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REGLAMENT DEL SERVEI DE TRANSPORT COL·LECTIU DE PERSONES, PÚBLIC I URBÀ DE TERRASSA 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

L’objecte d’aquest Reglament és determinar les condicions generals d’utilització del servei de transport col·lectiu 

de persones, públic i urbà que discorren al terme municipal de Terrassa, de conformitat amb allò que determinen 

les disposicions de la Llei 12/1987, de 28 de maig, de Regulació del Transport de viatgers per carretera mitjançant 

vehicles de motor, i el seu Reglament aprovat pel Decret 319/1990, de 21 de desembre, així com els articles 40, 

41, 142.i) i 143.1 de la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d’Ordenació dels Transports Terrestres i l’article 201.1 del seu 

Reglament, aprovat pel Reial decret 1211/1990, de 28 de setembre. 

D’acord amb l’art. 86 de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases del Règim Local, es declara a favor de les entitats 

locals el servei del transport públic de viatgers, de conformitat amb el que preveu la legislació sectorial. 

La Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local estableix en el seu article 25 la competència del municipi per a 

la gestió i ordenació dels serveis urbans de transport de persones, definint aquest servei com a essencial i 

declarant l'article 86.2 la seva reserva a favor de les entitats locals. 

La competència reconeguda deu ser exercida en el marc de la legislació sectorial, constituïda avui per les 

disposicions bàsiques de la Llei 16/1987 d'Ordenació dels Transports Terrestres, desenvolupada pel Reial decret 

1211/1990, que aprova el Reglament de la Llei. 

D’acord amb la normativa jurídica i prenent en consideració la Carta europea d’autonomia local (articles 3.1 i 4.4), 

l’Ajuntament té la competència per establir la gestió i l’ordenació dels serveis urbans de transport de viatgers tant 

pel que fa a les línies, els itineraris, les parades, els horaris i les tarifes (dels títols propis), com tots aquells aspectes 

que tinguin relació amb el servei, i és sobirà per establir la reglamentació del servei. 

En exercici de les competències legalment atribuïdes, l'Ajuntament de Terrassa aprova el present Reglament, marc 

regulador del servei de transport urbà que presta. 

Aquest Reglament estableix els requisits per garantir un servei de transport accessible a qualsevol persona, 

complint les condicions i especificacions per a cadascun dels moments i espais de la cadena de transport: les 

infraestructures o instal·lacions fixes, els vehicles, el vincle entre tots dos, els sistemes d'informació, senyalització i 

orientació, i finalment, la prestació del servei pròpiament dit. 

El Reglament s'estructura en un Títol Preliminar i sis Títols, una disposició addicional i una disposició derogatòria:  

• El Títol Preliminar, dedicat a les disposicions generals, regula l'àmbit d'aplicació de la norma i el caràcter 
públic del servei. 

• El Títol I es dedica a l'accessibilitat en el transport. 

• El Títol II, contempla els drets i obligacions de les persones que utilitzen el servei.  

• El Títol III recull les obligacions de les entitats que operen els serveis de transport. 

• El Títol IV, relatiu als títols de transport, inclou en la llista de títols vàlids les targetes del sistema 
d'integració tarifària de l’ATM, així com els títols propis. 

• El Títol V estableix el règim sancionador per l’incompliment de les obligacions i la comissió d'infraccions 
tipificades en el present Reglament per les persones usuàries del servei. 

 

Entre d’altres, la normativa aplicable al present Reglament és: 

• La Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya, pel que fa als drets i deures de les 
persones usuàries 

• La Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’Accessibilitat, quant a les condicions d’accessibilitat del transport 
públic de viatgers,  

• El Reial Decret 1544/2007, de 23 de novembre, pel qual es regulen les condicions bàsiques 
d’accessibilitat i no-discriminació per a l’accés i la utilització de les formes de transport per a persones 
amb discapacitat. 
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TÍTOL PRELIMINAR 

 

DISPOSICIONS GENERALS 

 

Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació del Reglament 

El present Reglament té per objecte regular la prestació del servei municipal de transport col·lectiu, públic i urbà 

de persones en l'àmbit territorial de Terrassa.  

L’àmbit d’aplicació és als gestors que prestin aquest servei de transport públic i a les persones que l’utilitzin. 

 

Article 2. Caràcter públic del servei 

El servei de transport regular, urbà i col·lectiu és de caràcter públic, per la qual cosa tindran dret a la seva 

utilització les persones que ho desitgin, sense una altra limitació que les condicions i obligacions que assenyali el 

present Reglament i la normativa vigent en la matèria. 

L'Ajuntament de Terrassa utilitzarà totes les eines al seu abast per garantir en el seu servei l'accessibilitat i la 

mobilitat de les persones. 

L’ Ajuntament de Terrassa es reserva totes les potestats que la legislació administrativa atorga als titulars dels 

serveis públics, i en especial la reglamentària, d’inspecció i de sanció. 

 

Article 3. Gestió del servei 

1. El servei de transport públic regular d'ús general -permanent, temporal i turístic- podrà ser gestionat amb 

qualsevol de les formes previstes per la legislació de règim local. El Ple de l'Ajuntament podrà modificar la 

modalitat de gestió d'aquests serveis prèvia justificació de la conveniència i oportunitat de la mesura. 

El gestor del servei se sotmetrà als preceptes d’aquest Reglament en la seva integritat, sense que pugui 

introduir en la prestació del servei modificacions contràries a aquest, quedant obligat, en especial, a 

realitzar-lo en la totalitat de les línies, amb els seus itineraris, aprovats per l’òrgan competent de 

l’Ajuntament de Terrassa, prèvia la seva consulta al gestor del servei. 

2. L’Ajuntament de Terrassa podrà alterar provisionalment els itineraris, amb escurçament del recorregut o 

desviació de la ruta, per causa d’obres o d’esdeveniments especials. Aquestes alteracions seran 

notificades al gestor del servei amb la major antelació possible. 

Les modificacions del servei necessàries per a una millor configuració i explotació de la xarxa de transport 

urbà, que suposin la creació, unificació o supressió d’alguna de les línies d’autobusos, hauran de ser 

aprovades, previ avís al gestor del servei, almenys amb trenta dies d’antelació, mantenint-se, en aquests 

casos, l’equilibri econòmic-financer anteriorment existent. 

3. Els títols del servei de transport urbà col·lectiu de viatgers i llurs tarifes seran aprovades per l’Ajuntament, 

per iniciativa pròpia o a proposta del gestor del servei, d’acord amb els procediments legalment previstos 

i en el marc dels acords establerts amb l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de Barcelona. Les 

tarifes es correspondran amb els títols de transport utilitzats. 
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Article 4. Definicions 

A l'efecte del present Reglament s'entendrà per: 

Persona usuària: una persona s'enquadra en aquesta definició des del moment en el qual embarca en el vehicle 

que presta el servei, durant el trasllat i fins que desembarca en una altra parada. 

Vehicle: mitjà de transport habilitat per al transport públic urbà de persones per carretera: autocar o autobús, 

mini-bus o microbús, i taxi-bus (automòbil de turisme). 

Servei de transport regular d'ús general: són transports públics regulars, permanents o temporals, d'ús general els 

que, previ el seu establiment per l'Ajuntament de Terrassa, van dirigits a satisfer una demanda general a través de 

vehicles que circulen per carreteres (autobús, microbús, taxi…).  

Servei de transport a la demanda: aquest tipus de servei de transport públic únicament es fa efectiu si existeix 

una sol·licitud prèvia a través de mitjans telefònics o telemàtics. Aquests serveis podran establir-se a zones o en 

franges horàries on sigui més convenient un sistema a demanda que un sistema d’horaris fixes. 

Parada: espai de la via pública condicionat perquè es detinguin els vehicles destinats al transport públic, en el qual 

esperen usuaris o usuàries i en el qual es produeix l'embarcament i desembarcament d'aquestes. La parada 

comprèn tots els elements necessaris per complir la seva funció, atenent a les seves característiques particulars: 

marquesina, elements d'informació, seients, etc. 

