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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 27 
 

PREU PÚBLIC PER A LA UTILITZACIÓ DEL SERVEI D’ÀPATS A DOMICILI 
 
 

Article 1. 
 
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per 
l'article 106 de la llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim 
local, i d'acord amb el que disposen els articles 15 al 27 del Real Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel que s’ aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per la 
utilització del servei d’àpats a domicili, que es regirà per aquesta ordenança 
fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 57 de l'esmentat 
Real Decret Legislatiu 2/2004. 
 
Article 2. 
 
Serà objecte d'aquesta taxa la prestació del servei d’àpats a domicili que 
l'Ajuntament de Moià posi a disposició de les persones grans amb dificultats de 
mobilitat i d'autonomia, així com també a altres persones amb aquestes 
dificultats, previ informe en ambdós casos, del professional responsable del 
seguiment del cas. 
 
Article 3. 
 
L'obligació de pagament de la taxa naixerà amb la prestació del servei. 
 
Article 4.  
 
Estan obligats al pagament d'aquesta taxa les persones que es beneficiïn del 
servei.  
 
Article 5.  
 
La tarifa aplicable serà de  4,68 € per cada àpat servit.  
 
En situacions personals o familiars amb greus indicadors de risc social, 
dependència  o desemparament, la regidoria de Benestar Social i Ciutadania amb 
l’aprovació final de la Junta de Govern, i previ informe de la treballadora o 
educadora social, podrà atorgar la gratuïtat del servei. 
 
Article 6. Acreditament i període impositiu 
 

1. La taxa pel servei d’àpats a domicili s’acredita en el moment de ser 
aprovada la concessió del servei. 

2. La taxa del servei es cobrarà directament per l’empresa que gestioni el 
servei a l’usuari. 
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3. Les quotes acreditades i no satisfetes s’exigiran per la via de 
constrenyiment que comporta el deure de pagar recàrrecs i interessos de 
demora i es donarà de baixa el servei.  

 
Article 7. 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. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
La present Ordenança Fiscal aprovada pel Ple en data 24 d’ octubre de 2013                                         
entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2014 i regirà fins la seva modificació o 
derogació expressa. En cas de modificació parcial, els articles no modificats 
restaran vigents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


