ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER AL SERVEI DE
TRANSPORT PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA

1. Naturalesa i fet imposable
D’acord amb el que disposen els articles 15 a 19 del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març,
d’aprovació del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i atenent a l’article
152 del mateix text legal, s’estableix la taxa per a la utilització del servei de transport per
a persones amb mobilitat reduïda de la comarca, prestat pel Consell Comarcal del Garraf
en conveni amb la Creu Roja.
2. Subjectes passius
Són subjectes passius de la taxa les entitats, persones físiques i jurídiques, usuaris
directes que sol·licitin l’esmentat servei.
3. Tarifa
La quota tributària es determina per les tarifes següents:
- Tarifa 1:
El preu per quilòmetre serà de 0,23 euros/usuari.
- Tarifa 2:
Quan el desplaçament sigui dins una mateixa població la tarifa serà de
2,24 euros/usuari.
4. Meritació i cobrament
L’obligació de contribuir neix des del moment en què es presenti la sol·licitud que es
presti els serveis específics o es presenti la sol·licitud a la prestació. El Consell Comarcal
del Garraf podrà exigir la taxa per autoliquidació.
5. Disposició final
Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona i s‘aplicarà a partir de l’1 de gener de 2009.
Vilanova i la Geltrú, desembre 2008
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Divendres, 27 de desembre de 2013
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Consell Comarcal del Garraf
EDICTE
(núm. 15/2013).
Relatiu a les taxes aplicades per a la gestió del servei de Transport Adaptat gestionat pel Consell Comarcal del Garraf,
ordenança fiscal núm. 1.
Per Decret de Presidència de data 28 de novembre de 2013 es Verificar l'error material que es produeix en l'aprovació
de l'ordenança reguladora de la taxa per al servei de transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda,
concretament a l'article 3, tarifa 2, indicant que ha de posar:
"Tarifa 2: Quan el desplaçament sigui dins una mateixa població la tarifa serà de 2.24 EUR/usuari/viatge."
El que es publica per a general coneixement.
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Vilanova i la Geltrú, 12 de desembre de 2013
El president, Juan Luís Ruiz López
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