ORDENANÇA DE PREUS PÚBLICS NÚM. 3.9 PER LA PRESTACIÓ DEL
SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT PER ALS USUARIS DEL CENTRE
OCUPACIONAL DEL BOSC
ARTICLE 1. Fonament i naturalesa
De conformitat amb el que es preveu en l'article 127,en relació amb l'article 41, ambdós
del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (RDL 2/2004, de 5 de març),
aquest municipi estableix el preu públic per a la prestació del servei del transport adaptat
per als usuaris del Centre Ocupacional del Bosc
ARTICLE 2. Fet imposable
El constitueix la prestació del servei social d'atenció especialitzada de transport adaptat
per a persones amb mobilitat reduïda.
ARTICLE 3. Subjectes passius
Són subjectes passius d'aquesta taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques,
jurídiques i entitats de l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades per la prestació del servei
definit en aquesta ordenança.
ARTICLE 4. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament d'aquest preu públic les persones que es beneficiïn del servei
prestats a que es refereix l'article anterior.
L'obligació al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix des del moment
en que s'aprova la prestació del servei.
Els usuaris del servei, en el moment de presentar la seva sol•licitud, facilitaran el número
de compte d'una entitat financera on domiciliar periòdicament els imports liquidats. No
s'iniciarà cap servei sense el compliment d'aquest requisit.
ARTICLE 5. Responsables
En matèria de responsabilitat en relació a aquest preu públic s’estarà a allò disposat en
l’article 41 i següents de la Llei General Tributària.
ARTICLE 6. Quantitat
La quantitat del preu públic regulat en la present ordenança serà la que es fixa en la tarifa
continguda en l’annex.
Les tarifes establertes no comprenen l’Impost sobre el Valor Afegit, que es repercutirà
d’acord amb la normativa que el regula.
ARTICLE 7. Beneficis fiscals

No s’aplicarà cap exempció, bonificació ni reducció en relació a aquest preu públic.
ARTICLE 8. Normes de gestió
El preu corresponent s’abonarà sempre per mesos complets qualsevol que sigui el dia en
que s’iniciï o finalitzi l’ús del servei.
L’abonament s’efectuarà a la Tresoreria de l’Institut Municipal de Serveis als
Discapacitats abans del dia 5 del mes en curs. Si en dit termini no s’ha produït el pagament
es requerirà a l’interessat que realitzi el pagament en els següents 5 dies tot amb
l’advertència de que si no ho realitza perdrà el dret a la prestació del servei.
ARTICLE 9. Infraccions i sancions
Tot el que faci referència a la qualificació de les infraccions així com a la determinació
de les sancions que els corresponguin en cada supòsit, s'aplicarà el règim regulat en la
Llei General Tributària i en l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació.
ARTICLE 10. Remissió normativa
En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta Ordenança s'aplicaran
l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació, el Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals , la Llei general tributària, la Llei de taxes i preus públics i altres
disposicions concordants que les desenvolupin i complementin.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Els preceptes d’aquesta Ordenança que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de
la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin
remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o
substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i
reglamentaris de què porten causa.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial
de la Província i començarà a aplicar-se a partir de l’1 de gener de 2022 i seguirà vigent
fins a la seva modificació o derogació expressa.
ANNEX DE TARIFES
Concepte

Preus

Preu públic per a la prestació del servei adaptat, euros/mes
Mobilitat reduïda
Sense mobilitat reduïda

66,89 €
112,27 €

