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3.13 Preus Públics del servici municipal “Menjar a
domicili”

I.- FUNDAMENT I NATURALESA
Article 1. Fonamentació legal
L'Ajuntament de València, com a administració local, participa en la prestació de servicis socials
respectant els principis continguts en la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de serveis socials
inclusius de la Comunitat Valenciana. Aquesta legislació situa als Servicis socials com a servicis d'interés
general i establix que els Servicis Socials d'atenció primària tenen entre les seues funcions la intervenció
interdisciplinària, a fi de millorar la situació social de la persona, família o unitat de convivència i de
donar resposta a les situacions de necessitat, vulnerabilitat o risc.
Dins del catàleg de prestacions del Sistema Públic de Servicis Socials valencià, en l'article 36 h) es
definix l'atenció domiciliària com la intervenció per a la millora de les condicions de qualitat de vida de
les persones, mitjançant l'atenció domiciliària a aquestes i a la seua família i, si escau, unitat de
convivència, d'acord amb les seues necessitats. I en aquest marc es troba el servici de “Menjar a
domicili”.
Així doncs, en ús de les facultats concedides per la Constitució Espanyola de 1978 en el seu Títol I,
Capítol III, que assenyala els principis rectors de la política social i econòmica establint que els poders
públics asseguraran la protecció social, econòmica i jurídica, promovent les condicions favorables per al
progrés social i econòmic. Els sistemes de servicis socials constituixen un pilar bàsic de l'Estat Social i
Democràtic de Dret i l'article 148.1.20 faculta a les comunitats autònomes a assumir competències en
matèria d'assistència social. Així, a partir de l'aprovació de la Constitució Espanyola i l'assumpció de
competències en matèria d'assistència social per part de les Comunitats Autònomes s'han desenvolupat
els diferents sistemes de Servicis Socials.
Per part seua, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en l'article 25.2.e)
determina que els municipis exerciran en tot cas com a competències pròpies l'avaluació i informació de
situacions de necessitat social i l'atenció immediata a persones en situació o risc d'exclusió social; al seu
torn, l'article 26.1.c) del mateix text legal determina l'obligatorietat per als municipis amb població
superior a 20.000 habitants de prestar el servici d'avaluació i informació de situacions de necessitat
social i l'atenció immediata a persones en situació o risc d'exclusió social.
Per tot això, aquest Ajuntament establix la Normativa Reguladora del Preu Públic per la Prestació del
Servici de “Menjar a domicili”.

Article 2. Definició del Servici
El Servici de “Menjar a domicili” és un servici municipal de caràcter preventiu que té com a finalitat
proporcionar benestar nutricional físic i social a les persones en situació de vulnerabilitat, contribuint a
millorar la qualitat de vida del col·lectiu d'atenció i evitant en la mesura que siga possible les
institucionalitzacions anticipades.
El servici consistix en la preparació i lliurament a domicili d'esmorzars a les persones usuàries, en
racions equilibrades i saludables en adequades condicions de qualitat i higiene.
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II.- FET IMPOSABLE
Article 3. Fet imposable
Constituix el fet imposable d'aquest preu públic el gaudi i percepció del servei prestat de “Menjar a
domicili” de l'Ajuntament de València.