Parada virtual: espai de la via pública on podran fer parada els vehicles destinats al servei de transport públic a la 

demanda, prèvia sol·licitud de la persona usuària. 

Parada intermèdia: espai de la via pública on podran fer parada els vehicles de les línies on es presti aquest 

sistema de desembarcament de persones, prèvia sol·licitud de la persona usuària. 

Accessibilitat Universal: És la condició que han de complir els entorns, processos, béns, productes i serveis, així 

com els objectes, instruments, eines i dispositius, per ser comprensibles, utilitzables i practicables per totes les 

persones en condicions de seguretat i comoditat i de la forma més autònoma i natural possible. Pressuposa 

l'estratègia de «disseny universal o disseny per a totes les persones», i s'entén sense perjudici dels ajustos 

raonables que hagin d'adoptar-se. 

Persones amb mobilitat reduïda: les persones que es desplacen en cadires de rodes i en general, aquelles que, per 

les seves circumstàncies personals, no poden viatjar dempeus sense risc per a si mateixes o per a tercers, 

conforme es detalla en l'article 8. 

Bicicleta: cicle de dues rodes, propulsat exclusivament o principalment per l'energia muscular de la persona que 

està sobre ell, per mitjà de pedals. 

Plataforma: zona de l'autobús més diàfana que la resta i a la qual s'accedeix de forma directa des de l'exterior, 

dotada d'elements de subjecció i/o de seients especials destinats al transport de persones que es desplacen en 

cadires de rodes o altres persones amb mobilitat reduïda, menors traslladats en cotxes o cadires, bicicletes i certs 

embalums. 
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TÍTOL I ACCESSIBILITAT UNIVERSAL 

 

Article 5. Marc regulador 

El gestor del servei de transport estarà obligat al compliment de la normativa sobre accessibilitat universal en els 

transports públics recollida en la legislació vigent, en el present reglament, en les autoritzacions de transport i, si 

s’escau, en el corresponent títol concessional. 

 

Article 6. Elements facilitadors de l'accessibilitat 

1. Els vehicles estaran dotats de sistemes d’accessibilitat que hauran d'estar sempre disponibles i 

accionables mitjançant els mecanismes establerts a aquest efecte. 

2. Els vehicles, en funció de les seves característiques, hauran de comptar amb els següents sistemes d'accés: 

• Sistemes d'inclinació (agenollament) per als autobusos de pis baix, que hauran de ser utilitzats 
sempre, abans d'activar la rampa, tret que les condicions orogràfiques no ho permetin, per facilitar 
l'embarcament i desembarcament de les persones usuàries. 

• Rampes per als autobusos de pis baix, que poden ser utilitzades, a més de les persones que es 
desplacin en cadires de rodes, per aquelles que precisin de material ortoprotèsic per a la seva 
mobilitat (tals com caminadors, crosses, etc.). La rampa d’accés, o com a mínim, una de les rampes 
d’accés (en funció del vehicle), haurà de poder desplegar-se i plegar-se manualment en cas d’averia 
del sistema electrònic, per tal d’assegurar l’accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda. 

• Plataformes elevadores per als autobusos de pis alt, que s'utilitzaran per a l'accés de les persones que 
es desplacen en cadira de rodes. Aquestes plataformes també hauran de poder accionar-se 
manualment en cas d’avaria, tal i com s’explicita en el punt anterior. 

3. El gestor del servei inclourà pictogrames i altres elements que facilitin la comprensió i utilització dels 

timbres de trucada i sistemes d'avís. Els sistemes acústics tindran un volum i to adequats, de manera que 

no suposin molèsties al personal de conducció. 

4. El gestor del servei facilitarà que la informació sigui accessible en els vehicles i en les parades, i que en els 

serveis d'atenció a les persones usuàries i a les pàgines web es prestin serveis auxiliars per a la 

comunicació, tals com sistemes augmentatius i alternatius, sistemes de suport a la comunicació oral i 

llenguatge de signes, sistemes de comunicació tàctil i altres dispositius que facin possible la comunicació. 

5. Per al transport de persones amb dificultats visuals els vehicles hauran d'estar dotats d'indicadors 

lluminosos i acústics, no estridents, en les portes d'entrada per facilitar la seva localització. Així mateix, es 

proporcionarà de manera visual i sonora informació de les parades sol·licitades, que romandrà en 

funcionament durant tot el recorregut. 

6. En aquelles parades en què hi hagi més d’una línia en servei, les persones amb discapacitat visual podran 

activar la locució informativa de la megafonia exterior de l’autobús quan aquest arribi. L’objecte d’aquest 

sistema d’altaveus exteriors, que hauran d’estar integrats en la carrosseria dels vehicles, és facilitar la 

informació de la línia i el sentit que opera el vehicle. 

 

Article 7. Garantia d'accessibilitat i mobilitat 

L'Ajuntament de Terrassa adoptarà les mesures oportunes per a l'adaptació del sistema de transport a les 

necessitats d'accessibilitat i mobilitat existents a cada moment. Així mateix, promourà que el personal del gestor 

del servei rebi la formació adequada a fi de respondre a les necessitats de les persones amb mobilitat reduïda. 
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Article 8. Consideració de persones amb mobilitat reduïda 

Es consideraran usuaris o usuàries amb mobilitat reduïda a efectes d'utilització de places i espais reservats a 

l'interior dels vehicles, les següents: 

• Les persones que es desplacin en cadira de rodes. 

• Persones amb dificultats de tipus sensorial (visió, audició, parla), intel·lectual o amb importants 
dificultats per utilitzar un servei de transport convencional. 

• Els qui, per factors antropomètrics, tenen dificultat de maniobra que limita la seva capacitat d'accés als 
diferents espais o usos dels seients. 

• Aquelles amb malalties cardíaques o respiratòries o d’altres que els dificultin la mobilitat. 

• Persones d'edat avançada que tenen problemes per desplaçar-se o no es poden desplaçar amb 
autonomia. 

• Dones en estat de gestació. 

• Persones amb membres immobilitzats, enguixats o amb crosses. 

• Persones amb absència de mobilitat funcional, i que presenten problemes per al desplaçament. 

• Persones carregant infants en braços 

• En general, aquelles que, per les seves circumstàncies personals, no poden viatjar dempeus sense risc 
per a si mateixos o per a tercers. 

 

Article 9. Accés de persones amb mobilitat reduïda 

L'accés de persones amb mobilitat reduïda al vehicle haurà de realitzar-se garantint la seva màxima seguretat 

i d'acord amb la normativa d'aplicació. 

Les persones que no puguin pujar el graó d'accés al vehicle ho assenyalaran a la persona que condueixi, que 

facilitarà el seu embarcament. Podran accedir i descendir del vehicle per la porta que els proporcioni major 

comoditat i els obligui a realitzar un menor esforç físic. 

Les persones que es desplacen en cadira de rodes, accediran per la porta habilitada a tal efecte, una vegada 

accionat el sistema d'inclinació o agenollament i la rampa o plataforma elevadora d'accés i, situant-se cap 

endavant o endarrere, segons el cas, respecte del sentit de la marxa del vehicle, amb el fre accionat. Sempre que 

sigui possible, a més, hauran de subjectar-se, adequadament, amb el cinturó de seguretat del vehicle. 

Amb caràcter general, com a mínim es garantirà la permanència simultània de dues persones en cadira de rodes 

en la plataforma del vehicle. 

Les persones que es desplacin en cadires de rodes tindran preferència en l'accés al vehicle respecte de les 

persones menors transportades en cotxets i cadiretes o de les bicicletes plegades, tret que aquestes ja es trobin a 

l'interior del mateix. 

Els elements auxiliars o de suport a les persones amb mobilitat reduïda, com per exemple els caminadors, hauran 

de ser subjectats adequadament durant el seu trasllat. 

