
 
 

 

ORDENANÇA FISCAL Núm. T3  
REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT 
ADAPTAT 

 

Article 1. Fonament i naturalesa. 

 
Es ús de les facultats concedides pels articles 15, 150 i 151 del Reial Decret legislatiu 
2/2004, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’hisendes locals, de 5 de març de 2004; i 
39 i 43, del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la 
Llei d’organització comarcal de Catalunya, i de conformitat amb el que preveu l’article 20.1.B) 
de la Llei, abans esmentada, aquest Consell Comarcal estableix la taxa per la prestació del 
servei de transport adaptat  de la comarca del Baix Ebre. 
 

Article 2. Fet imposable 

 
Constitueix el fet imposable d’aquesta Ordenança fiscal la utilització del servei de transport 
adaptat del Consell Comarcal del Baix Ebre, d’acord amb el reglament que regula l’ús 
d’aquest servei. 
 

Article 3. Obligats al pagament. 

 
L’obligació del pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança neix amb l'inici  efectiu 
de la prestació del servei. 
 
El servei de transport adaptat és un servei que té com a finalitat facilitar el transport de les 
persones discapacitades, persones amb problemes de mobilitat i persones grans amb 
dependència, a fi i efecte que puguin accedir als serveis socials d’atenció especialitzada,  
preferentment de titularitat pública,  de la comarca del Baix Ebre, o aquells altres que 
permetin garantir o afavorir la seva integració a l’entorn. 
 
Totes aquelles persones físiques o jurídiques que hagin sol·licitat el servei i tinguin aprovada 
la sol·licitud resten obligades a pagar l’import que li correspongui d’acord amb la tarifa i, si 
s’escau, l’aplicació de bonificacions, tres dels supòsits excepcionals d’exempció. 
 
La manca de pagament del servei, suposarà el cessament en la prestació, d’acord amb les 
disposicions del reglament regulador del servei. 
 

Article 4. Tarifes. 

 
4.1 Modalitat col·lectiva 
 
PREU PER HORA: La tarifa  a aplicar serà de 30,00 € per cada hora de prestació del servei. 
Aquest temps començarà a comptar des de la sortida del vehicle de la seu del Consell 
Comarcal. 
 
PREU PER DIA: La tarifa  a aplicar serà de 180,00 €/ dia , entenent el dia dintre de la franja 
horària assimilada a una jornada laboral. 



 
 

 

 
4.2 Modalitat individual 
 

a) Utilització del servei anada i tornada 
 

TRANSPORT MUNICIPAL IMPORT MENSUAL 

1-2 dies per setmana 15,00 €   

3-4 dies per setmana 25,00 € 

Més de 4 dies per setmana 40,00 € 

  

TRANSPORT ENTRE MUNICIPIS IMPORT MENSUAL 

1-2 dies per setmana 30,00 € 

3-4 dies per setmana 60,00 € 

Més de 4 dies per setmana 90,00 € 

 
b) Utilització del servei únicament anada o tornada  

 
En aquest cas, el preu resultant serà el 75% del preu corresponent a l’apartat 4.2.a) si el 
període continuat d’un sol sentit de viatge és, com a mínim, uns mes. En cas contrari, 
s’establirà el preu íntegre de l’apartat citat en aquesta ordenança.  

 
c) Utilització puntual del servei 

 
 

TRANSPORT MUNICIPAL 2 € per persona i viatge 

TRANSPORT ENTRE MUNICIPIS 3 € per persona i viatge 

 
d) Utilització fora d’àmbit urbà i/o comarcal 

 

USUARI RESIDENT FORA DEL NUCLI URBÀ 

Increment de 20 % sobre l’import mensual 

 

USUARI  AMB PROCEDÈNCIA I/O DESTÍ  FORA DE LA COMARCA 

Increment de 10 %  sobre l’import mensual 

 
La tarifa s’estableix de forma individualitzada i permanent per a cada usuari, d’acord amb la 
seva sol·licitud i independentment del nombre de viatges que, ocasionalment, pugui realitzar, 
per la qual cosa no es preveuen descomptes per dies viatges no utilitzats de forma puntual. 
 

