
 

C/ Major, 14 – CP 03570 – Tel. 96 6851001 – Fax 96 6853540 – CIF P-0313900-C 1 
www.villajoyosa.com – www.lavilajoiosa.com 

 

3.17 TAXA PER PRESTACIÓ DEL SERVEI D'ATENCIÓ SOCIAL DOMICILIÀRIA 
 
Article 1r: Concepte 
De conformitat amb el que determina l'art. 58 en relació amb l'art . 20 i següents, ambdós de la Llei 
39/88, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, i en virtut de la reordenació que 
establix el Títol II de la Llei 25/1998, de modificació del règim legal de les taxes estatals i locals, este 
Ajuntament fixa la taxa per la prestació del Servei d'atenció social domiciliària, que es regirà per la 
present Ordenança. 
 
Article 2n. Objecte 
És objecte d'esta taxa la prestació dels serveis domèstics, de custòdia, socials, sanitaris, higiènics, 
etc., a les persones impossibilitades per al seu desenvolupament personal o social, per causa de 
malaltia, incapacitat, vellesa o situacions familiars límits. 
 
Article 3r. Subjectes passius 
1. Són subjectes passius de la taxa regulada en esta Ordenança els que voluntàriament es 
beneficien dels serveis o de les activitats que preste este Ajuntament a què es referix l'article anterior. 
 
2. No es consideraran com a tals els beneficiaris a qui es preste el servei en el mínim tècnicament 
necessari, segons el parer dels Serveis Socials municipals, i no existisca consentiment amb ells per 
part d’estos. 
L'aprovació d'estos serveis mínims no subjectes a pagament serà expressa i individualitzada per part 
de la Comissió de Govern, a proposta del regidor i amb un informe previ tècnic documentat. La seua 
suspensió serà immediata, quan el regidor delegat, amb un informe tècnic previ, estime que ha 
desaparegut la necessitat social que ho va motivar i que done compte de tal fet en la Comissió de 
Govern següent. 
 
Article 4t. Tarifa 
1. La tarifa de la taxa a satisfer per esta Ordenança serà el preu de cost total de l'hora de servei 
calculat d'acord amb la fórmula següent: 

Salari brut anual + Costos soc.anuals 
Hores anuals treballades 

 
Per al dit càlcul es tindran en compte les dades corresponents al treballador de més antiguitat dels 
adscrits al servei. 
 
2. Per resolució de l'Alcaldia Presidència es fixarà el preu del cost per hora, calculat d'acord amb el 
que disposa el número anterior, i es revisarà periòdicament quan hi haja una variació superior a un 
deu per cent del seu import. 
 
Article 5é. Exempcions i bonificacions 
1. Gaudiran de l'exempció o de les bonificacions en la taxa que s'indiquen els beneficiaris els 
ingressos mensuals totals de la unitat de convivència dels quals no excedisquen dels especificats en 
el quadre següent: 
 

Percentatge d'ingressos per unitat de convivència 
Percentatge de 
bonificació 

1 membre  2 membre n membres  

25 % ?90 %SM  ?110 %SM ?(70+20n) %SM 
50 %  ?80 %SM ?100 %SM ?(60+20n) %SM 
75 % ?70 %SM ? 90 %SM ?(50+20n) %SM 
Exempts ?60 %SM ? 80 %SM ?(40+20n) %SM 

 
On:  

n: és el nombre de membres de la unitat de convivència. 
SM: és el salari mínim mensual aprovat pel Govern. 
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2. Per a calcular els ingressos mensuals es computaran la totalitat dels ingressos de la unitat de 
convivència: s’incloeun tot tipus de sous, pensions, prestacions, rendes, interessos, etc., més un 0,2 
per cent del valor cadastral de tots els immobles de la seua propietat, excepte el seu habitatge 
habitual; i es descompta l'import del lloguer mensual de l’habitatge que habiten. 
 
3. La liquidació mensual de la taxa d'esta Ordenança respectarà, en tot cas, que la unitat de 
convivència compte amb els ingressos corresponents als percentatges del salari mínim que 
s'indiquen en la fila de quantitats exemptes del punt 1 d'este article. 
 
Article 6é. Meritació 
La meritació dels serveis regulats en esta Ordenança naix per la prestació d’estos. 
 
Article 7é. Normes de gestió 
1. El pagament de la taxa s'efectuarà per mesos vençuts, per mitjà de liquidació individual d'ingrés 
directe i s’ha d’efectuar este en la caixa de la corporació, bé per mitjà de l'ingrés del seu import, bé en 
qualsevol compte bancari de l'Ajuntament, dins dels terminis establits en el Reglament general de 
recaptació. 
 
2. La taxa podrà ser exaccionada per mitjà de la via de constrenyiment, sense perjuí que l'Ajuntament 
puga suspendre la prestació del servei fins que no s'efectue el pagament de les quantitats degudes. 
 
3. Mensualment els Serveis Socials municipals donaran compte al Negociat de Rendes de les altes, 
baixes i modificacions en el Servei, amb indicació del nom, domicili i DNI del titular, nombre d'hores 
de Servei, ingressos de la unitat de convivència, calculats d'acord amb el que disposa el núm. 2 de 
l'article 5 d'esta Ordenança, nombre de membres d’esta, bonificació o exempció que els siga 
aplicable, i quota resultant. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
La present Ordenança entrarà en vigor el dia que es publique en el Butlletí Oficial de la Província, 
començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 1999 i romandrà en vigor fins a la seua 
modificació o derogació expressa. 
 


