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REGLAMENT DEL SERVEI PÚBLIC DE TRANSPORT URBÀ DE VIATGERS A 
CUBELLES  

Capítol I. Objecte del reglament  

Article 1  

És objecte d’aquest reglament la regulació de la prestació en règim de gestió indirecta 
del servei públic municipal de transport urbà de viatgers.  

Article 2  

L’activitat pròpia del servei de transport urbà de viatgers resta assumida per 
l’Ajuntament de Cubelles com a servei propi, en virtut de l’acord plenari de data 18 de 
novembre de 2002, prèvia la tramitació de l’expedient d’establiment oportú i d’acord 
amb l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local de 
Catalunya, i l’article 63 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de 
Catalunya, i 106.1 del Decret 319/1990, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei de regulació del transport de viatgers per carretera mitjançant 
vehicles de motor.  

Article 3  

El servei municipal de transport urbà de viatgers es prestarà en règim de lliure 
concurrència i sota la forma de gestió indirecta, mitjançant concessió, escollit per 
l’Ajuntament segons el procediment contractual recollit a l’article 156 del Text Refós de 
la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 2/2000, de 16 de juny.  

Capítol II. Drets i obligacions del contractista  

Article 4  

El contractista està obligat a complir les obligacions que legal i reglamentàriament es 
prevegin i, en tot cas, les següents:  

1. Organitzar i prestar el servei de transport urbà de viatgers amb la continuïtat 
convinguda i garantir als particulars el dret a utilitzar-lo en les condicions establertes, 
mitjançant l’abonament de la contraprestació econòmica establerta a la corresponent 
Ordenança Fiscal reguladora d’aquesta.  

2. Fer-se càrrec de les següents despeses:  

- Les que originin la contractació de personal encarregat del servei.  

- Les de caràcter tributari que gravin l’activitat exercida.  
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- Qualsevol altre que s’especifiqui al plec de clàusules administratives.  

3. Prestar el servei amb total continuïtat i regularitat. En cas d’extinció del contracte, 
l’adjudicatari haurà de prestar el servei fins que un altre adjudicatari es faci càrrec de la 
seva gestió.  

4. Realitzar el servei sota la seva responsabilitat, assumint els riscos que se’n derivin, 
posant per això en funcionament les instal·lacions, maquinària i vehicles necessaris com 
a màxim el dia de la subscripció del contracte. Restarà obligat, en tot cas, a tenir el 
servei preparat per al seu funcionament en la data que s’indiqui per l’Administració.  

5. Tenir cura del bon funcionament del servei; amb aquesta finalitat podrà dictar les 
oportunes instruccions, sense perjudici de les facultats de policia que es reserva 
l’Ajuntament per a assegurar la bona marxa del servei.  

6. Complir les disposicions vigents en matèria de legislació laboral, social i de seguretat 
i higiene en el treball. L’incompliment d’aquestes obligacions d’ordre laboral i social o 
la infracció de les disposicions sobre seguretat i higiene en el treball, no comportarà cap 
mena de responsabilitat per l’Ajuntament.  

7. A subscriure, amb primes al seu càrrec una pòlissa de responsabilitat civil per valor 
mínim de 601.012,104 EUR, per a respondre dels possibles danys a tercers que es 
puguin derivar del funcionament del servei i de les instal·lacions.  

L’adjudicatari haurà de presentar còpia de les anteriors pòlisses davant l’Ajuntament de 
Cubelles en els deu dies següents a la signatura del contracte.  

8. Respondre a tercers dels danys que puguin ocasionar-se pel funcionament del servei 
atorgat, llevat els que procedeixin d’actes realitzats en compliment d’ordres imposades 
directament per l’Ajuntament.  

9. Tenir cura de l’estat de conservació tècnica, que haurà de ser idònia per una correcta 
explotació, i assegurar el bon estat dels elements mecànics del vehicle que puguin 
afectar la seguretat dels usuaris i vianants.  

10. Exercir per si mateix la gestió del servei i no cedir-la o traspassar-la a tercers sense 
el consentiment exprés de l’Ajuntament.  

11. Informar a l’Ajuntament sobre la prestació del servei. A tal efecte atendrà 
satisfactòriament les demandes d’informació que aquell li formuli, i haurà de presentar 
al Regidor de Dinamització Econòmica de l’Ajuntament de Cubelles, per tal que sigui 
aprovada pel mateix, la següent documentació, durant el mes de gener de cada any:  

- Memòria de l’activitat realitzada durant l’any anterior.  

- Programació del servei.  
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- Proposta de modificacions del servei, si s’escauen, que es consideren precises per una 
millor configuració i explotació del transport urbà.  

- Còpia dels justificants de cotització a la Seguretat Social i relació del personal que 
presti el servei.  

