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ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MENJAR A DOMICILI.
Article 1. Fonament i naturalesa.
D’acord amb els articles 133.2 l 142 de la Constitució i l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb allò que disposen els articles 15 a 19
del Reial 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 prestació de serveis d’atenció a les
persones que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposen
els articles 20 i següents d’aquest Reial Decret Legislatiu.
Article 2. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de subministrament de menjar a
domicili que els Serveis Socials posen 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. Subjectes passius
Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix
l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,General Tributària, que sol·licitin o resultin
beneficiats o afectats pels serveis o activitats que presta aquest Ajuntament recollits a l’article
anterior.
Article 4. Meritació
La taxa es merita i naix l’obligació de contribuir des del moment en què es presenti la sol·licitud per a
la prestació del servei, que no és tramitarà si no és justifica el pagament de la mateixa.
Article 5. Administració i Cobrament
La present Taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació que s’haurà de presentar i pagar al moment de
tramitar la sol·licitud del servei.
Article 6. Infraccions i sancions
La inspecció d’aquesta taxa i la qualificació d’infraccions tributàries i sancions, s’ajustarà a l'establert
a l'Ordenança fiscal general de gestió, inspecció i recaptació.
Article 7. Quotes
El preu per menjar diari servit serà de 3,75 euros I.V.A. Inclòs.
La quota del servei s'augmentarà anualment d'acord amb l'IPC .
Article 8. Bonificació del servei
S'aplicarà una bonificació de la quota del servei en un (33,33 %) per menú i dia als subjectes passius
que reunesquen les condicions establertes a l'article 9 d'aquesta ordenança, atenent el resultat de
la baremació corresponent (annexe 1) .
No serà aplicable la bonificació detallada, als subjectes passius en els següents casos:
a) Que la pensió del sol·licitant siga superior a 2 vegades l’IPREM establert per a cada any.
b) Que els guanys patrimonials siguen superiors a 1201€ anuals.
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c) Que no presente limitacions mèdiques o socials que facen necessària la prestació del
servei. No es considera que existeixen limitacions mèdiques quan a l'informe la valoració
siga d'independent i no es considerarà que hi ha limitacions socials quan a l'informe
s'obtinguen menys de 10 punts.
El nombre de menús subvencionats que assumeix l'Ajuntament és de 10. A partir d'ací els expedients
quedaran en llista d'espera ordenats per puntuació de major o menor i en cas d'empat per la data de
presentació de la sol·licitud.
Article 9. Normes de gestió i bases del servei.
Objecte del programa:
El programa Menjar a Casa va dirigit a millorar la nutrició de les persones majors, per entendre que
una nutrició adequada contribuïx de forma decisiva a la salut, benestar i qualitat de vida de totes les
persones i, en especial, de les persones majors.
L'objectiu és oferir a les persones majors que viuen soles o acompanyades d'altres persones majors
o discapacitats, una dieta saludable al seu propi domicili i adaptada a les seues necessitats.
Requisits:
Tindre 65 anys o més.
Tindre 60 anys en situació de dependència o discapacitat i per a persones amb discapacitat en
situació de dependència, majors de 18 anys, que convisquen amb la persona major de 65 anys
beneficiària del programa.
Estar empadronat a Bellreguard.
Tindre autonomia per a la preparació i la ingesta dels aliments servits, o bé aportar compromís de
familiars que es responsabilitzen de l'esmentada tasca.
Necessitar el servei, acreditat per mitjà d'informe social i informe mèdic favorables.
Serveis:
Consisteix en l'entrega diària al domicili del beneficiari del dinar de dilluns a divendres, excepte els
dies festius de caràcter nacional o autonòmic.
El menú inclou primer plat, segon plat i postres; i s'adaptarà a les necessitats nutritives de cada
persona, segons indicació del metge: dieta normal, saludable, diabètica, sense sal, hipocalòrica, ...
Número de menús
El número de menús totals a repartir no podrà superar els vint.
Pagament:
El pagament de l'import a satisfer per l'usuari es realitzarà amb caràcter anticipat mensualment,
havent de facilitar per a això la domiciliació bancària corresponent.
Procediment:
Les persones interessades hauran de dirigir-se als serveis socials de l'Ajuntament on les informaran
dels requisits exigits per a sol·licitar el servei, del funcionament del programa i així mateix els
facilitaran la relació de documents que han de presentar.
Una vegada recollida tota la documentació i s'haja fet la corresponent baremació (segons annexe 1),
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l'expedient es resoldrà a la Junta de Govern Local.
La prestació del servei podrà revisar-se d'ofici per part de l’Ajuntament, quan es detecte variació en
les circumstàncies que van motivar la corresponent resolució de la Junta de Govern Local.
Documentació necessària que ha d'aportar el sol.licitant:
c) Fotocòpia del document d'identitat (dni, nie, passaport, ...) de tots els membres de la unitat
familiar
d) Fotocòpia del llibre de família
e) Certificat d'empadronament i convivència (ajuntament)
Fotocòpia del certificat de pensions de tots els membres de la unitat familiar
f) Fotocòpia de la declaració de la renda de l'últim exercici o del certificat de la delegació
d'hisenda de no tenir l'obligació de presentar-la
• Informe metge
g) Altres (especificar)
Disposició final
Aquesta Ordenança Fiscal, aprovada per l'Ajuntament en Ple començarà a regir el dia següent a la
seua publicació definitiva al Butlletí Oficial de la Província de València. El seu període de vigència es
mantindrà fins que s’esdevinguin la seva modificació o la seva derogació expressa.
ANNEXE 1

