Procediment: Procediment Genèric Parcs, Jardins i Via Pública, Mobilitat i Serveis
Ref. Expedient: 55/2020/SQVPT
INFORME TÈCNIC
Assumpte: Expedient d’Ordenança reguladora del sistema de tarificació social del
transport públic municipal en autobús de Sant Quirze del Vallès
INFORMO:
ANTECEDENTS DE FET
1. Mitjançant resolució del director general del Transport Terrestre de data 23 de
desembre de 2008 es va autoritzar a l’empresa Transports Públics, SL la prestació
del servei discrecional amb reiteració d’itinerari i cobrament individual entre
Sabadell – Sant Quirze del Vallès i l’Hospital de Terrassa.
En data 22 d’abril de 2009, mitjançant resolució del director general del transport
Terrestre, es va autoritzar a l’empresa Transports Públics SL, la modificació del
servei discrecional amb reiteració d’itinerari i cobrament individual entre Sabadell –
Sant Quirze del Vallès i l’hospital de Terrassa, consistent en la supressió de les
expedicions entre Sant Quirze del Vallès i l’Hospital de Terrassa i adaptar la resta
del quadre d’horaris i expedicions del servei.
Amb motiu de l’anterior, mitjançant resolució de 12 de novembre de 2010, el
director general de Transport Terrestre va resoldre autoritzar a l’Ajuntament de
Sabadell per a la prestació d’un servei discrecional amb reiteració d’itinerari i
cobrament individual entre Sabadell i Sant Quirze del Vallès.
2. En data 11 de gener de 2011 mitjançant el Conveni de col·laboració per la gestió
d’una línia de transport de viatgers entre els municipis de Sabadell i Sant Quirze
del Vallès, estableix un marc de col·laboració en el qual concreten les actuacions a
desenvolupar per a millorar els serveis de transport públic de viatgers per carretera
de la Línia L12.
L’article 7 del mateix conveni estableix les condicions dels títols de transport i diu
literalment:
“Seran vàlids els títols integrats, els títols propis ja existents en el transport urbà de
Sabadell (bitllet senzill, T-10, carnet mensual, carnet mensual jove), el bitllet
col·lectiu (escolar) i el carnet de tarificació social.
El dos darrers títols (escolar i social) podran ser promoguts per cada un dels
ajuntaments. Cada ajuntament compensarà econòmicament a l’operador, amb
periodicitat trimestral, en base a les validacions realitzades. L’import a abonar per
cada validació serà del 8% del preu d’una targeta T-10 integrada d’una zona
(d’aquesta forma s’abona el 80% del preu d’un viatge T-10).
La TUS quedarà facultada, en cas de no rebre aquesta compensació, a requerir als
usuaris el cost del transport.”
3. L’Ajuntament de Sabadell aquest darrer any 2019 ha aprovat tres títols diferents,
amb noves tarifacions socials: TBUS gratuïta i la TBUS reduïda i TBUS
acompanyant.
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4. Atès que la tarifació social del transport públic té per objectiu reduir la barrera que
pot suposar el preu, en persones amb baixos recursos econòmics, respecte l’ús del
transport públic i d’aquesta forma afavorir la mobilitat i reduir el risc d’aïllament en
les persones grans i les persones amb discapacitats, es valora la creació de títols
socials per la ciutadania del municipi de Sant Quirze del Vallès.
5. S’ha redactat la proposta d’avantprojecte d’ordenança consensuada en la Mesa
multilateral de transport, entre la cooperativa Transports Urbans de Sabadell,
l’Ajuntament de Sabadell, la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Sant
Quirze del Vallès i l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.