12. Sotmetre’s a les inspeccions que l’Ajuntament entengui oportunes per tal de 
comprovar la bona realització de la gestió del servei contractat, facilitant i col·laborant 
en la realització d’aquestes.  

13. Utilitzar el logotip de l’Ajuntament en els vehicles i les parades, en la forma que 
aquest estableixi.  

14. Fer constar la titularitat municipal del servei en qualsevol difusió del servei que 
realitza el gestor del servei.  

Capítol III. Prestació del servei  

Article 5  

La prestació del servei s’efectuarà amb subjecció a les estipulacions contingudes al Plec 
de clàusules administratives i al d’explotació que regeixin el procediment contractual 
corresponent i la resta de normativa d’aplicació.  

Article 6  

Durant la prestació del servei, l’adjudicatari es mantindrà en contacte amb la Regidoria 
de Dinamització Econòmica i haurà d’atendre, durant la seva realització, qualsevol 
requeriment que per part de l’esmentat servei se li dirigeixi, recaptant d’aquest 
l’aprovació de les solucions adoptades.  

Article 7  

El contractista serà responsable de la qualitat tècnica de la gestió del servei prestat, així 
com de les conseqüències que es dedueixin per a l’Ajuntament o per tercers de les 
omissions, errors, mitjans inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del 
contracte.  

Article 8  

En aquest sentit, el contractista s’encarregarà de la contractació del personal necessari 
per tal de dur a terme la gestió del servei de transport públic, assumint la seva direcció 
així com el control de la qualitat del seu treball. En tot cas, el personal haurà de tenir la 
qualificació tècnica suficient per tal de desenvolupar correctament el seu treball.  

Article 9  
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L’àmbit territorial del servei abasta el terme municipal de Cubelles.  

Article 10  

El servei es prestarà en horari d’hivern i d’estiu que serà el següent:  

Horari d’hivern: La prestació del servei començarà a les 7 del matí de Mas Trader II en 
direcció a l’estació de RENFE.  

- De dilluns a divendres:  

Matí: De 7 a 11 hores.  

Tarda: De 13 a 16 hores.  

- Dissabtes:  

De 10 a 15 hores.  

- Diumenges: No es prestarà servei.  

- Festius (de dilluns a dissabte): Es prestarà servei en l’horari corresponent.  

Les parades seran les següents:  

Anada:  

* C/ Velázquez - C/ Dalí.  

* C/ Velázquez - C/ Rosales.  

* C/ Goya- Tàpies.  

* C/ Dàlia (Hostal).  

* C/ Dàlia - C/ Gerani (Font Mas Trader).  

* Ctra. Corral d’en Cona - C/ Molí Nou.  

* C/ Del Corral d’en Cona (Bar).  

* Cementiri.  

* Plaça del Mercat.  

* Pont Renfe (Poliesportiu).  
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* Jardins Gaudí - Estació.  

Tornada:  

* Jardins Gaudí - Estació.  

* Passeig Bardagí - Av. Catalunya (C31).  

* C/ Àngel Guimerà - Plaça Font.  

* Passeig Vilanova - C/ Rocacrespa.  

* Passeig Vilanova (Escola Charlie Rivel).  

* Passeig Vilanova - C/ Ovidi Montllor.  

* C/ Corral d’en Cona (Bar).  

* Ctra. Corral d’en Cona - c/ Molí Nou.  

* C/ Dàlia - C/ Gerani (Font Mas Trader).  

* C/ Assutzena - Camèlia.  

* C/ Camèlia - Romaní.  

* C/ Goya - Velázquez.  

* C/ Goya - Tàpies.  

* C/ Velaquez - C/ Rosales.  

* C/ Velázquez - C/ Dali.  

Horari d’estiu: La prestació del servei començarà a las 8.30 del matí de Mas Trader II 
en direcció a la Plaça del Mar.  

Des del 15 de juny al 15 de setembre.  

- De dilluns a divendres:  

Matí: De 8.30 a 12.30 hores.  

Tarda: De 17.30 a 20.30 hores.  

- Dissabtes: De 10 a 15 hores.  
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- Diumenges: No es prestarà servei.  

- Festius (de dilluns a dissabte): Es prestarà servei en l’horari corresponent.  

Les parades seran les següents:  

Anada:  

* C/ Velázquez - C/ Dalí.  

* C/ Velázquez - C/ Rosales.  

* C/ Goya- Tàpies.  

* C/ Dàlia (Hostal).  

* C/ Dàlia - C/ Gerani (Font Mas Trader).  

* Ctra. Corral d’en Cona - C/ Molí Nou.  

* C/ Del Corral d’en Cona (Bar).  

* Cementiri.  

* Plaça del Mercat.  

