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Ordenança núm. 42
TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ÀPATS DOMICILIARIS
Article 1r.- Fonament i naturalesa.
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.n) del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de conformitat amb el que
disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació
del servei de caràcter assistencial d’àpats domiciliaris dus a terme pels serveis municipals.
Article 2n.- Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de caràcter assistencial d’àpats
domiciliaris sempre que es duguin a terme pels serveis municipals.
Article 3r.- Subjectes passius.
1. Són subjectes passius de la taxa les persones que sol·licitin la prestació del servei o aquelles que
resultin beneficiades o afectades per la realització de l’activitat assistencial que constitueix el fet
imposable.
2. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada any natural,
estaran obligats a designar un representant amb domicili en territori espanyol, i a comunicar la
designació a l’Ajuntament.
Article 4t.- Responsables i successors.
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei
General Tributària i a l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques, jurídiques
i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General Tributària i a l’Ordenança
General.
Article 5è.- Beneficis fiscals.
1. No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute tributari
que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa.
2. Malgrat el disposat a l’apartat anterior, a l’article 6.2 d’aquesta Ordenança es contenen tarifes
reduïdes aplicables quan els subjectes passius acreditin escassa capacitat econòmica.
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Article 6è.- Quota tributària.
1. La capacitat econòmica de la persona beneficiària es determinarà en atenció a la seva renda
incrementada amb un percentatge del seu patrimoni net i minorada amb reduccions per càrregues
familiars i per compensar el manteniment de la llar, segons els criteris de l’ORDRE BSF/130/2014,
de 22 d'abril (publicada al DOGC de 29/04/2014). En aquesta Taxa es tindran també en compte els
imports de lloguer o inversió en l’habitatge habitual, que minoraran la capacitat econòmica.
2. Es considera renda de la persona beneficiària els ingressos derivats del treball i del capital, així
com qualssevol altres substitutius d’aquests, d’acord amb la Llei de l’IRPF, afegint les pensions i
prestacions socials exemptes a l’IRPF i excloent les quanties de les prestacions de naturalesa i
finalitat anàlogues.
3. Segons l'article 102 de la Llei 3/2015, s’habiliten les administracions públiques competents en
matèria de serveis socials perquè puguin comprovar, d’ofici i sense consentiment previ de les
persones interessades, les dades personals declarades pels sol·licitants de les prestacions
regulades per la Llei 12/2007, de l’11 d’octubre, de serveis socials, i pel decret que aprova la Cartera
de Serveis Socials, i, si escau, les dades identificadores, la residència, el parentiu, la situació de
discapacitat o dependència, el patrimoni i els ingressos dels membres de la unitat econòmica de
convivència, amb la finalitat de comprovar si es compleixen en tot moment les condicions
necessàries per a la percepció de les prestacions i en la quantia legalment reconeguda.
4. Per al càlcul de la capacitat econòmica personal es tindran en compte els imports facilitats per les
fonts abans esmentades i, en cas que no sigui possible obtenir dades d’aquestes fonts d’informació
pública, es demanarà a la persona beneficiària que aporti els certificats d’ingressos pertinents.
5. La quota màxima representa l’import que la persona usuària pot satisfer pels serveis socials
rebuts, d’acord amb la seva capacitat econòmica, i s’obté de la següent manera:
- Les persones, la capacitat econòmica de les quals no superi l’import d’una vegada l’Indicador de
Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC), estaran exemptes de copagament.
- L’IRSC de cada any serà el fixat per la Generalitat de Catalunya vigent en cada moment, als
efectes de la present ordenança. Cas que aquest índex es vegi modificat durant la vigència
d’aquesta ordenança, quedarà automàticament modificat aquesta quantitat.
A aquest efecte, s’aplicaran les tarifes següents:
INGRESSOS/PERSONA – EUR/mes
Fins a 1 vegada IRSC
De 1,01 a 1,25 vegades IRSC
De 1,26 a 1,75 vegades IRSC
De 1,76 a 2 vegades IRSC
De 2,01 a 2,5 vegades IRSC
Més de 2,5 vegades IRSC

TARIFA/SERVEI
0,00 €/àpat
1,50 €/àpat
2,00 €/àpat
3,00 €/àpat
4,00 €/àpat
5,00 €/àpat

Article 7è.- Acreditament i període impositiu.
1. La taxa pel servei d’àpats domiciliaris s’acredita en el moment de sol·licitar el servei.
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2. S’aplicaran els criteris següents:
a) Quan es tracti de serveis que s’han de dur a terme en un dia, la taxa s’acredita quan es presenta
la sol·licitud del servei, el qual no es realitzarà sense que s’hagi efectuat el pagament de la taxa.
b) En el cas que la sol·licitud del servei s’estengui a varis mesos, la taxa s’acreditarà quan s’iniciï la
prestació del servei o la realització de l’activitat assistencial.
Amb caràcter previ a l’inici del servei s’haurà de dipositar l’import corresponent al pagament del
primer període mensual de prestació del servei.
Article 8è.- Règim de declaració i d’ingrés.
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació, que es presentarà i s’haurà de pagar quan es sol·licita
el servei.
2. En el cas que s’estenguin a varis mesos, es pagarà dins els primers deu dies de cada mes
natural, l’import corresponent al mes.
En aquest cas, el pagament de la taxa s’haurà de fer preferentment mitjançant domiciliació bancària,
que sol·licitarà l’interessat en les oficines municipals.
3. Les quotes acreditades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment.
4. Quan es cessi en la recepció del servei, es retornarà al subjecte passiu la quantia dipositada i no
aplicada al pagament de la taxa o d’altres responsabilitats.
5. Per poder accedir a aquest servei, donat el caràcter limitatiu de les places ofertes, en cas que
sigui necessari, s’elaborarà una llista d’espera pels Serveis Socials municipals, sense prejudici de la
reserva de una o varies places que es decideixi no atorgar per a fer front a possibles casos
d’emergència social sobrevinguda.
Article 9è.- Infraccions i sancions.
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en aquesta
Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i l’Ordenança
General.
Disposició Addicional.- Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa
a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors.
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la
legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a
preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en
què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.
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Disposició final.
Aquesta Ordenança aprovada pel Ple en sessió celebrada el 18 d’octubre de 2017 començarà a
regir el dia 1r de l’any 2018 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En
cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.

