
 
 
 
Ordenança núm. 21 a).  
 
ORDENANÇA REGULADORA DE LA PRESTACIÓ PATRIMONIAL DE  
CARÀCTER PÚBLIC NO TRIBUTARI RELATIVA AL SERVEI DE TRANSPORT 
COL.LECTIU DE VIATGERS MUNICIPAL.  
 
Article 1. Objecte, naturalesa i àmbit d’aplicació  
 
1. De conformitat amb el que disposa l’article 20.6 del Text refós de la llei reguladora de les hisendes 
locals, aquest Ajuntament estableix la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari, per la 
prestació del servei de transport col.lectiu de viatgers municipal.  
 
2. L’objecte d’aquesta ordenança és regular la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari 
corresponent a la prestació del servei de transport col.lectiu de viatgers municipal,  en aquest 
municipi. 
 
3. El referit servei, de titularitat municipal, es gestiona a l’actualitat de forma indirecta a través de la 
mercantil Soler i Sauret SA.  
 
4. Les tarifes que abonen els usuaris per la recepció del servei de transport col.lectiu de viatgers 
municipal, ja sigui gestionat de forma directa mitjançant personificació sotmesa al dret privat o 
mitjançant gestió indirecta, tenen la naturalesa de prestacions patrimonials de caràcter públic no 
tributari, de conformitat amb el que disposa l’article 20.6 del Text refós de la llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, en la redacció donada per 
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del servei públic.  
 
Article 2. Pressupost de fet de la prestació patrim onial i naixement de l’obligació  
 
1. Constitueix el pressupost de fet de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari aquí 
regulada la prestació del servei de transport col·lectiu de viatgers municipal.  
 
2. L’obligació de pagament de la prestació patrimonial, regulada en aquesta ordenança, neix en el 
moment en que s’iniciï la prestació del servei.  
 
Article 3. Obligats al pagament  
 
Estan obligats al pagament de la prestació patrimonial de caràcter públic regulada en aquesta 
ordenança, les persones físiques i jurídiques i les entitats a que es refereix l’article 35.4 de la Llei 
58/2003, de 17 de desembre, general tributària, beneficiàries o usuàries del servei de transport 
col.lectiu de viatgers municipal, prestat per Soler i Sauret SA.  
 
Article 4. Tarifes  
 

1. Les tarifes de les contraprestacions econòmiques a satisfer per la prestació del servei són les 
que es detallen seguidament:  

 
Bitllet senzill:  Títol unipersonal vàlid per un únic desplaçament en autobús. No permet 
transbordaments. S’adquireix a bord del autobús; l’expedeix el conductor/a. Els nens 
Menors de tres anys tenen l’accés al bus gratuït.      1,25 
 
Bitllet senzill reduït:  Títol unipersonal vàlid per un únic desplaçament en autobús. No  
permet transbordaments. S’adquireix a bord del autobús; l’expedeix el conductor/a.  0,40 
 



Aquest títol només es pot expedir a aquells usuaris que disposin del corresponent 
carnet de l’Ajuntament. Els requisits per l’adquisició del carnet són els següents: 

 
- Estar empadronat a Sant Vicenç dels Horts. 
- Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 33% o tenir 60 anys o més i tenir 
un salari igual o inferior al Salari Mínim Interprofessional. 
  

Abonament 10 viatges T-JOVE: Targeta de 10 viatges d’ús personal. Per a infants i  
joves entre 4 i 18 anys. No permet validar 2 viatges seguits.    7,00 
 
2. La quota resultant de l’aplicació de les tarifes està subjecta i es veurà incrementada pel tipus de 
gravamen de l’Impost Sobre el Valor Afegit (IVA) vigent, que li resulti d’aplicació.  
 
Article 5. Gestió i recaptació  
 
La gestió i la recaptació de les contraprestacions econòmiques seran realitzades per el transport 
col.lectiu de viatgers municipal, d’acord amb el que disposa el contracte regulador de concessió de 
data 15 setembre 2016, en el que es regulen les relacions entre l’entitat prestadora del servei i les 
persones obligades al pagament, i s’hauran de fer efectives en els següents terminis:  
 
L’obligació de pagament de la prestació patrimonial, regulada en aquesta ordenança, neix en el 
moment en que s’iniciï la prestació del servei.  
 
Disposició addicional .- Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a la 
normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors  
 
Els preceptes d'aquesta ordenança que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la 
legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes 
d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es 
produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.  
 
Disposició final  
 
La present ordenança, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 21  
de novembre de 2019 i que ha quedat definitivament aprovada en data 20 de gener de 2020, regirà 
des del dia següent de la seva publicació al B.O.P. i es mantindrà vigent fins la seva modificació o 
derogació expressa. 
 