* Passeig Fluvial- C/ Onze de Setembre.  

* Passeig Fluvial - C/ Llevant.  

* Plaça del Mar.  

Tornada:  

* Plaça del Mar.  

* C/ Josep Tarradellas (Hostal).  

* C/ Josep Tarradellas - Carrer Roses.  

* C/ Onze de Setembre (Renfe Mar).  

* Jardins Gaudí - Estació.  

Article 12  
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Cada vehicle portarà al seu servei un conductor-cobrador, que serà el representant del 
concessionari durant el viatge, amb atribucions per fer complir als usuaris del servei les 
normes relatives a la policia i higiene.  

Article 13  

El servei es prestarà amb les degudes condicions de sanitat, neteja i estat de conservació 
tècnica, així com amb la revisió reglamentària favorable de la inspecció tècnica de 
vehicles.  

Article 14  

Els vehicles adscrits al servei portaran instal·lada la maquinària necessària per 
l’expedició i control dels títols de transport que incorporaran sistemes tècnics que 
impedeixin la seva manipulació. La maquinària haurà de ser autoritzada per 
l’Ajuntament de Cubelles.  

Article 15  

El gestor del servei ha de senyalitzar a l’interior dels vehicles la prohibició de fumar, 
essent responsable de l’estricte compliment d’aquesta prohibició.  

Article 16  

Els vehicles amb aire condicionat en funcionament hauran de tenir les finestres 
tancades.  

Article 17  

Si un vehicle interromp el seu servei a causa d’un accident, els usuaris tindran dret a 
pujar en el vehicle següent utilitzant el mateix títol de transport.  

Article 18  

En l’interior del vehicle i en les parades, segons els casos, hi haurà de constar 
informació suficient pels usuaris respecte de les tarifes vigents, els horaris i itineraris i 
la resta de circumstàncies concretes que hagin de ser conegudes pels usuaris del servei.  

El concessionari s’encarregarà d’establir un sistema d’informació a les parades 
mitjançant rètols informatius rígids de dues cares, en una hi constarà l’escut de 
l’Ajuntament, l’horari i el nom de la parada i l’altra es reservarà per a espais 
publicitaris.  

Article 19  
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El concessionari haurà de reservar un espai al vehicle per a informació institucional 
gratuïta.  

Article 20  

El vehicle haurà de comptar amb un mínim de 21 places i el concessionari tindrà un 
altre de reserva.  

Article 21  

En la part exterior frontal i de darrera del vehicle es posarà l’escut de l’Ajuntament de 
Cubelles, juntament amb la inscripció “Bus urbà de Cubelles”. Dintre del vehicle també 
constarà l’escut de l’Ajuntament de Cubelles.  

Els laterals del vehicle es reservaran per a publicitat. El concessionari farà entrega a 
l’Ajuntament d’una còpia dels contractes publicitaris que estableixi.  

Article 22  

El personal de l’empresa concessionària adscrit a la prestació del servei queda obligat al 
compliment de les següents regles:  

1. No admetre al servei un nombre d’usuaris superior a l’autoritzat pel vehicle.  

2. Complir en tot moment les normes vigents en matèria de trànsit i circulació de 
vehicles i l’horari del servei.  

3. Impedir l’accés al vehicle que presta el servei a les persones que transporten animals, 
paquets o efectes que per les seves mides, classes, quantia o mals olors puguin afectar a 
la resta d’usuaris o al servei. Queden exclosos de la prohibició de portar animals les 
persones invidents que per la seva minusvalia necessiten utilitzar un gos-pigall.  

4. Facilitar als viatgers tota la informació que sol·licitin en relació amb el servei.  

5. Deturar els vehicles el més a prop possible de les voreres, amb la finalitat de que els 
passatgers puguin pujar i baixar sense perill.  

6. No donar sortida als vehicles mentre els usuaris estiguin pujant o baixant.  

7. Efectuar l’arrencada del vehicle i la parada sense brusquedat, i no deixar la direcció 
del vehicle, ni realitzar accions o omissions que els puguin distreure de la conducció.  

8. Anar degudament uniformats.  

9. No realitzar parades diferents a les establertes llevat que les circumstàncies així ho 
exigeixin.  
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10. No permetre l’accés a l’autobús de viatgers sense el corresponent títol de transport.  

Capítol IV. Drets i deures de l’usuari  

Article 23  

Tindrà la condició d’usuari el ciutadà que estigui utilitzant el servei públic urbà de 
transport. L’accés a la condició d’usuari és lliure i general per a tots els ciutadans.  

