REGIDORIA D’HISENDA

2.1.16. Ordenança reguladora de la taxa per
prestació de servicis en centre residencial
municipal per a persones amb discapacitat
intel·lectual

REGIDORIA D’HISENDA

Data d’aprovació definitiva: 26.11.2004
Publicació BOP: 14.12.2004
Aplicable a partir de: 01.01.2005
Aprovació per acord de data: 30.09.2005
Publicació BOP: 23.12.2005
Aplicable a partir de: 01.01.2006
Modificada provisionalment per acord de data: 24.11.2006
Publicació BOP: 09.03.2007
Modificada per acord de data: 25.09.2008
Publicació BOP: 24.12.2008
Aplicable a partir de: 01.01.2009
Modificada per acord de data: 24.09.2010
Publicació BOP: 28.12.2010
Aplicable a partir de: 01.01.2011
Modificada per acord de data: 28.12.2012
Publicació BOP: 31.12.2012
Aplicable a partir de: 01.01.2013
Modificada per acord de data: 27.09.2013
Publicació BOP: 19.12.2013
Aplicable a partir de: 01.01.2014
Modificada per acord de data: 26.09.2014
Publicació BOP: 13.12.2014
Aplicable a partir de: 01.01.2015
Modificada per acord de data: 25.09.2015
Publicació BOP: 23.12.2015
Aplicable a partir de: 01.01.2016
Modificada per acord de data: 22.12.2016
Publicació BOP: 29.12.2016
Aplicable a partir de: 01.01.2017

Modificada per acord de data: 19.12.2019
Publicació BOP: 31.12.2019
Aplicable a partir de: 01.01.2020

2/7

REGIDORIA D’HISENDA

2.1.16. Ordenança reguladora de la taxa per
prestació de servicis en centre residencial municipal
per a persones amb discapacitat intel·lectual
I. FONAMENT I NATURALESA
Article 1
1. L’Ajuntament de València, com a Administració local, participa en la prestació de servicis socials
d’acord amb els principis rectors que conté en la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de serveis socials
inclusius a la Comunitat Valenciana.
En compliment de la legislació i a fi de promoure la igualtat, la no-discriminació i la remoció de
qualsevol obstacle que repercutisca en el benestar de les persones, l’Ajuntament de València
posa a disposició dels ciutadans que ho requerisquen per les seues circumstàncies d’edat,
discapacitat o altres de caràcter social centres i servicis de benestar social per a l’atenció
específica i adequada a estes circumstàncies.
2. Així doncs, fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució espanyola i
per l’article 106 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i de
conformitat amb les disposicions de l’article 57, en relació amb l’article 20, els dos del text refós
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, este ajuntament establix l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació de servicis en
centre residencial municipal per a persones amb discapacitat intel·lectual, les normes de la qual
atenen el que es preveu en els articles 20 a 27 del text refós esmentat.

II. FET IMPOSABLE
Article 2
Constituïx el fet imposable d’esta taxa l’assistència, el gaudi i la percepció dels servicis prestats als
centres residencials de persones amb discapacitat intel·lectual de l’Ajuntament de València.

III. SUBJECTE PASSIU
Article 3
Són subjectes passius d’esta taxa, i estan obligats al seu pagament, els usuaris dels centres d’atenció
residencial beneficiats per la prestació del servici o, si és el cas, els representants legals.

IV. MERITACIÓ I PAGAMENT
Article 4
1. La taxa es meritarà i naixerà l’obligació de contribuir quan s’inicie la prestació del servici.
2. L’obligació de pagament naix a partir de la resolució d’Alcaldia amb què s’adjudique l’accés al
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centre o servici i, per tant, s’inicie la prestació del servici, i es mantindrà mentre es continue sent
usuari dels centres d’atenció residencial municipals.
3. Quan, per causes no imputables a l’usuari o obligat al pagament de la taxa, el servici no es preste,
serà procedent la devolució de l’import corresponent, respectant en tot cas el règim de
funcionament del centre a què assistisca.