Els danys que aquests objectes puguin ocasionar a persones o béns seran responsabilitat del seu usuària o usuària, 

tret que es provi la responsabilitat del gestor del servei en el dany ocasionat. 

 

Article 10. Seients i espais reservats en els vehicles per a persones amb mobilitat reduïda 

Els seients seran ocupats lliurement, sense preferència alguna, excepte els expressament reservats per a persones 

amb mobilitat reduïda. Aquests seients, sempre estaran situats a nivell de la plataforma principal del vehicle. 

Reserva de seients i espai en funció de la grandària de l’autobús: 

• En els autobusos de fins a 12 metres de longitud: dos espais per a cadires de rodes i quatre seients 

reservats. 
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• En els autobusos articulats de 18 metres de longitud: dos espais per a cadires de rodes i sis seients 

reservats. 

• En els microbusos: un espai pels per a cadires de rodes i dos seients reservats. 

Aquests seients hauran d'estar propers a les portes, adequadament senyalitzats i amb fàcil accés a les validadores, 

als timbres i als senyals de parada. 

Els seients reservats per a persones amb mobilitat reduïda podran ser ocupats per la resta de persones usuàries 

mentre es trobin lliures i no siguin requerits per les primeres. 

En cas d'ocupació indeguda, el personal de conducció requerirà la utilització d'aquests seients per les persones per 

a les quals estan reservats. 

 

 

TÍTOL II DRETS I OBLIGACIONS DE LES PERSONES EN LA UTILITZACIÓ DEL SERVEI 

 

CAPÍTOL I. Drets  

 

Article 12. Drets de les persones usuàries 

1. Els usuaris o usuàries, destinataris del servei de transport prestat pels gestors del servei incloses en 

l’àmbit d'aplicació del present Reglament, seran titulars dels drets establerts per la normativa de caràcter 

general, i dels expressament inclosos en aquest Reglament.  

2. Especialment, són drets de les persones usuàries els següents: 

a) Ser transportades amb el sol requisit de portar un títol de transport cancel·lat, podent triar entre 

els diferents títols de transport en vigor a cada moment, conforme a les tarifes vigents, i 

complint sempre les condicions establertes en el present Reglament. El dret a ser transportades 

està condicionat a l'existència de places en el servei que es tracti. 

b) Ser transportades en les condicions d'oferta de servei establertes i programades amb caràcter 

general, conforme als principis d'accessibilitat i mobilitat universal. 

c) Ser transportades, sota la cobertura de les assegurances obligatòries a efectes de la circulació 

d'autobusos, autocars, microbusos, mini-busos i taxi-busos, en vehicles que compleixin les 

normes d'homologació corresponents, i conduïts per personal adequadament format i en 

possessió de l'autorització administrativa que l’habiliti a tal efecte. 

d) Ser informades de les tarifes, del funcionament i condicions del servei i de les seves incidències, 

tot això conforme als principis d'accessibilitat i mobilitat universals. 

e) Anar acompanyades de gossos d'assistència, conforme al que es disposa en la legislació vigent 

que sigui aplicable. 

f) Utilitzar i rebre informació en qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Autònoma de 

Catalunya. 

g) Rebre un tracte correcte per part del personal de les empreses operadores de transports, que 

haurà d'atendre les peticions d'ajuda i informació que li siguin sol·licitades per les persones 

usuàries en assumptes relacionats amb el servei. 

h) Accedir amb maletes, equipatge o embalums de mà, sempre que no suposi molèsties o perill per 

a la resta de les persones usuàries o per al vehicle, conforme a l'establert en aquest Reglament. 
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i) Viatjar amb cotxets per a infants, carretons de la compra i cadiretes sense abonar suplement 

algun, conforme a l'establert en l’article 16 d’aquest Reglament. 

j) Viatjar portant bicicletes, si són plegables i van plegades, sense abonar suplement algun, en els 

vehicles en què per les seves característiques sigui possible i en les línies, parades i horaris que 

prèviament es determinin, conforme a l'establert en l’article 17 d’aquest Reglament. 

k) Accedir als vehicles portant animals de companyia, sense abonar suplement algun, sempre que 

no suposin molèsties o perill per a la resta de les persones usuàries o per al vehicle, conforme a 

l'establert en l’article 18 d'aquest Reglament. 

l) Sol·licitar i obtenir, en tots els vehicles i en les instal·lacions fixes dels gestors del servei, el llibre 

i/o full de reclamacions que a cada moment estigui en vigor, en el qual podran exposar qualsevol 

reclamació relacionada amb la prestació del servei. 

m) Continuar el viatge en la mateixa línia o en una altra d'itinerari semblant, en cas d'incidència que 

provoqui la retirada del vehicle. Tot això sense obligació de pagar aquest nou trajecte alternatiu i 

en condicions satisfactòries d’accessibilitat. 

n) Recuperar els objectes perduts que siguin trobats en els vehicles, prèvia acreditació de la 

propietat o legítima possessió dels mateixos. Aquests objectes seran lliurats, en el mateix estat 

en el qual van ser trobats pel personal dels gestors del servei, adreçant-se a l’Oficina de 

Mobilitat. 

o) Formular queixes i reclamacions pel mal funcionament del servei a les oficines de l’operador o a 

l’Oficina de Mobilitat. 

3. Amb l'objecte de millorar la seguretat, i al mateix temps promoure l’ús i l’accessibilitat del servei de 

transport urbà des d'una perspectiva de gènere, podran autoritzar-se parades intermèdies per al 

desembarcament, a demanda de les persones usuàries, fora de les prefixades per a qualsevol línia, en els 

trams, condicions i horaris que es determinin per a cada servei. La sol·licitud de parada es realitzarà 

apropant-se a la persona que condueixi el vehicle i no mitjançant el polsador de parada habitual. La 

usuària o usuari baixarà per la porta davantera. Caldrà un informe tècnic i una resolució d’aprovació de 

l’Ajuntament indicant els supòsits en els quals es justifiqui degudament la concurrència de circumstàncies 

que així ho aconsellin. 

4. Els objectes perduts estaran a disposició de qui acrediti ser el seu propietari o propietària, durant 6 mesos 

des de la seva troballa, transcorreguts els quals seran retornats a la persona usuària que els va trobar o, 

en defecte d'això, a la persona treballadora de l'operadora del servei que es va fer càrrec d'ells. Tota 

persona viatgera que cregui haver extraviat algun objecte en un vehicle podrà comunicar-se amb el 

gestor del servei per a la seva recuperació, mitjançant el telèfon de contacte de la pàgina web de la 

mateixa. 

 

Article 13. Política lingüística 

1. Conforme a l'establert en el present capítol, els viatgers o viatgeres tenen els següents drets lingüístics 

respecte a la utilització de les llengües oficials de la Comunitat Autònoma de Catalunya en el servei de 

transport: 

a. Dret a ser atesos en la llengua oficial que triïn en les seves relacions amb l'Ajuntament de Terrassa com 

a titular del servei de transport públic de persones, col·lectiu i urbà. 

b. Dret a emprar qualsevol de les llengües oficials en les seves relacions amb el gestor del servei i els seus 

establiments, amb l’obligació del personal d’atenció d’estar en condicions de poder atendre als 

mateixos qualsevol que sigui la llengua oficial en què s'expressin. 
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c. Dret a rebre en la llengua oficial que triïn informació sobre el servei de transport. 

d. Dret a formular reclamacions en qualsevol de les llengües oficials. 

