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TEXT DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA
UTILITZACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT A PERSONES
AMB MINUSVALIDESES
(CONVERSIÓ A EUROS SEGONS DECRET DE 4-1-2002)
Article 1. Fonament
En ús de les facultats reconegudes en els articles 106 de la Llei 7/85,
Reguladora de les Bases de Règim Local, i 58 de la Llei 39/88, Reguladora
de les Hisendes Locals, de conformitat amb allò disposat als articles 15 a 19
de la Llei 39/88, aquest Ajuntament establix la Taxa per la prestació del
SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT A PERSONES AMB MINUSVALIDESES.
Article 2. Fet Imposable
1. Constituix el fet imposable de la taxa la utilització del servei, establit per
l’Ajuntament amb els seus mitjans materials o financers, per al transport
de persones amb minusvalideses físiques o psíquiques, de caràcter regular
–durant les corresponents jornades lectives o d’activitat-, amb destinació a
centres educatius o pedagògics situats fora del terme municipal d’Oliva.
2. No es troben subjectes a la taxa els serveis de transport adaptat de
caràcter esporàdic o no regular, ni tampoc els que es realitzen dintre del
terme municipal.
Article 3. Subjecte Passiu
Són subjectes passius de la taxa regulada en aquesta Ordenança tots els
qui es beneficien o utilitzen el servei de transport adaptat, en els termes
previstos a l’article anterior.

Article 4. Meritació
La taxa, que tindrà caràcter mensual, es meritarà en el moment en què
s’inicia la prestació del servei.
Article 5. Ingrés
El pagament de la taxa es realitzarà a través dels comptes bancaris
municipals o per altres procediments que l’Ajuntament determine. El
pagament haurà de produir-se, mitjantçant autoliquidació, dintre dels
primers 5 dies naturals del propi mes meritat, o en la primera setmana de
prestació del servei, cas que el mes comence en període vacacional.
Article 6. Quota Tributària

La quota tributaria, de caràcter mensual, serà de tres mil pessetes (3.000
ptes./ 18,03 Euros), sense cap reducció o minoració en els supòsits de
prestació o utilització inferior al mes natural.
Article 7. Normes Subsidiàries
En allò no previst en aquesta Ordenança, serà d’aplicació l’Ordenança Fiscal
General de Gestió, Recaptació i Inspecció de Tributs Locals i la resta de
disposicions generals.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el
Butlletí Oficial de la Província i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de
gener de l’any 2000, i romandrà en vigor fins la seua modificació o
derogació expressa.”
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