V. CAPACITAT ECONÒMICA
Article 5. Abonament de la prestació vinculada al servici.
La persona a qui s’assigne una plaça en la residència abonarà íntegrament l’import de les prestacions
que es perceben en el marc de la Llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en
situació de dependència.
Este abonament és independent del pagament de la taxa a què estarà obligada en aplicació d’esta
ordenança.
Article 6. Quantia.
La taxa que cal abonar serà el resultat d’aplicar el barem previst en el títol VI a la renda de la persona
usuària del centre d’atenció residencial.
Article 7. Consideració i càlcul de la capacitat econòmica: la renda.
El barem previst en l’article 12 prendrà en consideració la renda de la persona usuària.
A l’efecte de determinar la renda prevista en l’article 5, no es computaran les prestacions que
perceba la persona usuària en aplicació de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció
d’autonomia i atenció a les persones en situació de dependència.
A l’efecte del càlcul de la renda es prendran en consideració les dades econòmiques facilitades per
l’Agència Tributària sobre la persona usuària.
Per al càlcul de la renda es tindran en compte tots els ingressos bruts que perceben o dels quals
siguen causants les persones usuàries, així com totes les prestacions econòmiques i/o pensions, inclús
declarades exemptes per la Llei de l’impost de la renda de les persones físiques. En relació amb els
rendiments de les activitats econòmiques, es tindran en compte els rendiments nets.
La renda resultant es dividirà pels dotze mesos, i s’obtindrà així la renda mensual de la persona
usuària.
Article 8. Acreditació de la renda: documentació.
A l’efecte del càlcul de la renda, una vegada efectuada la notificació del decret pel qual es concedix
plaça en el centre corresponent, totes les persones usuàries, amb caràcter obligatori, donaran
autorització a l’Ajuntament de València per a accedir a les seues dades econòmiques en possessió de
l’Agència Tributària i de qualsevol administració pública.
Esta autorització serà vigent durant tot el temps que la persona siga usuària del centre residencial.
A més, s’haurà d’aportar documentació relativa a pensions o prestacions o ingressos de què siguen
beneficiaris, per no haver sigut inclosos en la declaració de renda o per considerar-se exempts segons la
normativa tributària vigent, i en general tota la documentació que siga requerida per l’Ajuntament.
Article 9. Actualització de la informació econòmica.
Amb caràcter general, cada any s’actualitzarà la taxa que ha d’abonar cada persona usuària en funció
de la seua capacitat econòmica.
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A este efecte, i dins dels dos primers mesos de cada any, les persones usuàries o els seus
representants legals aportaran els certificats de pensions, prestacions i altres ingressos no inclosos en la
declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques.
La taxa serà notificada a l’interessat i entrarà en vigor a partir del mes de març de cada any.
Les actualitzacions realitzades amb motiu de les circumstàncies previstes en l’article següent entraran
en vigor el mes següent de la seua comunicació i aportació de documentació justificativa per part de
l’interessat.
Tot això sense perjudici que l’interessat siga requerit per part del Servici de Benestar Social i
Integració per a l’aportació de tota la informació que siga necessària per a procedir a la valoració de la
capacitat econòmica de la persona usuària.
Es poden fer totes les revisions que calga aplicant, si així es valora, efectes retroactius per l’increment
de qualsevol prestació o renda, s’haja comunicat o no en el moment en què es va començar a percebre.
Article 10. Circumstàncies sobrevingudes.
La persona interessada disposarà d’un mes per a comunicar la concurrència de circumstàncies
sobrevingudes que no es van poder tindre en compte en el moment de valorar la capacitat econòmica
però que afecten la situació econòmica de la persona. D’acord amb esta nova situació econòmica, es
procedirà a un nou càlcul de la taxa, que entrarà en vigor el mes següent de la comunicació.