 

2. Conforme a la LLEI 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya, estarà garantida la 

presència de les dues llengües oficials en les seves relacions amb els viatgers i viatgeres en: 

a. Els establiments de l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de Catalunya, en rètols, avisos i en 
general comunicacions dirigides al públic. 

b. Els impresos o models oficials confeccionats per al seu emplenament pels usuaris o usuàries. 
c. Excepte l'opció expressa del viatger o viatgera a favor de la utilització d'una de les dues llengües 

oficials, els contractes d'adhesió, els contractes amb clàusules tipus, els contractes normatius, les 
condicions generals i la documentació que es refereixi als mateixos o que es desprengui de la 
realització dels citats contractes. 

d. Les comunicacions dirigides als usuaris o usuàries en particular, així com factures, pressupostos i 
documents anàlegs hauran de redactar-se en forma bilingüe, tret que la persona viatgera triï 
expressament la utilització d'una de les dues llengües oficials. 

e. L'oferta, promoció i publicitat dels serveis de transport destinats als usuaris i usuàries, qualsevol que 
siguin els suports utilitzats. 

f. El gestor del servei de transport col·lectiu de persones, públic i urbà de Terrassa haurà de complir les 

obligacions establertes en els apartats 1 i 2 del present  article. 

 

Article 14. Transport de persones menors d'edat 

1. Les persones menors de quatre anys podran viatjar de forma gratuïta, sempre i quan no ocupin seient. 

Tanmateix, hauran d'estar proveïdes del títol habilitant denominat bitllet gratuït, a l'efecte del còmput de 

places i de la cobertura de les assegurances obligatòries establertes per la legislació vigent.  

En cas de divergència sobre l'edat de la persona menor, prevaldrà en l'embarcament el criteri del personal de 

conducció, sense perjudici de la devolució de l'import del viatge si s'acredités que l'edat és inferior a quatre 

anys. 

Les persones menors de sis anys hauran d'anar acompanyades en tot moment per una persona que es 

responsabilitzi de la seva seguretat. 

Una persona adulta podrà acompanyar, com a màxim, a quatre menors de sis anys. 

 

2. Es considerarà que les persones menors, amb edat compresa entre els 6 i els 18 anys, que accedeixin al 

vehicle sense la companyia d'una persona major d'edat que es responsabilitzi de la seva seguretat han 

estat autoritzades per la seva mare, pare, tutora o tutor legal amb caràcter general i, per tant viatjaran sota 

la responsabilitat d'elles i/o ells. 

 

Article 15. Maletes, equipatges, carros de la compra i embalums 

1. Les persones viatgeres tindran dret a portar en els seus desplaçaments petits paquets, objectes, 

monopatins, patinets (sense calçar) o similars i altres embalums de mà que no suposin molèsties o perill 

per a la resta ni una disminució de les places existents en el vehicle.  

Com a norma general, no s'admetran embalums que tinguin una mesura superior a 100 x 60 x 25 cm. No 

obstant, els paquets i els objectes que superin les mides esmentades anteriorment i que no suposin un 

perill per a la resta de viatgers, ni per a la seguretat i confortabilitat del servei, podran ser transportats a 

criteri del personal conductor.  
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En tot cas, els embalums hauran d'anar degudament subjectes per la persona viatgera que els embarqui, 

des que aquesta accedeixi al vehicle fins al moment en el qual l’abandoni. 

En cap cas es podran dipositar en el sòl objectes o embalums que obstaculitzin les entrades i sortides del 

vehicle, les zones de trànsit, els espais reservats o la parada. 

Cada usuari només podrà transportar fins a un màxim de tres paquets i objectes, en cap cas no es 

permetran càrregues superiors a 30 Kg. 

Per raó de comoditat i de la seguretat de les persones usuàries, no poden accedir als vehicles els envasos i 

garrafes que continguin substàncies inflamables, i els objectes que pel seu aspecte i condició puguin 

molestar o afectar el servei o la resta d’usuaris. 

La vigilància dels embalums de mà correspondrà a la persona que els porti, i en conseqüència, seran del 

seu compte els danys que aquests puguin patir o ocasionar mentre es trobin a bord del vehicle, tret que 

es provi la responsabilitat de l'empresa operadora de transports, en aquest cas seran aplicables les 

limitacions que la legislació vigent estableixi. 

 

2. En els vehicles en els quals es pugui viatjar dempeus, s'acceptaran com a embalums de mà els que són 

comunament utilitzats i admesos, com a carretons de la compra, bicicletes plegades, patinets plegats, 

cotxes i cadires plegades o uns altres similars, que per les seves característiques podran tenir unes 

mesures diferents a les indicades en el paràgraf anterior. 

A més, sempre que hi hagi espai suficient per a això, no es limiti l'accés o espai reservat a els qui es 

desplacin en cadira de rodes i a infants transportats en cotxets o cadires, i no s'obstaculitzin els llocs de 

trànsit i/o accés. Els viatgers o viatgeres tindran dret a portar objectes o embalums destinats a la pràctica 

d'esport, oci o assimilables, de dimensionés superiors a les previstes en el paràgraf segon de l'apartat 1 

d'aquest article (taules de surf, esquís, instruments musicals, i/o similars) sempre que puguin ser 

transportats per una sola persona, no superin els dos metres d'altura i vagin protegides en la seva 

corresponent funda. En cas de controvèrsia sobre la disponibilitat d'espai, prevaldrà el criteri de la 

persona que condueixi. 

La persona viatgera que porti l'embalum el mantindrà en posició vertical, sense molestar a la resta de 

persones que viatgen al vehicle i impedir o obstaculitzar l'embarcament i desembarcament del vehicle, 

així com la circulació en el seu interior. 

 

Article 16. Accés d’infants transportats en cotxets o cadiretes 

1. Els infants transportats en cotxets o cadiretes seran admeses en tots els vehicles en els quals, per les 

seves característiques, sigui possible. 

Els cotxets per a infants seran admesos en tots els autobusos de plataforma baixa, sempre i quan la 

persona adulta que porti el cotxet o cadireta procedeixi a: 

a. Subjectar correctament a l’infant al cotxet o cadireta. 

b. Ubicar el cotxet o cadireta en la plataforma central del vehicle, en posició contrària a la marxa, de 

forma que l’infant quedi d’esquena al sentit de la marxa de l’autobús. 

c. Accionar el fre del cotxet o cadireta. 

En tot cas, els cotxets i cadiretes s’ubicaran en l’autobús sense dificultar el pas en els llocs destinats al 

trànsit de persones. 

La persona adulta que condueixi el cotxet o cadireta és l’única responsable de la seguretat de l’infant. 

En els vehicles que no siguin de plataforma baixa, els cotxets o cadiretes hauran d’anar preferiblement 
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plegats i s’hauran d’ubicar a l’espai reservat a tal fi. En cas de no plegar-se, l’acompanyant tindrà el cotxet 

fermament subjecte i protegit (tal i com s’especifica en els apartats anteriors). 

Les persones amb mobilitat reduïda que vagin amb cadira de rodes tindran preferència en l’accés a 

l’autobús respecte als cotxets i cadiretes. Les persones que pretenguin accedir a l'espai reservat en la 

plataforma del vehicle i que transportin infants en cotxets o cadiretes hauran de respectar la preferència 

de les persones que, desplaçant-se en cadires de rodes, es trobessin demandant al seu torn el servei. 

Els cotxets o cadiretes que no transportin cap infant hauran d'anar plegats. No es permetrà el seu accés 

obert. L'accés amb cotxets o cadiretes plegats es realitzarà preferiblement per la porta  davantera. 

2. Les persones que transportin infants en cotxes i/o cadiretes accediran al vehicle preferiblement per la 

porta habilitada, específicament i degudament senyalitzada, sense que s'accioni la rampa per a cadires de 

rodes, però sí el sistema d'inclinació (agenollament) del vehicle. 

Se situaran en la plataforma, sense dificultar el trànsit de la resta de persones. Els cotxes i/o cadires de 

menors hauran d'anar subjectes en tot moment, assegurats amb els mecanismes que disposi el vehicle, 

amb el fre accionat, i amb l'ocupant en sentit contrari al de la marxa del vehicle. 

Serà responsabilitat de la persona que els porta el compliment de les condicions assenyalades, de manera 

que quedi garantida la seguretat de l'ocupant i de la resta d’usuaris i usuàries. 

