
CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA  
ELABORACIÓ DEL REGLAMENT DEL TRANSPORT COL·LECTIU P ÚBLIC I 

URBÀ DE PERSONES 

 
 
D’acord amb allò establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l’objectiu de millorar la participació 
dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ a l’elaboració 
del projecte de Reglament, es duu a terme una consulta pública, a través del portal web de 
l’Ajuntament de Terrassa, amb l’objectiu de recollir l’opinió dels ciutadans i organitzacions 
més representatives potencialment afectats per la futura norma i sobre: 
 
a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa. 
b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació. 
c) Els objectius de la norma. 
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores 
 
En compliment d’allò esmentat, el marc en el que es planteja la nova norma és el següent: 
 

A- PROBLEMES QUE ES PRETENEN SOLUCIONAR AMB LA INIC IATIVA   
 
El Reglament estableix les normes que han de regir la prestació del servei, entre les persones 
usuàries, l’Ajuntament i l’ens que presta el servei. El Reglament vigent data de 2005 i ha 
quedat obsolet, principalment perquè fa referència a normes que s’han de regular en el marc 
de la relació contractual entre l’ens que presta el servei i el titular del servei. 
 

B – NECESSITAT I OPORTUNITAT DE LA SEVA APROVACIÓ     
 
La iniciativa sorgeix de la necessitat d’actualitzar el Reglament vigent, que data de 2005, i 
alhora establir les normes que regiran la prestació del servei a partir de l’inici del nou període 
concessional, que s’està tramitant en aquests moments. 
 

C – OBJECTIUS DE LA NORMA         
 
L’objectiu del Reglament és establir les normes que han de regir la prestació del servei, tant 
per part del titular (l’Ajuntament), com de les persones usuàries com de l’ens que presta el 
servei. 
 

D – POSSIBLES SOLUCIONS ALTERNATIVES REGULADORES O NO REGULADORES 
 
L’opció de no regular aquesta qüestió ha estat descartada atès que, d’acord amb l’article 25.2. 
g) del Text Refós de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, el 
municipi té competències pròpies en el transport públic de viatgers i l’article 26.1.d de la 
referida llei estableix l’obligatorietat de que tots els municipis de població superior a 50.000 
habitants, prestin aquest servei.  
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