III.- SUBJECTE PASSIU
Article 4. Subjectes passius
1. Són subjectes passius d'aquest preu públic, i estan obligats al seu pagament, les persones usuàries
del servei de “Menjar a domicili” per la prestació del servici o, si escau, els representants legals.
2. Amb caràcter general i sempre que reunisquen els requisits establits a continuació, per a l'accés al
servici, podran ser persones usuàries del “Menjar a domicili” totes aquelles unitats familiars o
persones individuals que es troben en situació de risc per raons d'edat o diversitat funcional, i
que a més siguen:
a. Persones que presenten dificultats en la seua autonomia per a realitzar les activitats de la vida
diària i per a cobrir les necessitats bàsiques d'una alimentació equilibrada i requerisquen
d'ajuda per a realitzar-les de manera temporal i/o permanent per incapacitat motora o
sensorial.
b. Persones que no disposen de cap suport soci-familiar o és insuficient per a cobrir les
necessitats bàsiques.
c. Aquelles que tenint cobertes les seues necessitats bàsiques d'habitatge, higiene personal i
domicili, visquen soles permanentment o bé que, encara que convisquen amb altres persones,
aquestes presenten idèntiques característiques d'edat o diversitat funcional.
3. A l'efecte d'aquesta normativa reguladora, s'entén per unitat familiar la unitat de convivència
formada per almenys dues persones, unides entre si per matrimoni o anàloga relació d'afectivitat,
o bé per relació de consanguinitat fins al segon grau en línia recta descendent, adopció,
consanguinitat en primer grau en línia recta ascendent, afinitat fins al primer grau o acolliment
familiar. La relació de parentiu és la que es correspon amb la persona sol·licitant.
4. En qualsevol cas, la indicació de la idoneïtat de la prestació per a cada subjecte serà sempre
responsabilitat municipal. No podran ser usuàries d'aquest servei aquelles persones que
presenten al·lèrgies a aliments o tinguen problemes de salut per als quals no existisca menú
específic dins dels quals es contemplen en el servei.
5. Les persones interessades hauran de reunir els requisits següents:
a. Tindre 65 anys o més.
b. Tindre 18 anys o més i tindre un certificat oficial de discapacitat de 33% o superior.
c. Tindre 18 anys o més i tindre reconeixement de dependència nivells 1, 2 o 3.
d. Tindre 18 anys o més i ser perceptor d'una pensió d'incapacitat permanent total, absoluta o
gran invalidesa.
e. Estar empadronat/ada en el municipi de València i haver sigut derivat/ada pels professionals
dels Centres Municipals de Servicis socials de l'Ajuntament de València.
f. Tindre autonomia per a la preparació i ingesta dels aliments servits, o bé aportar compromís
dels familiars que es responsabilitzen d'aquesta tasca.
g. Precisar el servei, acreditat mitjançant informe social i informe mèdic.
h. Viure sols/es o bé en companyia de persones en situació semblant d'edat i característiques.
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6.

7.

8.

9.