Podran accedir transportats amb cotxet i/o cadireta un màxim de 2 infants als vehicles de fins a 18 metres 

i d'un infant als vehicles reduïts o microbusos, respectant-se en tot cas la prioritat d'accés de les persones 

amb mobilitat reduïda que viatgin en cadira de rodes. 

En cas de més d’un infant transportats en una mateixa cadireta doble o superior podran computar-se com 

un únic infant depenent de la disponibilitat d'espai en el vehicle. 

3. No s’abonarà suplement algun per portar cotxets o cadiretes per a infants d’acord amb els preceptes del 

present Reglament. 

 

Article 17. Accés de bicicletes, cadires de rodes i patinets 

1. Les bicicletes i patinets admesos seran únicament les plegables i hauran d’anar plegades a bord del 

vehicle, en el qual, per les seves característiques, això sigui possible, i en les línies, parades i horaris que 

es determinin per l'òrgan competent en matèria de transport. Les persones que portin bicicletes o 

patinets, plegables i plegats, accediran per la porta central i se situaran en la plataforma, subjectant-los 

en tot moment de forma adequada. 

Solament s'admetrà una bicicleta o patinet plegable i plegat. 

A criteri de l’Ajuntament de Terrassa, podran implementar-se sistemes de porta bicicletes en 

determinades línies i/o franges horàries per a les bicicletes no plegables. Si s’escau, se senyalitzaran 

convenientment les parades i les línies on estigui permès l'accés de bicicletes no plegables als vehicles, 

així com les franges horàries habilitades. 

En qualsevol cas, les persones en cadires de rodes i les que portin infants en cotxets o cadiretes tindran 

preferència sobre les bicicletes o patinets per a l'accés i ocupació de la plataforma del vehicle. 

2. La persona portadora serà responsable de qualsevol dany ocasionat per l'objecte referit a persones o 

béns, tret que es provi la responsabilitat del gestor del servei en el dany ocasionat. 

3. Es permetrà l’accés de cadires de rodes respectant les condicions establertes en l’article 9 del present 

Reglament. 

4. No es permetrà l’accés d’escúters a bord del vehicle. 
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Article 18. Accés d'animals de companyia 

Es permet viatjar en el vehicle amb petits animals de companyia, subjectes en els braços o dins de receptacles 

idonis. Serà requisit que la persona portadora viatgi asseguda en algun dels seients no reservats, i que la grandària 

dels animals no excedeixi de l'amplària del seient ocupat per aquesta. 

S'exceptuen de l'assenyalat en el paràgraf anterior els gossos pigalls i d'assistència que estiguin acreditats per a 

aquestes funcions per centres homologats. Aquests animals podran viatjar, en les condicions que s'estableixin en 

la normativa d'aplicació en tot moment, al costat de la persona que assisteixen. 

 

Article 19. Suspensió i modificació de recorreguts 

1. Amb caràcter general, les modificacions de recorregut o suspensions temporals del servei per motius 

d'obres, festes, esdeveniments especials, etc., hauran de ser posades en coneixement públic amb la 

màxima antelació possible, utilitzant per a això els pals informatius,les pantalles d’informació dinàmica, les 

marquesines, la pàgina web del gestor del servei o els propis vehicles. Aquesta informació s'articularà en 

funció de la importància de cada incidència i es procurarà el seu coneixement general, facilitant-la en les 

parades i línies afectades. 

2. Únicament es procedirà a la devolució de l'import del bitllet quan es suspengui el servei durant el trajecte. 

Per obtenir aquesta devolució, els viatgers o viatgeres hauran de portar el títol de transport vàlid, i 

degudament validat. 

No s'entendrà com a suspensió del servei la desviació de qualsevol línia del seu trajecte habitual o la 

interrupció del mateix una vegada iniciat, per causes alienes a la voluntat del gestor del servei. Si es suspèn 

el servei per avaria, l'empresa operadora de transports estarà obligada a facilitar des de la base més 

propera i el més aviat possible un altre vehicle per completar el viatge, excepte que el posterior servei 

estigui en condicions d'arribar abans que el vehicle de substitució i tingui places disponibles. 

Els viatgers o viatgeres del vehicle avariat, amb el mateix títol del transport i seguint les instruccions del 

personal de conducció, podran accedir al nou vehicle habilitat per l'empresa per completar el seu viatge, 

en condicions d'accessibilitat satisfactòries. 

 

CAPÍTOL II. Obligacions 

Article 20. Obligacions dels usuaris i usuàries 

1. Les persones usuàries del servei de transport urbà tindran les obligacions establertes per la normativa de 

caràcter general, i les expressament assenyalades en aquest Reglament. 

2. En concret, són obligacions dels mateixos les següents: 

a. Portar el títol de transport vàlid, en els termes establerts en el present Reglament, havent de 

conservar-lo en el seu poder durant tot el trajecte i a la disposició del personal de l'empresa 

prestatària i personal d'inspecció de l'empresa operadora o de l'Ajuntament de Terrassa. 

b. Seguir les indicacions del personal del gestor del servei en aquells temes relacionats amb el propi 

servei i les seves incidències. 

c. Respectar el que es disposa en els cartells o recomanacions col·locats a la vista a les parades i als 

vehicles, així com abstenir-se de realitzar qualsevol acció que suposi una molèstia per les altres 

usuaris i usuàries o personal del gestor del servei. 

d. Respectar les reserves de seient i espai per a persones amb mobilitat reduïda, i cedir el seient 

reservat a una persona amb mobilitat reduïda quan la mateixa ho requereixi. 
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e. Accedir als vehicles per les portes destinades a aquest efecte i, una vegada adquirit o cancel·lat o 

validat el títol de transport, situar-se en les proximitats de les portes de sortida per facilitar 

l'accés i circulació en el seu interior. 

f. Respectar el torn d'accés al vehicle que correspongui, segons l'ordre d'arribada a la parada. 

g. Descendir del vehicle, de manera ordenada, en les parades establertes. 

h. Sol·licitar amb antelació suficient la parada del vehicle per ascendir o descendir del mateix. 

i. Utilitzar els cinturons de seguretat, quan estiguin instal·lats, tret que conforme a la normativa de 

seguretat vial estiguin exemptes de la referida obligació. 

j. Plegar els seients auxiliars, en aquelles circumstàncies que així ho aconsellin, tals com 

aglomeracions que dificultin el trànsit i la mobilitat de les persones o limitin la seva comoditat. 

k. Trobar-se en unes condicions higiènic-sanitàries que evitin qualsevol tipus de risc de contagi o 

d'incomoditat, fins i tot per olors, a la resta de usuaris i usuàries o al personal de conducció. 

l. Respondre dels danys per una incorrecta utilització dels serveis, dels vehicles i les parades o la 

imprudent ubicació dels seus béns ocasionin en els elements afectes al servei o a la resta 

d’usuaris i usuàries. 

m. Acceptar el criteri del personal de conducció en cas que es produeixin discrepàncies a bord dels 

vehicles per qüestions relatives al servei (obertura i tancament de finestres, funcionament de 

dispositius d'aire condicionat, accés d'animals de companyia, etcètera). 

n. Complir amb les condicions establertes en el present Reglament en el cas de portar embalums i 

altres objectes i per a l'accés i transport d'animals de companyia. 