Article 5. Bonificacions i exempcions 

 
El pagament del cost del servei, d’acord amb la tarifa establerta a l’article anterior es  
bonificarà, excepte en el cas 4.2.c), o s’exempcionarà,  amb l’aplicació dels següents criteris : 
 
 
5.1 Bonificacions 
 
En la modalitat d’utilització individual, el pagament del servei d’acord amb la tarifa establerta 
a l’article anterior es  bonificarà amb l’aplicació dels següents criteris: 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
5.1.A) PER CENTRE DE DESTÍ  
 
S’estableix una bonificació del 75% sobre la tarifa a tots aquells usuaris que assisteixin a 
centres ocupacionals, centres especials de treball i serveis d’acolliment residencial per a 
discapacitats. 
 
L’aplicació de la bonificació es realitzarà mitjançant l’acreditació del centre de destinació 
certificant l’assistència de l’usuari que sol·licita el servei. 
 
 
5.1.B) PER CAPACITAT ECONÒMICA 
 
S’estableix el següent barem de bonificació sobre l’import inicial o sobre l’import bonificat per 
aplicació de l’apartat 5.1.A) en els casos que li correspon,  atenent a la capacitat econòmica 
del nucli de convivència de l’usuari i en relació a la renda per càpita i el nivell d’estalvis de la 
unitat familiar. 
 
Per tal de computar tots els ingressos de la unitat familiar caldrà presentar la declaració de 
renda de l’exercici immediatament anterior i certificats corresponents als ingressos que 
perceben tots els membres de la unitat familiar en el moment de la sol·licitud d’accés al 
servei o, en el seu cas, informe social que acrediti canvis substancials no reflectits en 
l’anterior documentació. 
 
La renda per càpita serà el resultat de dividir l’import resultant de la suma de la casella 
anomenada base imposable general (casella 455 o aquella que la substitueixi) i de la casella 
anomenada base imposable de l’estalvi (casella 465 o aquella que la substitueixi) més els 
ingressos que no consten en la declaració de renda i acreditats mitjançant certificat, entre els 
membres que consten al certificat de convivència emès per l’ajuntament pertinent. 
 
El càlcul dels estalvis a partir de la casella 465 o aquella que la substitueixi de la declaració 
de renda, es considera que correspon a un 2,0 % de rendiments. 
 
La base imposable general i de l’estalvi provindran de la declaració de renda de l’exercici 
anterior a la presentació de la sol·licitud. 
 
Si la declaració de renda presentada és individual, la renda per càpita es calcularà sumant 
els resultats de les declaracions dels membres que consten al certificat de convivència.  
 
Cas de no presentar-se declaració de renda es tindran en compte les dades del certificat 
d’imputacions obtingut de l’Agència Tributària, amb l’autorització signada. 
 
Així, per aplicació de l’article 8.i) del reglament que regula la prestació de servei de transport 
adaptat els professionals dels serveis socials podran requerir qualsevol document necessari 
per l’aclariment i/o complementarietat de les dades que consten en la declaració de renda a fi 
de poder determinar el nivell d’ingressos i d’estalvi de la unitat familiar. 
 
 
Nivell de renda 
 
Es pren com a criteri econòmic l’Indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC), 
establert per la Generalitat mitjançant la Llei de pressupostos. 
 
 
 



 
 

 

 

NIVELL DE RENDA PER CAPITA DEL NUCLI DE 
CONVIVÈNCIA 

PERCENTATGE INICIAL DE 
BONIFICACIÓ 

RPC igual o superior al 150,00 % de l’IRSC 0 % 

RPC entre el 125,00 % i inferior al 150,00%  de l’IRSC 5 % 

RPC entre el 100,00 % i inferior al 125,00 % de l’IRSC 15 % 

RPC entre el 75,00  % i inferior al  100,00 % de l’IRSC 30 % 

RPC entre el 50,00  % i inferior al   75,00 %  de l’IRSC 50 % 

RPC entre el 25,00  % i inferior al   50,00 %  de l’IRSC 75 % 

RPC inferior al 25 % de l’IRSC 100 % 

 
Nivell d’estalvis 
 
El percentatge inicial de bonificació per nivell de renda es veurà modificat, amb la rebaixa 
percentual corresponent  per l’aplicació dels següents barems d’estalvi: 
 

