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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ 
DEL SERVEI DE TRANSPORT PÚBLIC URBÀ 

 
Article 1. Fonament i naturalesa. 

A l'empara d’allò previst en els articles 57 i 20.4 o) del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refòs de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 del susdit text 
legal, este Ajuntament estableix la taxa per la utilització del servei de transport públic 
local, que es regirà per esta Ordenança. 

 
Article 2. Fet imposable. 

Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització del servei de transport públic 
urbà municipal. 

 
Article 3. Subjecte passiu 

Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, els que utilitzen el 
servei de transport públic urbà prestat per este Ajuntament a  què es refereix l'article 
anterior. 

 
Article 4. Quantia 

1. La quantia de la taxa regulada en esta Ordenança serà la fixada en la Tarifa 
continguda en l'apartat següent, per a cada u dels distints servicis o activitats. 

 
2. Els tarifes que exigiran seran els següents: 
 
 Tarifa Tarifa + I.V.A. 

Bitllet normal 0,65 € 0,70 € 
Bitllet festiu 0,93 € 1,00 € 
Abonament 10 viatges 3,08 € 3,30 € 
Abonament 20 viatges 4,63 € 5,00 € 
Abonament jove 20 viatges 2,80 € 3,00 € 

 
Podran adquirir el “bo jove de 20 viatges”, els usuaris del servici fins 30 anys. 
 
Els menors de 12 anys no estan obligats a satisfer la tarifa sempre que vagen 

acompanyats d'un adult. 
 

Article 5. Meritació 

La meritació de la taxa regulada en esta Ordenança naix des que es preste o 
realitze qualsevol dels serveis o activitats especificats en l'apartat 2 de l'article anterior. 
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DISPOSICIÓ FINAL 

Esta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple de l’ajuntament en sessió celebrada el 
27 d'octubre de 1998, regirà a partir de l’1 de gener de 1999 i continuarà vigent fins a la 
seua modificació o derogació expressa. 


	ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT PÚBLIC URBÀ
	Article 1. Fonament i naturalesa.
	Article 2. Fet imposable.
	Article 3. Subjecte passiu
	Article 4. Quantia
	Article 5. Meritació
	DISPOSICIÓ FINAL