 

Article 21. Prohibicions 

1. Queda expressament prohibit: 

a. Accedir al vehicle sense el títol de transport vigent i correctament cancel·lat o validat. 
b. No conservar el títol de transport durant el viatge. 
c. Accedir al vehicle quan el personal de conducció hagi advertit que s'ha completat l'ocupació del 

vehicle. 
d. Viatjar en els espais del vehicle no habilitats per a això. 
e. No portar preparada moneda fraccionada suficient per al pagament de la tarifa quan pugin al 

vehicle, sense que puguin obligar al personal conductor-perceptor a canviar moneda major de 10 
euros. 

f. Portar objectes que per la seva naturalesa, bé sigui de manera directa, indirecta o en combinació 
amb factors externs, puguin generar molèsties als usuaris i usuàries, posar en perill la integritat 
física o la salut de les persones, i/o generar danys al vehicle o al servei i transport. Especialment es 
prohibeix l'accés al vehicle portant matèries explosives, inflamables, corrosives, radioactives, 
verinoses, tòxiques, contaminants, que generin mals olors o similars. 

g. Accedir al vehicle amb animals potencialment perillosos. 
h. Accedir al vehicle calçat amb patins. 
i. Escriure, pintar, embrutar o deteriorar en qualsevol forma l'interior o exterior dels vehicles o les 

parades. 
j. Distribuir pasquins, fulletons i qualsevol classe de propaganda o publicitat, dins dels vehicles. 
k. Practicar la mendicitat dins dels vehicles. 
l. Utilitzar ràdios, aparells de reproducció de so o de comunicació, dispositius electrònics o similars 

amb un volum audible molest per a altres usuaris i usuàries o el personal de conducció. 
m. Accedir en estat manifest d'embriaguesa o sota els efectes d'estupefaents podent alterar el 

normal funcionament del servei. 
n. Fumar en els vehicles i a l’entorn de les parades. 
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o. Accedir a l'autobús amb gelats, gots plens de líquids, ampolles obertes així com consumir pipes o 
qualsevol altre tipus de menjar dins dels vehicles que suposin una alteració de les condicions de 
neteja dels vehicles o molèsties a altres persones usuàries. 

p. Llançar objectes dins i/o per les finestretes del vehicle. 
q. Parlar al personal de conducció, excepte per raons de necessitat relacionades amb el servei, o 

realitzar sense causa justificada qualsevol acte que distregui o entorpeixi la conducció mentre el 
vehicle estigui en marxa. 

r. Abandonar o accedir al vehicle fora de les parades establertes o mentre aquell es troba en 
moviment, sense causa justificada, a excepció de les parades a demanda d’acord amb l’article 12. 

s. Anar dempeus sense estar convenientment agafat i subjectat als dispositius de seguretat 
disposats a aquest efecte. 

t. Desplaçar-se per l'interior del vehicle en circulació sense agafar-se adequadament a les barres o 
agafadors, posant en perill la seva integritat física o la de la resta de persones en cas de frenada o 
qualsevol incidència derivada del trànsit. 

u. Fer ús sense causa justificada de qualsevol dels mecanismes de seguretat o socors que disposi el 
vehicle. 

v. Manipular o forçar els mecanismes d'obertura i tancament de portes. 
w. Viatjar en l'autobús nu o sense samarreta amb el pit descobert. 

 

2. El personal de conducció no permetrà l'entrada o, si escau, ordenarà la sortida del vehicle, sense dret a la 

devolució de l'import del bitllet, a tota persona que incompleixi les prohibicions assenyalades. 

Si l'incompliment es produís ja dins del vehicle, el personal de conducció requerirà a la persona perquè 

s'atingui al Reglament o descendeixi del vehicle en la següent parada. 

De persistir la persona usuària a desatendre les seves indicacions, el personal de conducció ho notificarà 

immediatament als serveis d'inspecció o a les i els agents de l'autoritat, a fi de que formulin la 

corresponent denúncia per desatendre les indicacions del personal del gestor del servei de transports i/o, 

si escau, la que correspongui pel fet comès. 

 

 

TÍTOL IV. OBLIGACIONS DEL GESTOR DEL SERVEI  

 

CAPÍTOL III. Obligacions dels gestors del servei  

Article 22. Informació 

1. Els gestors del servei s'ocuparan d'informar sobre les característiques de la prestació del servei de 

transport, així com de les incidències que afectin al seu desenvolupament. 

Quan s'aprovi un canvi de tarifes o de les condicions d'utilització dels títols del transport, o el bescanvi 

dels títols vàlids que no hagin estat esgotats abans de la data límit de la seva validesa, s'anunciarà 

oportunament a les persones usuàries. De l'aprovació del bescanvi de títols vàlids s'informarà en tots els 

vehicles. 

2. En els vehicles s'exposarà: 

a) Un extracte de les disposicions del present Reglament. 
b) Una relació dels títols de transport i dels admesos per al transport públic urbà amb succinta referència 

a les seves condicions d'ús. 
c) Les tarifes vigents a cada moment. 
d) La prohibició de fumar en els mateixos, essent responsable de l'estricte acompliment d'aquesta 

limitació, d'acord amb l'establert per la normativa d'aplicació. 
e) Els seients reservats a persones amb mobilitat reduïda. 
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Article 23. Parades 

1. En algunes parades, normalment les de capçalera (origen i /o final de línia), es poden produir aturades que 

poden suposar un cert temps d’espera, sense que s’hagi produït la sol·licitud de cap usuari. Aquest fet 

respon a la pròpia operativa del servei, orientada a la necessitat de compliment i regulació dels horaris i els 

temps de pas establerts, amb l’objecte d’assolir la màxima puntualitat possible. 

A la resta de parades el vehicle pararà solament el temps necessari per a l'accés i baixada d’usuaris o 

usuàries, quan des de l'interior del vehicle s'hagi sol·licitat la parada prement el timbre de trucada o el 

personal de conducció observi, en passar per la parada i minorar la marxa, que hi ha persones en espera. 

2. Amb caràcter general, les parades s'efectuaran situant el vehicle paral·lelament a la vorera, de la manera 

que menys perjudiqui a la resta del trànsit, motoritzat i no motoritzat, i als vianants, sense perjudici que 

s'ordenin espais i carrils de circulació reservats als vehicles de transport públic. 

En les parades comunes a diverses línies, quan coincideixin dos o més vehicles, només els dos primers es 

trobaran en posició reglamentària d'admetre la pujada i baixada de persones. 

Els vehicles situats darrera no hauran d'obrir les portes fins a aconseguir la posició anterior. En els casos en 

els quals el vehicle realitzi la parada en segon lloc, el personal de conducció haurà d’assegurar-se que no 

queden persones en la parada sense poder pujar al vehicle. 

3. L'espai de temps que transcorre entre l'arribada del vehicle i la sortida del mateix conforme a l'horari 

estipulat, les portes d'accés romandran obertes per permetre l'entrada de persones, excepte durant el 

temps reglamentari de descans del personal de conducció. 

4. Per motius de seguretat, es prohibeix l'accés o sortida d’usuaris o usuàries fora de parada, excepte en casos 

de força major, quan es donin circumstàncies que facin necessari l'embarcament o desembarcament fora de 

les parades i això no impliqui risc per a les persones que es trobin tant a l'interior com en l'exterior del 

vehicle. 

El regulat en el paràgraf anterior no és aplicable al règim de les parades autoritzades per a esdeveniments 

especials, ni a les parades intermèdies, previstes en l'apartat 3 de l'article 12. 

 

Article 24. Horaris i freqüències dels serveis 

1. El gestor del servei està obligat a respectar els horaris de sortida i les freqüències establertes. Les 

freqüències i horaris assenyalats per a les parades discrecionals són orientatius i poden resultar afectats, 

entre altres causes, per les circumstàncies adverses del trànsit o climatologia. 

Dins dels criteris de qualitat dels gestors del servei hauran d'establir-se els mitjans per respectar les 

freqüències establertes o, si escau, per assegurar que cap vehicle passi per una parada discrecional abans de 

l'hora anunciada. 

A l'efecte de determinació de l'hora i freqüència dels serveis, tots els equips a bord dels vehicles i els panells 

informatius estaran sincronitzats mitjançant un rellotge de temps real d'alta precisió que es trobarà, al seu 

torn, sincronitzat amb la resta del sistema a través de les trames de protocol NMEA de GPS. El referit 

rellotge serà el que de forma oficial marcarà els horaris. 

