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ORDENANZA FISCAL NÚM. 120 
 

TAXAS POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE COMIDA NO FOGAR 
 
ARTIGO 1º. CONCEPTO 
 
 En uso das facultades concedidas nos artigos 133.2 e 142 da Constitución e 
polo artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, e 
de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 do Real decreto lexislativo 2/2004, 
do 5 de marzo, polo que se aproba a texto refundido da Lei reguladora das 
facendas locais, e artigo 81 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, da Administración local 
de Galicia, este Concello establece as taxas pola prestación do servizo de comida 
no fogar na presente ordenanza, as normas da cal atenden ó prevido nos artigos 
20.4 e 57 do citado Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se 
aproba a texto refundido da Lei reguladora das facendas locais. 
 
ARTIGO 2º.- FEITO IMPOÑIBLE 
 
 Constitúe o feito impoñible desta taxa a prestación do servizo de comida no 
fogar. 
 
ARTIGO 3º. OBRIGA DE PAGAMENTO DO SERVIZO 
 
 Estarán obrigados ó pagamento os usuarios do servizo municipal de comida 
no fogar na contía que resulte de aplicación segundo a presente taxa, tendo en 
conta que o pagamento é unha contribución ó custo do servizo recibido e ós 
ingresos do usuario; a concesión do servizo prodúcese en aplicación do baremo de 
acceso establecido na ordenanza municipal do servizo de axuda no fogar. 
 
ARTIGO 4º. COTA 
 
 1. A contía do taxa estará determinada pola: 
  
 a) Duración do servizo concertado. 
  
 b) Capacidade económica das persoas usuarias do servizo: 
 
A capacidade económica das persoas usuarias do servizo de comida no fogar  
calcularase en atención a súa renda e, se é o caso, o seu patrimonio. Teranse 
en conta, ademais, as persoas convivintes economicamente dependentes: cónxuxe 
ou parella de feito, e os ascendentes ou fillos /as menores de 25 anos, ou maiores 
desta idade en situación de discapacidade que dependesen economicamente do 
solicitante.  
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 A renda valorarase atendendo aos ingresos netos que se perciban, que 
comprenderán os rendementos de traballo, incluídas pensións e prestacións de 
previsión social, calquera que sexa o seu réxime; os rendementos de capital 
mobiliario e inmobiliario e os rendementos das actividades económicas e as 
ganancias e perdas patrimoniais.  
 
 No caso de que a persoa usuaria tivese cónxuxe ou parella de feito as 
rendas de ámbolos dous terán a consideración de rendas computables, 
entendéndose neste caso por renda persoal a metade da suma dos ingresos de 
ámbolos dous membros da parella.  
 
 A capacidade económica por razón de renda determinarase dividindo a 
renda ou rendas computables, de acordo co apartado anterior, entre a suma dos 
seguintes convivintes: o perceptor ou perceptores de rendas computadas e, se é o 
caso, o cónxuxe e os ascendentes ou fillos/as menores de 25 anos, ou maiores 
desta idade en situación de discapacidade, que dependesen economicamente dos 
citados perceptores.  
 
 A capacidade económica resultante será a correspondente á renda da 
persoa usuaria, calculada de acordo cos apartados anteriores, modificada á alza, se 
fose o caso, pola suma dun 5% do valor do patrimonio  neto que supere o mínimo 
exento para a realización da declaración do imposto sobre o patrimonio  en vigor a 
partir dos 65 anos de idade, dun 3% dos 35 ós 65 anos e dun 1% ós menores de 35 
anos. 
 
 Para o cómputo do patrimonio estarase ó disposto na normativa fiscal en 
vigor sobre o patrimonio, entendéndose por tal o conxunto de bens e dereitos de 
contido económico de  que sexa titular a persoa usuaria do servizo, con dedución 
das cargas e gravames que diminúan o seu valor, así como das débedas e obrigas 
persoais das que deba responder. Considéranse exentos do cómputo os bens e 
dereitos cualificados como exentos na normativa aplicable sobre o imposto do 
patrimonio incluído a vivenda habitual na que se preste o servizo   e  ata o límite 
que determine a lexislación sobre o patrimonio aplicable. 
 
 Nos supostos de cotitularidade, só se terá en consideración a porcentaxe 
correspondente á propiedade do beneficiario.  
 
  Para o cómputo da renda ou do patrimonio teranse en conta os datos 
correspondentes a última declaración fiscal dispoñible ou pensión coñecida así 
como a declaración responsable do patrimonio cumprimentada polo usuario/a ou o 
seu representante. 
 

c) A cota mensual que haberá que pagar será a resultante de multiplicar o 
número de comidas servidas pola taxa que corresponda, segundo a seguinte 
escala: 
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Ingresos iguais ou inferiores ó IPREM (Indicador público de 
renda de efectos múltiples) 

EXENTOS 

Ingresos superiores ó 100% e ata o 130% do IPREM 1,03 €/comida
Ingresos superiores ó 130% e ata o 150% do IPREM 2,06 €/comida
Ingresos superiores ó 150% e ata o 200% do IPREM 3,09 €/comida
Ingresos superiores ó 200% e ata o 250% do IPREM 4,12 €/comida
Ingresos superiores ó 250% do IPREM 4,71 €/comida

 
ARTIGO 5º. PROCEDEMENTO DE PAGAMENTO 
 
 O pagamento do servizo efectuarase mensualmente. O non pagamento de 
dúas cotas consecutivas determinará a interrupción do servizo e será causa de 
extinción o non pagamento de tres cotas consecutivas. 
 
 O usuario/a deberá comunicar as ausencias cun mínimo de 10 días de 
antelación ó/á responsable municipal, a excepción das ausencias obrigadas 
(hospitalización) que en todo caso deberán estar debidamente xustificadas, en caso 
contrario procederase ó cobro das comidas correspondentes a dito período. 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
 A presente ordenanza aprobada e modificada respectivamente por acordo 
do Concello Pleno do 26 de decembro de 2007 e do 7 de novembro de 2011, 
entrará en vigor o día da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia, e 
comezará a aplicarse a partir do 1 de xaneiro de 2012. Permanecerá en vigor ata a 
súa modificación ou derrogación expresa. 


