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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 17 
 
TAXA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI TRANSPORT COL·LECTIU URBÀ DE 
VIATGERS 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 57 i 20.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de 
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest 
Ajuntament estableix la taxa per al servei de transport col·lectiu urbà de viatgers, que 
es regirà per la present Ordenança. 
 
Article 2. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de transport col·lectiu 
urbà de viatgers en el terme municipal d’Abrera. 
 
Article 3. Subjectes passius 
 
Són subjectes passius de la taxa les persones físiques usuàries del transport col·lectiu 
urbà de viatgers a què es refereix l’article anterior.  
 
Article 4.- Responsables i successors 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a 
tals a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es 
dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
 
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones 
físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei 
General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
Article 5. Beneficis fiscals 
 
Els estudiants de batxillerat dels barris de Vilalba i Ca n’Amat matriculats a l’IES 
Voltrera d’Abrera, als trajectes compresos entre dilluns i divendres, dins el període 
lectiu, satisfaran una tarifa de 0 euros. 
 
Article 6. Quota tributària 
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 
 

Concepte Viatges Euros Usuaris 
Bitllet senzill  0,99  Tot tipus d'usuaris majors de 4 anys 
Bitllet anada i tornada  1,68  Tot tipus d'usuaris majors de 4 anys 
T-10 (multiviatge groga) 10 viatges 6,27  Tot tipus d'usuaris majors de 4 anys 
T Jove (multiviatge verda) 10 viatges 4,43  Joves de 4 a 25 anys 
T rosa reduïda 10 viatges 2,73  Majors de 60 anys 