2. La informació sobre línies, horaris i freqüències, degudament actualitzada, estarà sempre a la disposició de 

les persones en les parades en les quals per les seves característiques sigui possible, a l’Oficina de Mobilitat 

i a les seva pàgina web i APP. La informació comprendrà l'horari de totes les expedicions i les hores de pas 

per cada punt de parada de la línia. 

3. En funció de les característiques de cada línia, les empreses operadores de transports ampliaran 

progressivament aquesta informació amb plànols de la xarxa o amb qualsevol altre tipus d'informació 

addicional, amb la col·laboració i vistiplau de l'Ajuntament de Terrassa. 
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Article 25. Identificació dels vehicles 

1. Els vehicles adscrits al servei hauran de, excepte causes degudament justificades, estar identificats 

mitjançant elements pertanyents a la imatge corporativa del servei de transport de bus urbà de 

l’Ajuntament de Terrassa i els que addicionalment es determinin mitjançant resolució de l'òrgan municipal 

competent en matèria de transport. 

 

Article 26. Condicions d'higiene i confort 

Tant els vehicles com les instal·lacions fixes d'atenció a les persones usuàries dels gestors del servei hauran de 

mantenir-se en bon estat, de tal forma que la seva utilització es produeixi en les adequades condicions de 

salubritat i higiene. 

El personal de conducció, quan utilitzi aparells de comunicació, de reproducció de so i emissores de ràdio, haurà 

de mantenir-los a un volum que no resulti molest a les persones usuàries. En qualsevol cas es considerarà molest, 

mesurat a l'interior de la cabina del vehicle amb les portes i finestres tancades, un valor límit superior a 55 LAeq 

(dB). 

Les obligacions assenyalades en aquest article tenen el caràcter de condició essencial en la prestació del servei. 

 

Article 27. Capacitat dels vehicles 

El nombre de persones que accedeixi al vehicle no podrà excedir de l'establert en el permís de circulació 

d’aquests. 

Es farà constar, en un lloc visible de l'interior del vehicle, el nombre de seients, el nombre màxim de persones que 

poden viatjar dempeus i, si s’escau, el nombre de seients i espais reservats per a persones que es desplacen en 

cadires de rodes i restants usuaris o usuàries amb mobilitat reduïda. 

Quan el vehicle es trobi en la seva capacitat d'ocupació màxima permesa no s'obrirà la porta d’accés, avisant el 

personal de conducció d'aquesta incidència al seu centre de trànsit i control operatiu. 

 

Article 28. Obligació d'emetre bitllet 

El gestor del servei està obligat a l'emissió del corresponent bitllet ocasional a les persones usuàries que abonin el 

servei en efectiu, i a les quals viatgin de forma gratuïta, a l'efecte de còmput de plaça i de la cobertura de l’ús 

d’assegurances obligatòries. 

Hauran de proporcionar canvi de moneda o bitllets fins a la quantitat de 10 euros. Aquesta obligació té el caràcter 

de condició essencial en la prestació del servei. 

 

Article 29. Canals d’atenció a l’usuari per formular reclamacions 

El prestador del servei haurà d’atendre totes aquelles consultes o reclamacions que els usuaris puguin adreçar a 

través del web, xarxes socials, l’aplicació per a dispositius mòbils, l’Oficina Municipal de Mobilitat i altres mitjans, 

estant obligats a donar resposta en un màxim de 10 dies.  
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CAPÍTOL IV. Obligacions del personal del gestor del servei 

Article 30. Obligacions del personal del gestor del servei 

1. El personal del gestor del servei haurà de complir estrictament amb les previsions d'aquest Reglament així 

com les de la resta de les normes d'obligat compliment. 

2. Són obligacions del personal del gestor del servei, sense perjudici d'unes altres que puguin establir-se pel 

titular del servei, les següents: 

a. En el cas del personal de conducció, conduir els vehicles amb exacta observança de la Llei de Trànsit, 

Circulació de vehicles a Motor i Seguretat Viària i dels Reglaments que la desenvolupen i circular i 

aturar el vehicle amb suavitat efectuant les parades i arrencades sense sacsejades ni moviments 

bruscs i prestant especial atenció a la seguretat de les persones usuàries i vianants i a la resta del 

trànsit. 

b. Complir en tot moment l'horari i el recorregut de la línia que opera. 

c. No permetre l'accés a l'autobús de persones sense el corresponent títol de transport. 

d. Detenir el vehicle en la parada quan ho demani alguna persona, ja sigui des de l’interior prement el 

timbre instal·lat a l’efecte o bé des de la parada fent senyal amb la mà al o la conductora del vehicle.  

e. Mantenir, en tot moment, un tracte correcte amb les persones usuàries, atenent les peticions 

d'ajuda i informació relacionades amb el servei que s'estigui realitzant. 

f. Col·laborar en el manteniment dels elements que formen part de la imatge corporativa de l'empresa 

operadora i reunir les condicions mínimes d'higiene, especialment en el cas del personal que tingui 

relació presencial directa amb els usuaris i usuàries. 

g. En el cas del personal de conducció i del d'inspecció del gestor del servei o de l’Ajuntament, no 

permetre l'accés de persones a bord del vehicle quan: 

• Calcin patins. 

• No compleixin amb les obligacions higiènico-sanitàries. 

• Infringeixin alguna de les condicions establertes en aquest Reglament per accedir amb 

embalums de mà. 

• Infringeixin alguna de les condicions establertes en aquest Reglament per accedir amb un 

animal de companyia. 

• S'hagi aconseguit l’ocupació màxima del vehicle. 

• Es trobin en manifest estat d'embriaguesa o sota els efectes d'estupefaents, de manera que 

puguin alterar el normal funcionament del servei. 

h. Utilitzar els sistemes d'accés dels quals estigui equipat el vehicle quan una persona amb mobilitat 

reduïda vagi a embarcar o desembarcar del mateix. 

i. Mantenir accionats durant el servei tots els sistemes d'accessibilitat previstos en aquest Reglament. 

j. No admetre al servei un nombre d'usuaris superior a l'autoritzat per al vehicle, impedint, en aquest 

cas, l'entrada de les persones que vulguin accedir al vehicle. 

k. Ordenar que se cedeixi l'ús d'un seient reservat quan una persona sense limitacions en la seva 

mobilitat no hagi atès al requeriment formulat, en aquest sentit, per una persona amb mobilitat 

reduïda. 

l. Ordenar a les persones viatgeres el cessament en les activitats o comportaments la prohibició dels 

quals s'estableix en el present Reglament. 
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m. Impedir que algun usuari, per les seves paraules, o gestos o actituds, ofengui el decòrum de la resta 

d’usuaris o provoqui aldarulls, requerint per aquest fi la presència de qualsevol agent de la Policia 

Municipal. 

n. No transportar persones a emplaçaments diferents als destinats i condicionats per a això, a excepció 

de les prescripcions establertes en l’article 12. 

o. Ajudar a pujar i baixar del vehicle a les persones amb mobilitat reduïda 

p. Deturar el vehicle el més a prop possible de les voreres perquè els passatgers puguin pujar o baixar 

sense perill. 

q. No iniciar la marxa del vehicle mentre els usuaris hi estiguin pujant o baixant. 

r. Mantenir les finestres tancades en els vehicles amb aire condicionat en funcionament. 

3. Serà obligació del gestor del servei fer complir al seu personal les prescripcions referides, així com quantes 

altres obligacions respecte a les persones usuàries resultin de la normativa general. 

 

 

TÍTOL V. EL TÍTOL DE TRANSPORT 

 

Article 31. Títols de transport vàlids. 

1. El títol de transport, degudament cancel·lat o validat, és el document que autoritza a viatjar en un 

determinat trajecte. 

2. És competència de l’Ajuntament de Terrassa la creació de nous títols propis i la definició de les seves 

condicions; la supressió, si així procedís, de títols ja existents, i l'admissió com a vàlids en el servei de 

transport urbà municipal de títols creats per altres entitats com l'Autoritat del Transport Metropolità de 

l’Àrea de Barcelona (ATM). 