i. Que els ingressos bruts anuals de la unitat de convivència no superen 3 vegades el valor del
IPREM anual de 12 pagues per a un sol·licitant i 3.5 vegades el IPREM per a dos o més
sol·licitants.
j. Obtindre una puntuació d'acord amb el barem de l'Annex I, que li permeta ser inclòs en el
servei de “Menjar a domicili” segons dotació pressupostària.
k. No patir malaltia infectocontagiosa.
l. Tindre minvades les capacitats físiques o psicològiques en grau tal que dificulten la realització
de la compra o l'elaboració total d'aliments.
La capacitat econòmica personal de les persones beneficiàries es determinarà en atenció a la seua
renda i al seu patrimoni, que es delimitaran d’acord amb el que es disposa en la normativa
aplicable en la matèria i es calcularà amb motiu de conéixer si es complix el requisit d’ingressos
per a l’accés al servici.
La capacitat econòmica de la persona usuària es determinarà per la seua renda personal. S’entén
per renda personal de la persona usuària la totalitat dels ingressos derivats de
a) Els rendiments del treball, incloses pensions i prestacions de previsió social, qualsevol que siga
el seu règim, exceptuant-se, si escau, les pagues extraordinàries.
b) Els rendiments del capital mobiliari i immobiliari
c) Les imputacions de renda que s’establisquen per llei.
d) Els rendiments de les activitats econòmiques.
e) Els guanys i les pèrdues patrimonials.
Estos ingressos es computaran en els termes establits per als diferents components de renda en
la normativa reguladora de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
Així mateix, per a determinar la renda personal de la persona usuària es tindran en compte les
següents regles:
a) Si la persona usuària tinguera cònjuge o parella de fet legalment constituïda, s’entendrà per
renda personal de la persona usuària l’import resultant de dividir per la mitat la suma dels
ingressos dels dos membres de la parella.
b) Si la persona usuària estiguera integrada en una unitat familiar amb descendents de primer
grau a càrrec, la quantia de la seua renda personal serà el quocient obtingut de dividir la
renda acumulada de les persones que integren esta unitat familiar entre el nombre de
membres que la componen, inclosa la mateixa persona usuària. A este efecte, s’entén per
unitat familiar la unitat de convivència integrada per la persona usuària i, si és el cas, el seu
cònjuge o parella de fet legalment constituïda i els descendents de primer grau de la persona
usuària o del seu cònjuge o parella de fet legalment constituïda, ja ho siguen per naturalesa,
adopció o acolliment, sempre que, en este últim cas, siguen menors de 25 anys o majors
d’esta edat amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent.
c) No es computaran com a renda personal les quanties de les prestacions per fill a càrrec.
d) En el cas que la persona interessada haja de satisfer pensions compensatòries a favor del
cònjuge i/o anualitats per aliments, hauran d’acompanyar la corresponent sentència judicial
ferma, de la qual es derive, quantia que es restarà dels ingressos computats.
Quan els ingressos dels dotze mesos anteriors a omplir les dades de la sol·licitud no reflectiren
amb fidelitat la situació econòmica actual de la unitat familiar, els ingressos anuals d’esta es
calcularan en funció dels ingressos del mes anterior a la presentació de la sol·licitud. En el cas que
es produïra alguna variació, per qualsevol circumstància, en els ingressos de la unitat familiar, la
persona usuària ho posarà en coneixement del seu CMSS per a realitzar les modificacions
oportunes. Els efectes econòmics d’estes modificacions tindran lloc des del dia 1 del mes següent
al qual s’haja comunicat els canvis.
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Article 5. Documentació requerida
1. La persona sol·licitant presentarà la documentació següent:
1. Fotocòpia del document acreditatiu de la identitat de la persona sol·licitant i de les altres
persones membres de la unitat de convivència: Document Nacional d'Identitat (DNI/NIF) o
Número d'Identificació d'Estranger/a (NIE) o document equivalent vigent.
2. Justificació d'ingressos econòmics excepte si se signa l'autorització d'accés a dades.
3. Quan no s'aporte cap acreditació d'ingressos per trobar-se en situació irregular o per no
constar els ingressos per tractar-se d'ocupació no reglada, s'emplenarà per la persona
interessada una declaració responsable d'ingressos basada en l'art. 69.4 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
4. Així mateix, s'haurà de mostrar a el/la professional del CMSS la documentació acreditativa de
circumstàncies especials tals com diversitat funcional, violència de gènere, etc. que es tindran
en compte per a l'elaboració de l'informe de valoració.
5. Autorització signada pels sol·licitants per a la incorporació i gestió de les seues dades personals
en un fitxer de titularitat d'aquesta Corporació, per al seu tractament per aquest òrgan
administratiu en l'ús de les seues funcions així com, si escau, per a l'accés amb aquesta
finalitat a les dades personals que obren en altres administracions, tot això d'acord amb el que
s'estableix per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals.
6. Informe Mèdic per a sol·licitud de prestacions socials o, si escau, el que li puga substituir i que
aporte valoració funcional i cognitiva del sol·licitant.
2. En la sol·licitud del servici, tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys podran realitzar
autorització expressa a l'Ajuntament de València per a recaptar de l'òrgan instructor les dades de
caràcter personal i informació patrimonial necessaris per a la tramitació de l'expedient, de
l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), de l'Institut Nacional de la Seguretat Social
(INSS), de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), del Servei Públic d'Ocupació Estatal
(SEPE) i de Cadastre. Aquesta autorització també inclou el tractament d'aquestes dades.
3. Els òrgans competents per a la instrucció del procediment podran comprovar d’ofici la renda del
sol·licitant i verificar la informació aportada mitjançant l’obtenció de les dades de caràcter
econòmic que sobre ells existisquen en les diferents administracions públiques.

