferior a eixa xifra. 
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3. L'import de la tarifa podrà ser satisfet directament pel beneficiari de l'ajuda al 
concessionari del servici, si així ho acorda l’ajuntament d'Alzira. 

 
4. Les persones beneficiàries del servici hauran de presentar, junt amb la 

documentació que requerisca el departament municipal de Benestar Social, autorització 
d'accés a dades de les persones que formen part de la unitat familiar del sol·licitant, 
conforme al model que per a això establisca l’ajuntament. 
 

5. Per a resoldre qualsevol dubte que puga plantejar-se en el càlcul de la renda per 
capita, sobre la suficiència o insuficiència de recursos econòmics, i càlcul de l'import de 
la taxa, caldrà ajustar-se als criteris i mètodes emprats per la Conselleria de Benestar 
Social per a la concessió d'ajudes per a finançar estades en centres de dia per a persones 
majors dependents.  

 
GESTIÓ I RECAPTACIÓ 
 
Article 6 
 
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 el Centre de Dia, 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 el Centre de Dia es produiran des de l'endemà 

del corresponent acord o resolució municipal en què es declare la dita situació. 
 
E 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 al Centre de Dia, s'entendrà que 
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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. 
 
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 

 
La present Ordenança fiscal reguladora de la taxa per servicis en el Centre de Dia 

per a la tercera edat de l'Avinguda de la Mediterrània, entrarà en vigor una vegada 
aprovada definitivament i publicada en el Butlletí Oficial de la província, i seguirà en 
vigor en tant no s'acorde la seua modificació o derogació. 
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