VI. QUOTA TRIBUTÀRIA
Article 11. Règim de liquidació de la taxa.
Les taxes regulades en esta ordenança es liquidaran mensualment.
Article 12. Barem.
Renda mensual
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

De 0,00 € a 390,00 € ....................................................
De 390,01 € a 438,01 € ...............................................
De 438,02 € a 481,81 € ...............................................
De 481,82 € a 529,90 € ...............................................
De 529,91 € a 609,49 € ...............................................
De 609,50 € a 700,92 € ................................................
De 700,93 € a 806,05 € ...............................................
De 806,06 € a 1.047,86 € ............................................
De 1.047,87 € a 1.362,23 € ........................................
De 1.362,24 € a 1.770,89 € ........................................
De 1.770,90 € a 2.302,16 € ........................................
A partir de 2.302,17 € ..................................................

Percentatge de la
renda mensual
50 %
57 %
60 %
62 %
64 %
66 %
68 %
70 %
72 %
74 %
76 %
78 %

En qualsevol cas, l’aportació econòmica màxima de la persona usuària no superarà el cost total de la
plaça.
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Article 13. Ajust.
Si la diferència entre la taxa que cal abonar i la taxa que correspondria a la renda màxima del tram
immediat inferior és major que la diferència entre la renda tinguda en compte per a la liquidació i la
renda màxima que corresponga al tram immediat inferior, la taxa que cal pagar es reduirà en l’import de
l’excés. Esta clàusula serà aplicable en tots els centres d’atenció especialitzada regulats en esta
ordenança.

Exemple:
Renda mensual usuari (tram 7) ...............................................................................
708,00 €
Quota del 68 % aplicada als 708,00 € ..................................................................
481,44 €
Renda superior del tram anterior (tram 6) .........................................................
700,92 €
Quota del 66 % aplicada als 700,92 € ..................................................................
462,61 €
Diferència entre quotes (481,44 - 462,61 €) ...................................................
18,83 €
Diferència entre rendes mensuals (708 - 700,92 €) ........................................
7,08 €
Ajust = 18,83 - 7,08 € ................................................................................................
11,75 €
Taxa final = 481,44 - 11,75 ......................................................................................
469,69 €
Si la diferència entre quotes i rendes (passos 5 i 6) és negativa o zero, no seria procedent cap ajust.

Article 14. Impagament.
L’incompliment del pagament de les taxes a què resulte obligat el subjecte passiu en aplicació d’esta
ordenança tindrà les conseqüències previstes en l’Ordenança fiscal general de l’Ajuntament de València
i en l’Ordenança reguladora de centres municipals d’atenció a persones amb discapacitat intel·lectual de
l’Ajuntament de València.

VII. EXEMPCIONS, BONIFICACIONS I REDUCCIONS
Article 15
No es concediran altres beneficis fiscals que els expressament determinats en les normes amb rang
de llei o els derivats de l’aplicació dels tractats internacionals.
Article 16
Es garantix a totes les persones residents, ocupen o no una plaça subvencionada per la Conselleria,
una quantitat mínima per a despeses personals equivalent al 65 per cent de l’indicador públic de renda
d’efectes múltiples (IPREM), per la qual cosa si la taxa resultant impedix eixa quantitat mínima s’ha de
minorar fins al compliment.
Article 17
Amb la finalitat d’incentivar el treball laboral en les mateixes persones amb diversitat funcional, es
pot reduir en la suma d’ingressos anuals part dels derivats d’una activitat laboral remunerada a l’efecte
del càlcul de la capacitat econòmica.
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DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Les persones que ocupen places subvencionades per la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives
han de satisfer a la Generalitat Valenciana, si és el cas, les contraprestacions econòmiques que establisca
la normativa autonòmica.

DISPOSICIÓ FINAL
Esta ordenança fiscal entra en vigor el dia que es publica en el Butlletí Oficial de la Província,
comença a aplicar-se a partir de l’1 de gener de 2020 i es manté en vigor fins que se n’acorde la
modificació o derogació.
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