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ORDENAÇA FISCAL NÚM. 23 
 

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA DE TRANSPORT ESCOLAR 
 
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, aquest 
Ajuntament d’Altafulla, estableix la taxa per transport escolar, especificat a les tarifes 
contingudes a l’apartat 2n de l’article 3 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 escolar a que es refereix l’article anterior. 
 
Article 3. Quantia. 
 
La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la següent: 
 
Per cada nen que utilitzi el servei: 63,00€ 
 
 
Per la devolució d’un rebut es carregarà la despesa bancària que tingui l’Ajuntament per 
aquest concepte. 
 
En els mesos de setembre i juny, per disposar-se del servei durant mig mes es pagarà el 50% 
de la tarifa. 
 
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. 
 
4.2 El pagament de dita taxa s’efectuarà segons s’indica a continuació: 
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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. 
 
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 ordinària de data 
29 de setembre de 2000, i modificada pel Ple en dates 16 d'octubre de 2001, 18 d’octubre de 
2002, 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 i 21 d’octubre de 2010. 
 
L’ALCALDE       EL SECRETARI 

  