FONAMENTS DE DRET
D’acord amb el que estableix la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de
règim Local, en la redacció donada per la llei 57/2003, de 16 de novembre, de
mesures per la modernització del govern local; el RD 2568/1986, de 26 de novembre,
pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals; el RD legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós
de les disposicions legals vigents en matèria de règim local; el Decret legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei Municipal i de Règim local de
Catalunya; la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques; Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament
jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
Conveni i addenda al conveni d’adhesió de serveis urbans de Sabadell al sistema
tarifari integrat de transport metropolità entre l’Ajuntament de Sabadell, l’Autoritat del
Transport Metropolità, l’empresa Transports Urbans de Sabadell, SCCL
Conveni de col·laboració per la gestió d’una línia de transport de viatgers entre els
municipis de Sabadell i Sant Quirze del Vallès

FETS
1. Es realitza la proposta d’un avantprojecte d’ordenança per fer efectiu i regular
l’article 7 del Conveni de col·laboració per la gestió d’una línia de transport de
viatgers entre els municipis de Sabadell i Sant Quirze del Vallès.
2. Es proposa la creació de dos títols adreçats a ciutadans de Sant Quirze del Vallès
que es concediran segons el nivell d’ingressos, la condició d’edat o de discapacitat,
són la TBUS gratuïta i la TBUS reduïda en base als criteris específics que recull la
proposta de l’ordenança:
-

La TBUS gratuïta serà un títol de transport personal i intransferible que
permetrà un nombre il·limitat de viatges, i tindrà associat un sistema de control
compatible amb els existents per als altres títols i que es renovarà anualment.
Aquesta targeta tindrà una bonificació del 100% dels cost del viatge i un cost
de producció i gestió a abonar en el moment en el què se’n fa una nova,
duplicats i renovacions. Aquest cost s’especificarà en el moment en què
s’actualitzin les tarifes de transport.
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-

La TBUS reduïda serà una targeta acreditativa de caràcter personal i
intransferible que tindrà associada i permetrà adquirir, com a títol de transport,
una Targeta multi viatge a un preu reduït i amb sistema de control compatible
amb l’existent per els altres títols, es renovarà cada tres anys. Aquesta targeta
permetrà efectuar un nombre limitat de viatges i els seu preu serà com a màxim
el 50% del preu d’una targeta multi viatge general.

L’eficàcia dels títols serà progressiva i parcial, primer serà efectiu el títol de la TBUS
Gratuïta i posteriorment i condicionat als recursos municipals i desenvolupaments dels
sistemes de gestió podrà entrar en vigor la TBUS Reduïda.
3. Per la TBUS Gratuïta la compensació econòmica per cada validació del títol social
segons el conveni es calcularà en referència a la targeta T-10 integrada de l’ATM
(l’actual T-Casual).
Segons l’estimació de costos realitzada per TUS:
Títol
Ús L12 (2019)
Bitllet senzill
15.129
Tarifació Social Sabadell
15.267
Targeta 10 viatges
47.969
Abonament mensual
5.413
Abonament mensual jove
3.309
Col·lectiu
396
T-Dia
7
T-10
67.129
T-50/30
4.884
T-Mes
27.217
T-Trimestre
2.435
T-Jove
22.095
T-16
17.247
T-70/30
414
T-FM/FN
306
T-Empleat
1.035
Altres
85
TOTAL
230.337

% L12 % Sabadell
6,6%
8,9%
6,6%
18,8%
20,8%
24,7%
2,4%
3,2%
1,4%
2,4%
0,2%
0,3%
0,0%
0,0%
29,1%
14,5%
2,1%
0,9%
11,8%
9,2%
1,1%
0,8%
9,6%
4,5%
7,5%
10,1%
0,2%
0,4%
0,1%
0,1%
0,4%
0,4%
0,0%
0,7%

Diferència tar. Social SBD-SQV
12,2%
Dif. Validacions SBD-SQV
28.121
Percentatge per cada T-10
8%
Preu T-10 integrada
11,35 €
Import per validació
0,91 €
Import anual estimat (IVA inclòs)
25.533,75 €

Títols propis TUS
Títols ATM
4. Els títols seran un carnet que es presentaran al conductor/a i aquest expedirà un
bitllet.
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CONCLUSIONS
Es proposa iniciar el tràmit de la proposta d’avantprojecte de l’Ordenança reguladora
del sistema de tarificació social del transport públic municipal en autobús a Sant Quirze
del Vallès, la creació de la comissió d’estudi per realitzar l’aprovació inicial, informació
pública i si s’escau l’aprovació definitiva.

Sant Quirze del Vallès, a data de la signatura

CPISR-1 C Laura Ordaz Suárez
Cap d'Àrea de Manteniment, Infraestructures i Serv
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Signat el 26/02/2020 a les 12:05:28
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