
28.- ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA 
UTILITZACIÓ DEL SERVEI DE BUGADERIA  
 
Article 1r. 
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 RDL 2/2004, Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per la utilització 
del servei de subministrament de menjar a domicili,  que es regirà per aquest ordenança 
fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 57 del RDL 2/2004, Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Article 2n. 
Serà objecte d’aquesta taxa la prestació del servei de bugaderia que els Serveis Socials 
posin 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 3r. 
L’obligació de pagament de la taxa naixerà amb la prestació del servei.  
 
Article 4t. 
Estan obligats al pagament d’aquesta taxa les persones que es beneficiïn del servei, i 
subsidiàriament, quan així ho estableixin les lleis vigents o alguna resolució judicial de 
servei d’aliments, el cònjuge, descendents i ascendents fins al primer grau de 
consanguinitat. 
 
Article 5è. 
La base imposable d’aquesta taxa la constitueix el cost del servei, que es fitxa en 7,41 
euros. 
 
Article 6è.  
La quota de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la fixada a la tarifa continguda a 
l’apartat següent: 
 
Fins a 78,05 euros de RPMC .................................  el 50% de la base imposable 
Entre 78,05 i 195,17 euros de RMPC ....................  el 75% de la base imposable 
Entre 195,17 i 309,67 euros de RMPC ..................  el 85% de la base imposable 
Més de 309,67 euros de RMPC .............................  el 100% de la base imposable 
 
La renda mitja per càpita (RMPC) és igual als ingressos mensuals de la unitat familiar, 
menys despeses mensuals de lloguer i/o adquisició de l'habitatge, dividit pel nombre de 
membres de la unitat familiar. 



 
Article 7è. 
1. - El pagament d’aquesta taxa s’efectuarà en el moment de la presentació al beneficiari 
del servei, del càrrec corresponent. 
2.- La liquidació i recaptació les duran a terme els Serveis Socials de l’Ajuntament. 
3.- Quan la taxa no s’hagi satisfet en el venciment que li correspongui, s’exigirà per via 
de constrenyiment. 
 
Article 8è.  
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i de les sancions que els 
corresponguin en cada cas, hom s’ajustarà al que disposa l’Ordenança general de gestió, 
recaptació i inspecció i la Llei General Tributària. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
Aquesta Ordenança Fiscal s’aplicarà a partir del dia següent al de la seva publicació i 
mantindrà la seva vigència mentre no se n’aprovi la modificació o derogació expressa. 


