ORDENANÇA FISCAL NÚM. P-10: PREU PÚBLIC TRANSPORT ADAPTAT
Article1. Fonament i naturalesa
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article
106 de la Llei 7/198, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i conforme amb el
que disposen els articles del 15 al 19 Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals es vol procedir a la
imposició i ordenació del preu públic pel transport adaptat, que es regirà amb la present
ordenança fiscal, les normes de la qual s’avenen amb el que es preveu en l’esmenta’t text
refós. El preu públic constitueix un ingrés del dret públic de naturalesa tributària, tal com
disposa l’article 2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text
refós al definir la tipologia de recursos de les hisendes locals.
Article 2. Fet imposable
El fet imposable el constitueix l’activitat comarcal del servei de transport adaptat per
persones amb discapacitat que assisteixen a centres o serveis no escolars d’atenció diürna.
Amb les següents casuístiques:
- El trasllat d’usuaris des de parades properes als domicilis familiars fins als centres i/o
serveis especialitzats.
- El trasllat d’usuaris des de les llars residències fins als centres i/o serveis especialitzats.
- El trasllat dels usuaris de les llars residència fins a les parades properes als domicilis
familiars, els dies pactats d’estada familiar, si s’escau.
La sol·licitud serà a instància de particulars.
Article 3. Obligats a pagament
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança totes aquelles
administracions públiques, persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es
refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària que sol·licitin o resultin beneficiades pels
serveis o activitats regulats a la present ordenança
Article 4. Quantia
Preu pels Ajuntaments:
Els ajuntaments pagaran per l’assignació de plaça de cadascun dels usuaris del seu
municipi.
El preu és de 0,21€ per quilòmetre, amb una bonificació del 20% en cas de no utilitzar cadira
de rodes. En aquest cas el preu és de 0,17€ per quilòmetre.
Els quilòmetres es calculen des de la parada on es recull cada usuari fins el seu destí final.
Es facturarà el servei efectuat tots els dies lectius o laborables, d’acord amb els dies dels
calendaris de funcionament dels centres i/ serveis, independentment que l’usuari amb
assignació de plaça, l’utilitzi o no.
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Circumstàncies específiques degut al període de vacances de centres, serveis i usuaris dels
mateixos que fan servir el transport adaptat per assistir-hi, s’aplicaran els següents
paràmetres:
Quan el servei roman obert tot l’any, és a dir, que el centre o servei no tanca per vacances,
però organitza torns de vacances pels usuaris, es liquidaran només els dies que l’usuari faci
ús del transport.
Quan el servei o centre, tanca un temps determinat per vacances, motiu per qual els usuaris
no assisteixen al servei o centre i aquests son traslladats de les llars residencies als
domicilis familiars; es liquidaran els dies que efectivament siguin transportats.
S’entén com a assignació de plaça quan es reserva un lloc en el mitjà de transport per a ús
exclusiu de l’usuari durant tot l’any.
Preu per als usuaris:
Els usuaris abonaran per dia d’utilització del servei, el preu públic que resulti de l’aplicació
de les següents quotes:
a) Quota fixa per ruta:
RUTA 1 (MIFAS) : 4 euros/ per dia de servei
RUTA 2 (ELS ROURES -Sant Gregori) : 5,5 euros/ per dia de servei
RUTA 3 (OXALIS): 4,6 euros/ per dia de servei
b) Quota variable per Quilòmetre: 0,07 euros/Km
Els quilòmetres es calcularan en funció de la parada on es reculli l’usuari i el seu destí final.
S’entén com a servei, l’ús de la plaça assignada dins el mitjà de transport. El preu compren
l’anada i la tornada, independentment de si s’utilitza només una de les dues opcions.
En els casos que el centre o servei roman obert però la majoria dels seus usuaris no hi
assisteixen degut a que estan en període de vacances, s’establirà un nombre mínim
d’usuaris per mantenir la ruta en funcionament. El nombre mínim d’usuaris per ruta a partir
del qual es suspendrà el servei de transport el decidirà, de manera discrecional, el Consell
Comarcal de la Selva.
Article 5. Meritació i pagament
La meritació es produirà des del moment en què s’inicia l’ús del servei i d’acord amb la
resolució que l’autoritzi. El pagament del servei es produirà per mesos vençuts o
proporcional al període que s’ha utilitzat el servei.
El pagament per part del usuaris es realitzarà mitjançant domiciliació bancària.
En el cas dels ajuntament es presentarà una liquidació mensual.
Article 6. Impagament
En cas d’impagament el beneficiari serà exclòs del servei i se seguirà el procediment per la
via de constrenyiment prevista en el Reglament general de recaptació.
Article 7. Remissió normativa
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En allò no previst en aquesta ordenança serà d’aplicació el que disposa el text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, l’ordenança general de gestió, inspecció i recaptació,
la Llei de taxes i preus públics i altra normativa específica.
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal, que ha estat modificada per acord provisional del Ple del Consell
Comarcal de la Selva en sessió celebrada el 17 d’octubre de 2017, entra en vigor l’endemà
de la seva publicació definitiva al butlletí oficial de la província de data 5 de gener de 2018, i
tindrà vigència fins que se n’acordi la seva modificació o derogació.
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