IV.- MERITACIÓ I PAGAMENT
Article 6. Meritació i pagament
1. El preu públic es reportarà i naixerà l'obligació de contribuir quan s'inicie la prestació del servici.
2. L'obligació de pagament naix a partir de la resolució d'Alcaldia amb la qual s'adjudique l'accés al
servici i, per tant, s'inicie la prestació del servici, i romandrà en tant continue sent persona usuària
del servici de “Menjar a domicili” municipal.
3. El pagament de l'import a satisfer per l'usuari es realitzarà a mes vençut pels menjars efectivament
servits, havent de facilitar per a això la domiciliació bancària corresponent en el moment de la
sol·licitud. Respecte a les incidències que pogueren sorgir en la facturació mensual, tant en major
com en menor import a abonar, es procedirà a ajustar les diferències dels imports abonats o
pendents d'abonar en el mes immediat següent, procedint a la seua regularització o
reintegrament, tant si els usuaris estan en actiu en aqueix moment, com si no ho estan. L'import
total a facturar es calcularà aplicant el preu unitari als servicis efectivament prestats. El preu públic
serà recaptat pel contractista a compte de l'Ajuntament de València, empresa gestora del servei
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de “Menjar a domicili” i s'ingressaran en el compte bancari que l'Ajuntament establisca a aquest
efecte.
4. En els següents supòsits especials de pagament es procedirà de la manera següent:
a) En el cas que es comunique la baixa dins del termini i en la forma escaient establida, no
s'abonarà el servici durant el període de temps que dure la baixa temporal o definitiva.
b) En el supòsit de baixes que no s'hagen comunicat dins del termini i en la forma escaient
establida per motius de força major (defunció, hospitalització, etc.), l'import del servici
s'abonarà per l'Administració.
c) En el cas que l’empresa, per causa imputable a esta, efectue el lliurament sobrepassant la franja
horària establida, la persona usuària quedarà exempta del seu pagament i l’empresa no podrà
incloure el servici en la seua facturació.
d) Si el servici no és efectivament prestat, no podrà ser facturat.
5. En aquells supòsits no previstos, l'Administració assumeix expressament la responsabilitat i cost
econòmic que poguera derivar-se de l'incompliment total o parcial de les seues obligacions.
6. Quan per causes no imputables a l'usuari o obligat al pagament del preu públic el servici no es
preste, no es procedirà al cobrament de l'import del servici.

V. COST DEL SERVICI A PAGAR PER LA PERSONA USUÀRIA
Article 7. Cost del Servici
L’import a satisfer per les persones beneficiàries del servici Menjar a Domicili de l’Ajuntament de
València serà del 32% del cost del servici.

VI. QUOTA TRIBUTÀRIA
Article 8. Règim de liquidació del preu públic
Els preus públics regulats en la present normativa es liquidaran mensualment.
Article 9. Impagament
L’incompliment en el pagament del preu públic al qual resulte obligat el subjecte passiu en aplicació
de la present normativa reguladora, tindrà les conseqüències previstes en l'Ordenança Fiscal General de
l'Ajuntament de València i en l'Ordenança Reguladora del Servei de “Menjar a domilicili” de
l'Ajuntament de València.
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VII.- EXEMPCIONS, BONIFICACIONS I REDUCCIONS
Article 10. Exempcions, bonificacions i reduccions
No es concediran altres beneficis fiscals que els expressament determinats en les normes amb rang
de llei o els derivats de l'aplicació dels Tractats Internacionals.

DISPOSICIÓ FINAL
La present normativa reguladora entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el Butlletí Oficial de
la Província, romanent en vigor fins que s'acorde la seua modificació o derogació.
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