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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 44 
 
TAXA PER LA UTILITZACIÓ DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D’ÀPATS A 
DOMICILI.  
 
Article 1r.- Fonament i naturalesa 
 
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 de subministrament 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 2n.- Fet imposable 
 
Serà objecte d'aquesta taxa la prestació del servei de subministrament de menjar a 
domicili. 
 
Article 3r.- Subjectes passius 
 
Són subjectes passius de les taxes les persones físiques usuàries del servei.  
 
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 
 
No s’estableixen.  
 
Article 6è.- Quota tributària 
 
La taxa serà de 4 euros per àpat servit.  
 
Article 7è.- Meritació 
 

1. La taxa  s’exigirà a mesos vençuts, i el pagament es farà durant els deu primers 
dies del mes següent en el que s’ha prestat el servei.  

2. El pagament de la taxa es podrà realitzar mitjançant domiciliació bancària que 
sol·licitarà l’interessat. 

3. Les quotes meritades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment 
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Article 8è.- Règim de declaració i d’ingrés 
 
La gestió de la recaptació podrà serà duta a terme per el gestor del servei d’àpats a 
domicili.  
 
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. 
 
Disposició final 
 
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en 
sessió celebrada el 9 de desembre de 2021, ha esdevingut definitiva després de 
l’exposició pública de 30 dies en data 26 de gener de 2022, i es mantindrà vigent fins la 
seva modificació o derogació expressa. 
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