AJUNTAMENT DE QUART

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 28
TAXA PER A LA UTILITZACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR
NO OBLIGATORI DINS EL TERME MUNICIPAL DE QUART

Article 1r. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats atorgades 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 que disposen els articles 15 a 19 del R.D.L.
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,
aquest Ajuntament estableix la Taxa per la utilització del servei de transport escolar
Article 2n. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació del servei de transport escolar als
alumnes escolaritzats als centres educatius Santa Margarida i 9d4t, residents als nuclis de La
Creueta, Vivendes Barceló i Palol d’Onyar. El servei es prestarà durant els dies lectius del
calendari escolar. Es disposarà d’un autobús, amb l’acompanyament d’un monitor, i es farà un
viatge d’anada i tornada, amb arribada a l’escola a les 9 del matí i tornada a les 16,30 de la tarda.
Article 3r. Subjecte passiu
En són subjectes passius les persones físiques que sol·licitin o es beneficiïn de la prestació del
servei de transport escolar del municipi. Com que els alumnes que es beneficien del servei són
menors d’edat, vindran obligats al pagament els seus pares o tutors.
Article 4t. Exempcions, bonificacions i reduccions
No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute tributari
que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa.
Article 5è. Quota tributària
La quantia de la taxa serà la que en resulti de l’aplicació de les següents tarifes:
Quota trimestral un viatge diari d’anada i tornada:
1 germà:
50,00.-€
2 germans: 83,00.-€
3 germans: 100,00€
Article 6è. Normes de gestió i recaptació
1. La Recaptació de les quotes e la Taxa es realitzarà de conformitat amb la Llei General
Tributaria, les lleis reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen, així com
l’Ordenença General de Gestió, Inspecció i Recaptació.
2. El pagament de la taxa es durà a terme en el moment en que es sol·liciti el servei i s’abonarà
per trimestres avançats.
3. Quan la prestació sigui continuada en el temps el subjecte passiu podrà realitzar el pagament
de la taxa mitjançant domiciliació bancària.
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4. Les quotes liquidades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment. No es podrà fer us
del servei si no s’està al corrent de pagament de la taxa.
5. La taxa és un import íntegre, en cap cas es faran devolucions dels rebuts, prorrateigs ni altres
fraccions que les previstes en la present ordenança.
6. En el supòsit de baixa del servei un cop començat el curs escolar, l’interessat ha de notificar
aquesta circumstància, mitjançant instància presentada al registre d’entrada de l’Ajuntament.
Article 7è. Infraccions i sancions
1. Les infraccions i sancions tributàries que resultin procedents s’aplicarà la Llei General
Tributaria, les lleis reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen, així com
l’Ordenença General de Gestió, Inspecció i Recaptació
2. Els funcionaris municipals encarregats del cobrament a les oficines corresponents són
responsables de la defraudació que es pugui produir en l’expedició dels comprovants referits,
amb la penalització conseqüent d’acord amb les disposicions legals vigents.
Disposició final.
Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la
Província i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 2015. El seu període de vigència
es mantindrà fins que s’esdevingui la seva modificació o derogació expressa.
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