ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER UTILITZACIÓ DEL
SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR MUNICIPAL.
Article 1r. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i
per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, i de conformitat amb el què disposa en els articles 15 al 19 de la
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, aquest
ajuntament estableix la taxa per expedició de documents administratius, que
es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al què
disposa l’article 58 de l’esmentada Llei 39/1988.
Article 2n. Fet imposable
1. El fet imposable de la taxa el constitueix l’activitat administrativa
desenvolupada amb motiu de la prestació, a instància de la part, del servei
de transport escolar.
2. A aquests efectes, s’entendrà que s’ha produït el fet imposable per la
reserva de plaça en relació al primer mes posterior a aquesta reserva que
podrà ser anul·lada sense cost amb 10 dies hàbils d’antelació a l’inici de la
prestació del servei.
Article 3r. Subjecte passiu
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats
a què es refereix l’article 33 de la Llei general tributària que sol·licitin,
provoquin o en l’interès de les quals redundi la prestació del servei.
Article 4t. Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu
les persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la
Llei general tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics,
els interventors o liquidacions de fallides, concursos, societats i entitats en
general, en els supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 40 de la Llei
general tributària.
Article 5è. Quota tributària
1. El preu públic es determinarà per una quantitat fixa mensual d’acord amb
la tarifa que conté l’article següent.
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2. La quota de tarifa correspon a la prestació del servei per un mes complet,
no podent-se reduir pel gaudi del servei per un període de temps inferior.
Article 6è. Tarifa
Reserva de plaça:
Mensualitat:

30 euros
30 euros

En cas de falta d’acord de modificació de la tarifa adoptat per la
Corporació, aquesta s’actualitzarà automàticament cada 1 de gener amb
l’increment de l’IPC de Catalunya dels darrers dotze mesos.
La tarifa de reserva de plaça s’estableix en concepte de matrícula no essent
retornable en cap cas.
Article 9è. Acreditament
1. Neix l’obligació de contribuir quan es presenti la sol·licitud de reserva de
plaça pel primer mes del curs escolar o pel primer mes de gaudi del servei,
en els mesos successius s’entendrà reservada la plaça automàticament
sempre que no s’anul·li amb 10 dies hàbils d’antelació a l’inici del mes.
2. La plaça s’haurà de reservar amb 10 dies hàbils d’antelació a l’inici del
mes següent i neixerà l’obligació de contribuir únicament si hi ha places
disponibles. Les places s’adjudicaran per ordre de sol·licitud.
3. En cas d’impagament d’un mes, s’entendrà anul·lada la reserva pel mes
següent.
Article 10è. Declaració i ingrés
1. El subjecte passiu vindrà obligat a practicar l’autoliquidació de la quota
corresponent al primer mes, en el moment de formular la sol·licitud del servei
i, pels mesos següents, mentre no hagi comunicat la seva voluntat de no
recepció del servei, serà liquidada per l’ajuntament i el cobrament de les
quotes s’efectuarà en el període que aquest determini.
Article 11è. Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i de les sancions
que els corresponguin en cada cas, hom s’ajustarà al què disposa l’article 77
i següents de la Llei general tributària.
Modificació
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El Ple de l’Ajuntament, a la sessió de 28 de juny de 2012 va aprovar
provisionalment la modificació d’aquesta ordenança, publicada al BOP
sense haver-se produït cap reclamació, d’acord amb la normativa
reguladora de les hisendes locals, l’acord d’aprovació provisional ha
esdevingut definitiu sense necessitat d’un nou acord.
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