ORDENAÇA FISCAL NÚM. 24
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA DE TRANSPORT ADAPTAT
Article 1. Concepte.
De conformitat amb el previst a l’article 20.4 i 57 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s’estableix
la taxa per transport adaptat i per a l’obtenció de la targeta de lliure circulació a la xarxa de
transport urbà, especificat a les tarifes contingudes a l’apartat 2n de l’article 3 i art. 8 següent,
que es regirà per la present Ordenança.
Article 2. Obligats al pagament.
Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança, qui sigui beneficiari del
servei del transport adaptat a que es refereix l’article anterior.
Article 3. Quantia.
La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la següent:
Per cada usuari del servei habitual:
Per cada usuari del servei habitual amb dificultats o impossibilitat de mobilitat:
Per cada usuari del servei no habitual:
Per cada usuari del servei no habitual amb dificultats o impossibilitat de mobilitat:

91,66€
134,48€
136,87€
166,62€

Per la devolució d’un rebut es carregarà la despesa bancària que tingui l’Ajuntament per
aquest concepte
S’entén per servei habitual aquell horari que fixi anualment la Corporació, el qual s’adjuntarà
com annex a l’ordenança.
Article 4. Obligació al pagament.
4.1. L’obligació al pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix des de que es
presti o realitzi el servei especificat en l’art. 2.
4.1.1. Caldrà que abans d’utilitzar el servei s’apuntin per poder utilitzar-lo. La baixa de l’ús
d’aquest s’haurà de comunicar mitjançant escrit adreçat a l’Alcalde i presentat en les oficines
municipals on se li donarà el corresponent registre d’entrada.
Tant per donar-se d’alta del servei com de baixa s’haurà de comunicar amb un mes
d’antelació a la utilització del servei.
4.1.2 Quotes mensuals. El dia 1 de cada mes.
4.1.3 Despeses de cobrament. En el moment de produir-se la devolució bancària d’un rebut de
quota mensual.
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4.2 El pagament de dita taxa s’efectuarà segons s’indica a continuació:
La matriculació pel servei no serà efectiu fins que no es pagui en temps i forma.
4.2.2 Quotes mensuals. El pagament s’efectuarà en el moment de presentació, a l’obligat a
realitzar-lo, del corresponent rebut.
4.3 La falta de pagament en temps i forma determina la pèrdua de tots els drets a partir de la
data.
Article 5. Període de cobrament i procediment.
Període voluntari i de presentació al cobrament s’estendrà des del primer dia del mes en que
neix l’obligació al pagament fins a l’últim dia del mes següent.
Recaptació executiva. Vençut el període voluntari de cobrament, els deutes seran exigits pel
procediment de constrenyiment. El procediment de constrenyiment serà realitzat pels serveis
municipals de recaptació amb l‘organisme en qui l’Ajuntament hagi delegat el cobrament,
meritant recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora i costes.
Article 6. Exempcions i bonificacions.
En la present ordenança no es reconeix cap tipus d’exempció.
Es preveu una bonificació d’entre el 10 i el 40% d’acord amb el compliment íntegre dels
següents requisits:
•
•
•

Sol·licitud de l’interessat demanant la bonificació.
Informe de l’Assistenta social.
Dictamen de la Comissió de Benestar social, Festes, Sanitat, Joventut i Gent Gran.

La bonificació serà revisada anualment mitjançant el corresponent informe i dictamen
anteriors.
Art. 7. Usuari del servei de bus.
a) Podrà ser usuari del transport de bus qualsevol persona amb prioritat pels següents
col·lectius:
1r.- Persones majors de 60 anys i discapacitats físics.
2n.- Estudiants.
El servei de bus estarà supeditat a les necessitats que s’hagin de prestar pel transport adaptat,
tasca principal que es durà a terme.
b) Taxa:
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Abonament 10 viatges:
1 viatge:

6,30€
1,05€

c) Infraccions. L’usuari del transport que no hagi satisfet prèviament l’import se li exigirà el
doble de l’import corresponent sense perjudici de les sancions que se li puguin imposar per la
infracció comesa.
Art. 8.
1.- Objecte. En el marc del Conveni signat entre l’Ajuntament d’Altafulla i el Consell
Comarcal del Tarragonès per a l’obtenció de la targeta de lliure circulació a la xarxa de
transport urbà de la ciutat de Tarragona per a persones majors i menors de 65 anys jubilades
que reuneixin els requisits que s’indiquin s’aplicarà la següent taxa per a l’obtenció de
l’esmentada targeta:
25,00€
2.- Els requisits per a la seva obtenció i la documentació a aportar consten en l’esmentat
conveni i són els següents:
-

-

-

Fotocòpia del DNI.
Una fotografia format carnet.
Estar empadronat/da al municipi.
No superar els ingressos bruts mensuals de 442,20€ en cas de constar a la cartilla de la
seguretat social solament el titular i, en cas d’estar en la mateixa cartilla el titular i
el/la cònjuge, no superar els ingressos bruts mensuals de 663,30€. Aquesta quantitat
s’actualitzarà automàticament a la legalment estipulada.
Fotocòpia de la cartilla de la seguretat social.
Justificant dels ingressos mensuals, acreditats per la Direcció Provincial de l’Institut
Nacional de la Seguretat Social (Rambla Nova, 84), o en cas de cobrar la pensió de la
Generalitat, per l’ICASS (Av. Andorra, 9).
Còpia del certificat de l’ICASS que acredita que es té disminució del 65%.
Justificant del Departament de la Tresoreria General de l’Institut Nacional de la
Seguretat Social que acredita que no consta que estigui donat d’alta per cap activitat
econòmica

Aquesta documentació pot variar d’acord amb el Conveni subscrit per part de l’Ajuntament
d’Altafulla.
3.- La vigència de la present taxa dependrà de la vigència del conveni subscrit entre les parts
que consten al punt primer del present article.
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Disposició final
La present ordenança entrarà en vigor l’endemà del dia de la seva publicació en el butlletí
oficial de la Província de Tarragona, mantenint-se en vigor a la seva modificació o derogació
expresses.
Aquesta ordenança fiscal va ser aprovada pel Ple de la Corporació en sessió extraordinària de
data 15 d’octubre de 2003, 15 d’octubre de 2004, 19 d’octubre de 2005, 20 d’octubre de 2006,
23 d’octubre de 2007, 20 d’octubre i 28 de novembre de 2008, 21 d’octubre de 2010 i 23
d’octubre de 2012.
L’ALCALDE

EL SECRETARI
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