
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER AL SERVEI DE TRANSPORT 
URBÀ DE LLIÇÀ D’AMUNT 
 
Article 1r. 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 urbà, que es regirà per la 
present Ordenança. 
 
Article 2n. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de transport urbà. 
 
Article 3r. Subjectes passius 
 
Són subjectes passius de la taxa les persones que utilitzen el transport públic a què es 
refereix l’article anterior. 
 
Article 4t. Responsables 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a 
tals a la Llei General Tributària i a l’Ordenança general de gestió, inspecció i 
recaptació dels ingressos de dret públic municipal.  
 
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. 
 
Article 5è. Beneficis fiscals 
 
1. No es concedirà cap exempció ni bonificació en el pagament de la taxa. 
 
2. Malgrat el disposat a l’apartat anterior, a l’article 6è d’aquesta Ordenança es 
contenen tarifes reduïdes. 
  
Article 6è. Quota tributària 
 
La quantia de la taxa es determinarà, de conformitat amb els preus dels títols aprovats 
per l’Autoritat del transport metropolità (ATM). 
 
Així mateix hi haurà els títols exclusivament municipals següents: 
 
6.1 Títol bonificat TLA 10 viatges 3,00 Els pensionistes del sistema de 

Seguretat Social per jubilació, 
incapacitat permanent i viduïtat 
majors de 60 anys residents al 
municipi. 

 
 
A) Per ser beneficiaris del títol bonificat TLA no es podrà superar els barems següents:  
 

JUBILACIÓ 65 ANYS QUANTIES 
MENSUALS  

QUANTIES 
ANUALS  
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Amb cònjuge a càrrec  778,90  10.904,60  
Sense cònjuge (unitat familiar 

unipersonal)  631,30  8.838,20  

Amb cònjuge NO a càrrec  598,80  8.383,20 
 

JUBILACIÓ MENOR DE 65 ANYS  QUANTIES 
MENSUALS  

QUANTIES 
ANUALS  

Amb cònjuge a càrrec 730,00  10.220,00  
Sense cònjuge (unitat familiar 

unipersonal)   590,50  8.267,00  

Amb cònjuge NO a càrrec  558,00  7.812,00  
 
JUBILACIÓ AMB 65 ANYS PROCEDENT DE 

GRAN INVALIDESA 
QUANTIES 
MENSUALS  

QUANTIES 
ANUALS  

Amb cònjuge a càrrec  1.168,40  16.357,60  
Sense cònjuge (unitat familiar unipersonal) 947,00  13.258,00  

Amb cònjuge NO a càrrec  898,20  12.574,80  
 

Incapacitat permanent 
 

GRAN INVALIDESA QUANTIES 
MENSUALS 

QUANTIES 
ANUALS 

Amb cònjuge a càrrec  1.168,40  16.357,60  
Sense cònjuge (unitat familiar 

unipersonal)  947,00  13.258,00  

Amb cònjuge NO a càrrec  898,20  12.574,80  
 

ABSOLUTA O AMB 65 ANYS D’EDAT QUANTIES 
MENSUALS 

QUANTIES 
ANUALS 

Amb cònjuge a càrrec  778,90  10.904,60  
Sense cònjuge (unitat familiar 

unipersonal)   631,30  8.838,20  

Amb cònjuge NO a càrrec  598,80  8.383,20  
 

TOTAL AMB EDAT ENTRE 60 I 64 
ANYS 

QUANTIES 
MENSUALS 

QUANTIES 
ANUALS 

Amb cònjuge a càrrec  730,00 10.220,00 
Sense cònjuge (unitat familiar 

unipersonal)   590,50 8.267,00 

Amb cònjuge NO a càrrec  558,00 7.812,00 
 

TOTAL DERIVADA MALALTIA COMÚ 
MENOR 60 ANYS 

QUANTIES 
MENSUALS  

QUANTIES 
ANUALS  

Amb cònjuge a càrrec  392,60  5.496,40  
Sense cònjuge (unitat familiar 

unipersonal)   392,60  5.496,40  
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Amb cònjuge NO a càrrec  55% base mínima RG 55% base mínima 
RG 

 
Viduïtat 

 

 QUANTIES 
MENSUALS  

QUANTIES 
ANUALS  

Amb càrregues familiars 730,00 10.220,00 
Amb 65 anys o amb discapacitat = 

>65% 631,30 8.838,20 

Entre 60 i 64 anys 590,50 8.267,00 
Menor de 60 anys  477,90 6.690,60 

                                
Assegurança Obligatòria de Vellesa i Invalidesa (SOVI) 

 
PENSIONS SOVI QUANTIES MENSUALS QUANTIES ANUALS 

Vellesa, invalidesa i viduïtat 403,70 5.651,80 
Prestacions SOVI concurrents 392,20 5.490,80 

                                
Límit d’ingressos per a pensió mínima 

 
LÍMIT D’INGRESSOS (sense incloure la pensió) QUANTIA ANUAL 

Sense cònjuge a càrrec 7.063,07 
Con cònjuge a càrrec  8.239,15 

 
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR: 
 

- Full d’empadronament i certificat de convivència 
 
- Certificat de la Seguretat Social, amb els ingressos mensuals de l’any en 

curs (les persones pensionistes ho reben a casa a principis d’any), també 
es pot demanar per internet.  

 
- Fotocòpia de la Declaració de la Renta 
 
- Una fotografia mida carnet  

 
GESTIÓ I VENDA: 
 
Lloc per a sol·licitar el Carnet de BENEFICIARI de TLA: Al Casal de Gent gran. 
 
Lloc on poder adquirir el Títol Bonificat TLA: A les Oficines de l’OAC de l’Ajuntament i 
al CASAL DE GENT GRAN. 
 
Article 7. Acreditament i període impositiu  
 
La taxa s'acreditarà en el moment de l'ús del transport públic. 
 
Article 8. Règim de declaració i d'ingrés  
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- La quota corresponent a aquesta taxa es farà efectiva en el moment d'iniciar-se el 
viatge.  
 
- L'import de la recaptació de la taxa en període voluntari serà ingressat per part del 
gestor del servei, constituint un dels elements integrants de la retribució d'aquest. 
 
Article 9. Infraccions i sancions  
 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació amb la taxa 
regulada en aquesta Ordenança, resultin procedents, s'aplicarà el que disposa la Llei 
General Tributària. 
 
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 fiscal 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 
 
Aquesta Ordenança Fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió del dia 31 
d’octubre de 2013, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2014, i continuarà vigent 
mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. 
 


