ORDENANÇA FISCAL NÚM. 31
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI D’ALIMENTACIÓ A
DOMICILI
Article 1. Concepte.
De conformitat amb el previst a l’article 20.4 i 57 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s’estableix
la taxa pel servei d’alimentació a domicili, especificat a les tarifes contingudes a l’apartat 2n
de l’article 3 següent, que es regirà per la present Ordenança.
En previsió de les necessitats que es poden donar en el nostre municipi, i per tal d´atendre
socialment a aquelles persones grans, majors de 65 anys, que per motius d´impossibilitat per
malaltia, o per problemes de mobilitat, no es poden valdre per si mateixes, es crea el servei de
menjar a domicili. Aquest servei serà subministrat des del menjador de la Llar d´Infants Hort
de Pau, gestionat per empresa especialitzada en el sector, segons conveni vigent entre
l´ajuntament i l´empresa.
Article 2. Obligats al pagament.
Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança, qui sigui beneficiari del
servei d’alimentació a domicili a que es refereix l’article 1 i 3.
Article 3. Beneficiaris.
Les persones grans, majors de 65 anys, que per motius de malaltia o per problemes de
mobilitat tinguin la impossibilitat de valdre’s per si mateixes per poder preparar-se el menjar.
També podran ser beneficiaris aquelles persones incloses en franges d’edat inferior a
l’esmentada en el punt anterior i sempre que justifiquin aquesta necessitat als serveis socials
de l´Ajuntament d´Altafulla.
Article 4. Quantia.
La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la següent:
Per cada àpat:

4,89€

Les persones més grans de 65 anys o inscrites en el programa “Bon dia” gaudiran d’una
bonificació del 25%.
Article 5. Obligació al pagament.
L’obligació al pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix des de que es presti o
realitzi el servei especificat en l’art. 2.
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Article 6. Gestió
6.1. Servei.
Aquest servei serà subministrat de dilluns a divendres, prèvia reserva, i a tal efecte serà
transportat al domicili de l’usuari. Es podrà proveir fins a un màxim de 4 àpats.
Els àpats seran cuinats a les instal·lacions de la Llar d’infants Hort de Pau, i seran envasats en
tapers individuals.
6.2. Sol·licitud.
6.2.1. Majors de 65 anys. Caldrà que realitzin una reserva per poder gaudir d’aquest servei.
Sempre que sigui possible es requerirà informe dels serveis socials i en tot cas informe mèdic.
Quan es tracti de persones inscrites en el programa “Bon dia” ho hauran de comunicar en el
moment de fer la reserva.
6.2.2. Menors de 65 anys. Caldrà que acreditin la necessitat. Una vegada entrada la petició en
el Registre general de la Corporació es donarà trasllat als Serveis socials de l’Ajuntament els
quals emetran informe sobre l’adequació o no de prestar el servei. Aquest informe, que serà
vinculant, es traslladarà al regidor de l’àrea que resoldrà.
Les reserves es faran com a mínim amb 24 hores d’antelació. De forma molt excepcional
podrà ser en terminis inferiors sempre que es pugui acreditar fefaentment.
Article 7. Forma de cobrament i procediment.
Una vegada realitzada la reserva es comunicarà a l’àrea corresponent perquè l’empresa
prepari els àpats a partir del dia següent. Es pot fer una reserva per un període màxim de 4
àpats (2 dies).
L’import del servei serà reemborsat a la persona que subministra el servei, i se li entregarà al
beneficiari un tiquet, havent de signar conforme rep el servei.
L’impagament del servei comportarà l’anul·lació del servei.
Disposició addicional
Per tal d’agilitzar el servei i resoldre la problemàtica que pugui sorgir amb la implantació del
servei es faculta a l’alcalde per poder dictar resolucions que facilitin el funcionament d’aquest
servei, sempre dins el marc de la present ordenança.
Disposició final
La present ordenança entrarà en vigor l’endemà del dia de la seva publicació en el butlletí
oficial de la Província de Tarragona, mantenint-se en vigor fins a la seva modificació o
derogació expresses.
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Aquesta ordenança fiscal va ser aprovada pel Ple de la Corporació en sessió extraordinària de
data 22 d’octubre de 2011 i modificada pel Ple en sessió de 28 de març de 2015.

L’Alcalde

El Secretari
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