
Ajuntament d’Arenys de Munt 

_____ 

Ordenança Fiscal núm. 27 

PREU PÚBLIC PER  MENJADOR SOCIAL 

 
 
Art. 1. Fonament i Naturalesa  
 
D’acord amb allò que disposa l’article 41 del RDL. 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,  aquest Ajuntament estableix el preu 
públic pel  Servei de Menjador Social  gestionat pel mateix, que es regula per la present 
ordenança i, en tot allò que aquesta no contempli expressament, per l’ Ordenança General de 
Preus Públics, així com  pel Reglament del servei aprovat per acord del Ple de data 16 de 
novembre de 2009. 
 
 
Art. 2. Subjectes passius 
 
Estaran obligats al pagament del preu públic aquelles persones que es beneficiïn del servei 
mitjançant l’assistència al servei de menjador social. 
 
 
Art. 3. Exempcions i Bonificacions  
 
1.- Es preveuen els següents supòsits d’exempció i de bonificacions sobre els preus dels 
tiquets o abonaments del menjador social en favor de les persones beneficiàries del servei, 
empadronades a Arenys de Munt, en funció de les seves circumstàncies econòmiques, en 
aplicació de les Bases Reguladores per a l’atorgament dels ajuts individuals i familiars vigents 
en cada moment, atenent als guanys econòmics de la unitat familiar i a la puntuació obtinguda: 

 

Segons puntuació obtinguda % BONIFICACIO o EXEMPCIO 

De 1 a 2  punts     25% 

De 3 a 5 punts 50% 

De 6 punts  75% 

Fase “0”  EXEMPT 

 
2. Per a gaudir de l’exempció o bonificació de l’apartat 1 caldrà adreçar la corresponent 
sol·licitud davant dels Serveis Socials municipals i produirà efectes a partir de la data en que li 
sigui atorgat. En tot cas les circumstàncies que s’al·leguin s’hauran d’acreditar amb la següent 
documentació: 

- Atur amb o sense prestació 
- Subsidi d'atur 
- Certificat de convivència 
- Declaració de renda o certificat negatiu si no hi ha obligació de presentar-la. 
- Certificat o justificants de la Seguretat Social sobre les pensions. 

 
3. No hauran de pagar cap quantia les famílies en fase “0”, que són les que no han sol·licitat 
el servei però que el treballador/a social de l’Ajuntament consideri que s’ha de prestar donada 
la situació i amb l’acceptació de l’interessat. Així com les famílies i /o usuaris que si ho hagin 
sol·licitat, però segons criteri tècnic del treballador/a social,( que tingui 7 punts del barem 
econòmic  i/o  que  existeixin circumstàncies especials i / o de risc social),  consideri que ha de 
ser exempt de pagament. S’emetrà informe social en cada cas.  

 
Art. 4. Import del Preu Públic 
 
S’estableix el següent preu públic per aquest servei: 
 
        I.  Preu per tiquet de menú ...................................................       4,00 € 
        2. Preu per abonament setmanal............................................     18,50 € 
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Art. 5. Naixement de l’obligació de pagament 
 

L’obligació de pagar el preu públic neix en el moment en es sol·licita el servei, i esdevé ferm si  
aquest no ha estat cancel·lat abans de les 10:00 hores del dia en que es fa efectiu el servei. Així 
doncs, en supòsit de no realitzar  l’avís de cancel·lació dins dels termini previst, existirà 
l’obligació de pagament de l’àpat d’aquell dia, excepte que es justifiqui degudament una 
urgència mèdica. 
 
Art. 6. Gestió 
 
1. La persona que necessita d'aquest Servei de menjador, presentarà per escrit una  sol·licitud 
per inscriure’s com usuari/a. 
 
2. Un cop avaluades les demandes es donarà resposta per escrit, en el termini màxim d’un 
mes, a la persona  demandant del servei sobre l’admissió o no com a usuari/a del servei i 
s’indicarà el  preu públic que, en el seu cas, haurà de satisfer.  
 
3. La comanda dels àpats a percebre es realitzarà abans de les 10:00 hores del dia en que es 
fa efectiu el servei. Excepcionalment s’admetran comandes posteriors sempre i quant el 
nombre d’usuaris d’aquell dia sigui inferior a 10.  
 
4. La forma de pagament serà fent efectiu el pagament del preu o bé en les dependències de 
serveis Socials o bé en el menjador, en el moment de l’entrega dels tiquets de servei diari o 
dels abonaments setmanals. 
 
 
 
Disposició final. Aprovació i vigència 
 
Aquesta ordenança fiscal, ha estat aprovada per la Junta de Govern Local de  5 de juliol de 
2010. Comença a regir a partir del dia següent a la finalització del termini d’exposició pública en 
el BOP, i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de 
modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents. Ha estat modificada parcialment 
(art.3) per la Junta de Govern Local de  4 d’octubre de 2010. 

 

 