3. Tots els títols de transport porten aparellada la cobertura de la corresponent assegurança obligatòria per 

a supòsits d'accident. 

 

Article 32. El bitllet senzill 

1. El bitllet senzill és el que s'emet a bord del vehicle en el moment de l’embarcament i previ pagament de 

la tarifa corresponent en metàl·lic. Aquest bitllet serà gratuït per als menors de quatre anys, sempre i 

quan no ocupin cap seient. 

2. La persona viatgera procurarà abonar l'import exacte del bitllet senzill. No obstant això, tindran dret al 

fet que se'ls proporcioni canvi de moneda o bitllets fins a la quantitat de 10 euros. 

La persona viatgera haurà de comprovar, en el moment de la seva adquisició, que el canvi de moneda 

rebut és el correcte. Si la persona usuària només pogués abonar el viatge amb bitllets d'import superior a 

10 euros no podrà accedir al vehicle. En el cas que el vehicle hagués iniciat la marxa, haurà d'abandonar-

lo en la següent parada. 

 

Article 33. Obligació de portar el títol de transport vàlid 

1. Totes les persones usuàries del servei, fins i tot les que viatgin gratuïtament, hauran d'estar proveïdes, 

des de l'embarcament, d'un títol de transport vàlid que haurà de sotmetre al control d'entrada en el 
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vehicle, d'acord amb les seves característiques, o bé adquirir a l'embarcar el bitllet senzill i conservar-ho 

sense deterioració fins a descendir del vehicle en la parada de destinació. 

Els usuaris menors de quatre anys no abonaran la tarifa del servei, sempre que no ocupin seient. 

Els qui viatgin sense títol vàlid hauran d'abandonar el vehicle, sense perjudici de la incoació de l'oportú 

expedient sancionador. 

2. Els títols de transport hauran de presentar-se a requeriment del personal d'inspecció i/o personal del 

gestor del servei. En el cas dels títols de transport personalitzats els viatgers o viatgeres estan obligats a 

identificar-se amb el document que acrediti la seva identitat. 

Si la persona viatgera no complís amb la seva obligació de col·laborar en les tasques d'inspecció, el 

personal del gestor del servei podrà requerir l'auxili de la Policia Municipal. 

 

 

TÍTOL VI. RÈGIM SANCIONADOR 

 

Article 34. Competència i procediment 

Podrà ser sancionada qualsevol infracció de la legislació reguladora del transport urbà de viatgers prevista en la 

Llei 16/1987, d’ordenació dels transports terrestres, i en el seu reglament, així com les previstes en el Reial decret 

legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s’aprova el text articulat de la Llei de trànsit, circulació de vehicles a 

motor i seguretat vial; en la Llei 19/2001, de 19 de desembre, de reforma del text articulat de la Llei de trànsit; en 

el Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament general de circulació; en la Llei 

7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives de la Generalitat de Catalunya; en el present 

Reglament, i en la resta de normativa aplicable. 

Les infraccions administratives realitzades pels usuaris i usuàries del servei seran sancionades instruint l'expedient 

simplificat si s'escau, en què es garantirà l'audiència de l'interessat, aplicant el procediment sancionador aprovat 

pel Decret 278/93 de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d'aplicació als àmbits de competència de 

la Generalitat, publicat al Diari Oficial de la Generalitat número 1972 de 29 de novembre de 1993. El termini 

màxim per a resoldre el procediment sancionador i notificar-ne la resolució a la persona denunciada és de sis 

mesos. 

 

Article 35. Ús indegut del servei 

1. Les persones usuàries del servei han de disposar, per accedir a aquests serveis, d’un bitllet o d’un títol de 

transport adequat de conformitat amb les condicions aplicables en cada moment.  

2. Es considera que una persona usuària fa un ús indegut del servei, pel que fa als títols de transport, quan es 

trobi en algun dels supòsits següents:  

a. Viatjar sense bitllet o amb un títol de transport no validat.  

b. Viatjar amb un títol de transport que no és vàlid per les característiques del trajecte o de la persona 

usuària.  

c. Viatjar amb un títol de transport integrat validat a l’inici del desplaçament però no validat en el 

transbordament.  

d. Viatjar utilitzant un bitllet o un títol de transport manipulat o falsificat.  
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3. En el cas que hom viatgi sense bitllet o amb un títol de transport no validat, s’han d’adoptar les mesures 

següents:  

a. El personal del gestor del servei ha de requerir a la persona usuària l’abonament de la percepció 

mínima corresponent (100 €, amb una bonificació del 50% respecte a aquesta en el cas de pagament 

immediat).  

b. En el cas que la persona usuària no efectuï el pagament immediat de la percepció mínima, el personal 

de l’empresa operadora ha de sol·licitar-li que s’identifiqui per tal de gestionar el cobrament. En el cas 

que no s’efectuï el pagament durant els trenta dies posteriors a la intervenció, l’Ajuntament tramitarà 

el procediment sancionador corresponent.  

c. Si la persona usuària es nega a identificar-se, el personal de l’empresa operadora ha de sol·licitar l’auxili 

de les forces i cossos de seguretat perquè la identifiquin, sens prejudici de la facultat de requerir a la 

persona usuària que abandoni el mitjà de transport o les instal·lacions.  

d. En el cas que hom viatgi amb un títol de transport no vàlid per a les característiques del trajecte o de la 

persona usuària, s’han d’adoptar les mesures establertes per l’apartat 3. Així mateix, en el cas que, 

amb la identificació prèvia de la persona usuària, es comprovi que es tracta d’un títol de transport que 

no és vàlid per les seves característiques, o quan aquesta es negui a identificar-se i per tant no s’hagi 

pogut comprovar aquest aspecte, el personal d’intervenció ha de retenir el títol i dipositar-lo en el lloc 

que es determini per tal que el seu titular, amb l’acreditació prèvia, pugui retirar-lo.  

e. En el cas que hom viatgi amb un títol de transport integrat validat a l’inici del desplaçament però no 

validat en el transbordament, el personal de l’empresa operadora ha de requerir a la persona usuària 

l’abonament d’una percepció equivalent al preu del bitllet senzill.  

f. En el cas que es viatgi utilitzant un bitllet o un títol de transport amb evidència d’haver estat manipulat 

o falsificat, el personal del gestor del servei ha de retenir el bitllet o el títol de transport i ha de requerir 

a la persona usuària que s’identifiqui a l’efecte de cursar la denúncia corresponent. Amb posterioritat, 

s’ha d’indicar a la persona usuària que abandoni el vehicle. Si la persona usuària es nega a identificar-

se, el personal de l’empresa operadora ha de sol·licitar l’auxili dels agents de l’ordre públic perquè la 

identifiquin, sens prejudici de la facultat de requerir a la persona usuària que abandoni el mitjà de 

transport. 

 

Disposició Addicional Única. Col·laboració de la Policia Municipal 

La Policia Municipal col·laborarà per a la consecució d'un bon funcionament del servei, procurant la lliure 

circulació dels vehicles destinats a aquests serveis i el manteniment expedit de les parades de transport públic, 

dels carrils reservats, si escau, i de la resta de les vies utilitzades pel transport públic. 

De la mateixa manera, assistirà al gestor del servei quan alguna persona hagi incomplert les seves obligacions i les 

prohibicions que li resulten d'aplicació, i no esmeni les mateixes de manera voluntària. 

 

Disposició Derogatòria Única 

Queda derogat el Reglament del servei de Transport Públic Urbà de Terrassa aprovat, amb caràcter definitiu, en 

sessió plenària de 22 de febrer de 1990 (BOP 19 de juny de 1990). 

 

Disposicions Finals 

Primera. El present Reglament entrarà en vigor transcorreguts 20 dies hàbils a partir de la seva publicació en el 

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
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Segona. Els gestors dels serveis públics de transport col·lectiu de persones, públic i urbà de Terrassa donaran al 

present Reglament l’adequada difusió entre el seu personal. 


