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Article 1. Fonament i naturalesa
De conformitat amb el que es preveu a l'article 117, en relació amb l'article 41, ambdós de la llei
39/88 reguladora de les Hisendes Locals, aquest municipi estableix el preu públic pel Servei
públic de transport urbà de viatgers d’ús general a Amposta.

Article 2. Concepte
Constitueix el fet imposable del preu públic la prestació del servei de transport urbà de viatgers
al terme municipal d’Amposta.
A aquests efectes, hom entendrà prestats a instància de part els serveis esmentats quan el
particular els hagi provocat adquirint el títol de transport o bé quan redundin en benefci seu,
encara que no hi hagi hagut sol·licitud expressa.

Article 3. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança les persones que
utilitzin el servei de transport urbà de viatgers.

Article 4. Quantia
La quantia del preu públic es determinarà aplicant la tarifa següent:

Concepte

Import

Bitllet senzill

1,00 €

Bono-bus 10 viatges

6,05 €

Bitllet de jubilats i pensionistes amb carnet de l’Ajuntament

0,50 €

Bitllet estudiants ensenyança obligatòria i usuaris Apasa, amb carnet de l'Ajuntament

0,50 €

Bono-bus mensual amb llibertat d’horari

25,40 €

Bono-bus famílies nombroses 10 viatges

5,00 €

En l’aplicació de la tarifa es tindran en compte les regles següents:
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1. Les targetes de jubilats s’obtindran mitjançant la presentació de la corresponent acreditació
expedida per l’Ajuntament.

Article 5. Obligació de pagament
1. L’obligació de pagament d’aquest preu públic es produeix amb la seva sol·licitud al adquirir el
títol de transport corresponent.
2. En tot cas, l’acreditament tindrà lloc quan s’iniciï la prestació efectiva del servei.

Article 6. Gestió i ingrés
1. La gestió i recaptació del preu públic es realitzarà pel gestor del servei municipal amb
subjecció a les disposicions legals i reglamentàries d’aplicació.
2. Per la utilització del servei, els usuaris hauran de disposar del títol de transport corresponent,
que es podrà adquirir als vehicles o les dependències del gestor, o les Entitats col·laboradores
que s’aprovin.
3. Tots els títols que requereixin cancel·lació o validació mecànica o magnètica no seran vàlids
sense aquesta.
4. Tindran la consideració de títol de transport tant els bitllets o abonaments adquirits
mitjançant el pagament del preu corresponent com els passis que s’atorguin.

Article 7. Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a la qualifcació d’infraccions i a les sancions que els corresponguin en cada cas,
hom s’ajustarà al que disposa la normativa general reguladora dels preus públics i les
Ordenances Fiscals municipals.
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Article 8. Delegació per a la modifcació
Atenent el que disposa l’art. 47 del RDL 2/2004, pel que s’aprova el text refós de la llei reguladora
de les hisendes locals, el Ple de la Corporació delega en la Junta de Govern Local, conforme
l’article 23.2. b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, les
facultats de la potestat de modifcar aquest preu públic.

Article 9. Remissió normativa
En tot allò no previst en aquesta ordenança s'estarà al que al respecte determinin l'Ordenança
General Reguladora dels Preus Públics, el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
la Llei de Taxes i Preus Públics, i la resta de disposicions concordants.

Disposició fnal
Aquesta ordenança reguladora entrarà en vigor el dia de la seva publicació al Butlletí Ofcial de la
Província i començarà a regir a partir del 1r de gener de 2004. El seu període de vigència es
mantindrà fns que s’esdevinguin la seva modifcació o la seva derogació expresses. En cas de
modifcació parcial, els articles no modifcats restaran vigents.

Diligència
Per fer constar que aquesta ordenança fou aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament celebrat
el dia 27 d’octubre de 2003 i modifcada per acord de la Junta de Govern Local en sessió del 26 de
setembre de 2014.
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