NIVELL D’ESTALVIS PERCENTATGE MODIFICADOR DE LA 
BONIFICACIÓ 

De 0 a 1.500,00 € 0 % 

De 1.500,01 a 3.000,00 € 5 % 

De 3.000,01 a 6.000,00 € 10 % 

De 6.000,01 a 12.000,00 € 15 % 

De 12,000,01 a 24.000,00 € 20 % 

De 24.000,01 a 36.000,00 € 25 % 

De 36.000,01 a 48.000,00 € 30 % 

De 48.000,01 a 60.000,00 € 35 % 

De 60.000,01 a 72.000,00 € 40 % 

De 72.000,01 € en endavant 50 % 

 
L’import definitiu de la bonificació s’establirà  deduint el percentatge modificador al 
percentatge de bonificació corresponent. 
 
L’aplicació de la bonificació per capacitat econòmica es realitzarà prèvia sol·licitud de l’usuari 
en la qual acompanyarà la documentació econòmica necessària per a l’avaluació. 
 
Vista la sol·licitud de bonificació, s’avaluarà pel coordinador de serveis socials i s’aprovarà 
mitjançant resolució de presidència, amb l’informe de la comissió informativa comarcal 
corresponent. 
 
5.1.C) PER ASSISTÈNCIA 
 

Per manca d’assistència continuada de més de 10 dies 
continuats durant un mes  

40 % 

Per manca d’assistència durant tot el mes 80 % 

Aquesta bonificació caldrà que se sol·liciti de forma expressa per l’usuari, o pel seu 
representant legal, i estigui motivada i justificada mitjançant un informe mèdic i/o justificant 
hospitalari o assistencial. 
 
 
5.2. Exempció  
 
Excepcionalment, per a casos sobrevinguts que donin lloc a una situació de greu risc social, 
es podrà sol·licitar l’exempció del pagament, que s’haurà d’acreditar amb el pertinent informe 
emès per un professional dels serveis socials. 



 
 

 

 
Vista la sol·licitud, s’avaluarà pel coordinador de serveis socials  i s’aprovarà o denegarà  
mitjançant resolució de presidència, amb l’informe de la comissió informativa comarcal 
corresponent. 
 

Article 6. Gestió 

 
El reglament per a la prestació del servei de transport adaptat a la comarca del Baix Ebre 
estableix el sistema d’utilització del servei. 
 
D’acord amb aquesta norma, el Consell Comarcal notificarà a la persona interessada l’accés 
al servei i el cost que suposa la seva prestació,  als efectes de la seva acceptació. 
 
Les persones usuàries, un cop acceptades les condicions tècniques i econòmiques de la 
prestació del servei,  hauran de fer efectiu el pagament el dia 25 del mes següent al de la 
prestació del servei. 
 

Article 7. Liquidació i ingrés 

 
Modalitat individual 
 
7.1 El Consell Comarcal efectuarà liquidacions mensuals del servei mitjançant càrrec al 
compte bancari designat per l’usuari. 
 
7.2 En el cas de devolució d’un rebut, es tornarà a trametre de nou incrementat amb els 
costos derivats de les comissions produïdes per la devolució. 
 
7.3 La devolució reiterada de rebuts podrà donar lloc a la revocació del servei, d’acord amb la 
tramitació prevista en el reglament del servei de transport adaptat de la comarca del Baix 
Ebre.  
 
Modalitat col·lectiva 
 
El Consell Comarcal emetrà una nota de càrrec del cost del servei que recollirà les hores 
prestades, el qual es farà efectiu en el termini de 30 dies naturals a partir de la notificació, 
mitjançant el sistema de pagament que estableixi el document. 
 

Disposició final 

 
La present Ordenança entrarà en vigor l’endemà del dia de la seva publicació al Butlletí 
Oficial de la Província i regirà fins a la seva modificació o derogació expressa i les seves 
disposicions s’aplicaran a tots els usuaris existents i futurs del servei de transport adaptat de 
la comarca del Baix Ebre. 
 
 

Document aprovat inicialment en la sessió plenària de data 20 de desembre de 
2013 i  exposat al públic sense al·legacions 
 
La secretària acctal., 
 
 
 
Rosa Maria Solé Arrufat 
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