Data: __/___/_____

VALORACIÓ SERVEI DE MENJAR A CASA
PUNTUACIÓ FINAL:

DADES PERSONALS
Nom i cognoms
Domicili
Telèfon
UNITAT DE CONVIVÈNCIA
Més, d'una persona, cap amb dependència
Més d'una persona, alguna amb dependència
Persona sola
Persona sola, amb problemes de mobilitat

0
2
4
6

EDAT
De 65 a 70 anys, amb 60 en situació de dependència
De 71 a 80 anys
De 81 a 85 anys
Més de 85 anys

1
2
4
6
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CERTIFICAT DE MINUSVALIDESA
Igual o superior al 33% i inferior al 65%
Igual o superior al 65% i inferior al 75%
Igual o superior al 75%

2
4
6

ALTRES CIRCUMSTÀNCIES
13

VALORACIÓ ECONÒMICA (renda per càpita)
1. INGRESSOS
Més de 950 i menys de 1065,02€
(pensions, treball,
Més de 850 i menys de 950€
altres
Més de 750 i menys de 850
prestacions,...)
Més de 650 i menys de 750€
Més de 525 i menys de 650€
Menys de 525€
2. RECURSOS
Entre 50 i 300€
PATRIMONIALS
(int. bancaris,
Entre 301 i 600€
rendim.
agrícoles, ...)
Entre 601 i 900€
Entre 900 i 1200€
Més de 1201€
VALORACIÓ MÈDICA (AUTONOMIA PERSONAL)
ÍNDEX PFEIFFER
De 0-2 errors. Deteriorament cognitiu
normal
De 3-4 errors. Deteriorament cognitu
lleu
De 5-7 errors. Deteriorament cognitu
moderat
De 8-10 errors. Deteriorament cognitu
sever
ÍNDEX BARTHEL
De 100. Independent
>60. Dependència lleu
De 36-55. Dependència moderada
De 20-35. Dependència greu
<20. Dependència total

0
2
4
6
8
10
-2
-5
-8
-10
DENEGAT

0
2
4
6
0
7
13
20
26
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h) MOTIUS DE DENEGACIÓ
Pensió superior a 2 vegades IPREM: 1065,02€ mensuals per a 2010
Guanys patrimonials superiors a 1200€ anuals.
No presentar limitacions mèdiques o socials que facen necessari el servei.”