Article 24  

Els usuaris del servei tenen dret:  

1. A gaudir del servei d’acord amb les prescripcions d’aquest Reglament.  

2. A instar als conductors-cobradors adscrits al servei, el compliment de les seves 
obligacions.  

Article 25  

Els usuaris del servei estan obligats:  

1. A abonar les tarifes del servei quan tinguin més de tres anys d’edat.  

2. A portar preparada moneda fraccionada suficient pel pagament de la tarifa quan 
puguin al vehicle, sense que es pugui obligar al conductor-cobrador a canviar moneda 
de més de 10 EUR.  

3. A conservar el títol de transport durant el viatge.  

4. A utilitzar els sistemes de control dels títols de transport instal·lats en els vehicles.  

5. A mostrar al conductor-cobrador les targetes especials d’abonament si es donés el 
cas.  

6. A respectar al conductor-cobrador i acceptar les seves indicacions pel millor 
compliment del servei.  

7. A no distreure al conductor quan el vehicle estigui en marxa.  

8. A mostrar el títol de transport degudament cancel·lat a sol·licitud del conductor-
cobrador.  

9. A no sol·licitar al conductor que efectuï parades diferents a les establertes 
oficialment.  
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10. A no pujar al vehicle quan s’hagi fet l’advertiment de que està complert.  

11. A no introduir en el vehicle gossos o altres animals o paquets i efectes que per les 
seves mides, classe, quantitat, pes o mals olors puguin molestar la resta d’usuaris.  

12. A no fumar a l’interior dels vehicles.  

13. A no llençar papers ni altres objectes dins ni fora del vehicle.  

14. A no obrir les finestres quan funcioni l’aire condicionat.  

Article 26  

Les queixes i reclamacions pel mal funcionament del servei es presentaran davant del 
concessionari, en la forma que ell mateix haurà d’establir i detallar a la proposta que 
presenti.  

Article 27  

Les reclamacions d’indemnització que es derivin d’accidents del servei es podran 
presentar, dins dels terminis legals, davant del gestor-concessionari, segons allò 
establert a la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú i el Reial Decret 429/1993, de 26 de 
març, pel qual s’aprova el Reglament dels procediments de les administracions 
públiques en matèria de responsabilitat patrimonial.  

Article 28  

Els usuaris que no vagin previstos del títol de transport corresponent al viatge que 
realitzen hauran de pagar, a més del seu import màxim, una multa de 10 EUR.  

Capítol V. Potestats i obligacions de l’administració  

Article 29  

L’Ajuntament de Cubelles és titular del servei que es presta de forma indirecta, 
ostentant el servei, en tot moment, la qualificació de servei públic de l’Ajuntament, la 
qual cosa justifica el control de la seva gestió i la inspecció del servei en tot moment.  

Article 30  

L’Ajuntament de Cubelles no posarà a disposició ni farà entrega al concessionari de cap 
tipus de obra, bé o instal· lació municipal, de tal forma que el concessionari aportarà els 
mitjans personal, material i tècnics necessaris, i executarà les obres necessàries.  

Article 31  
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L’Ajuntament de Cubelles té la potestats legals que li corresponen com a titular del 
servei públic del transport urbà, i d’entre altres, les següents:  

1. Ordenar discrecionalment les modificacions que l’interès públic exigeix. En aquest 
sentit l’Ajuntament podrà alterar provisionalment els itineraris, amb escurçament del 
recorregut o desviació de la ruta, per causa d’obres o esdeveniment especials. Aquestes 
alteracions seran notificades al gestor el servei amb la major antelació possible.  

2. Fiscalitzar la gestió del contractista. En aquest sentit, podrà inspeccionar el servei, els 
vehicles i la documentació relacionada amb el transport urbà, i dictar les ordres per 
mantenir o restablir la prestació del servei.  

3. Imposar al contractista les sancions pertinents per raó de les infraccions que hagi 
comès en la prestació del servei, prèvia instrucció del procediment sancionador 
pertinent, en què es donarà audiència al contractista.  

4. Supressió del servei, sense perjudici de la indemnització dels danys i perjudicis que 
se li hagin causat al contractista, llevat que la supressió sigui deguda a força major.  

5. Extingir el contracte per qualsevol de les causes previstes a l’ordenament. Entre 
d’altres, s’entendran com a causes d’extinció:  

a) Per l’acabament del termini estipulat.  

b) Per la impossibilitat sobrevinguda en la prestació per causa no imputable a les parts.  

c) Pel mutu dissens de les parts.  

d) Per l’incompliment molt greu de les obligacions essencials assenyalades en el plec de 
clàusules que afectin la continuïtat i regularitat de la prestació.  

e) Quan l’empresari no presti el servei per sí mateix sense l’autorització expressa de 
l’Ajuntament de Cubelles de subcontractar part del mateix, sinó aquesta possibilitat no 
està expressament prevista al Plec de clàusules.  

f) Si aixecada la intervenció, el contractista torna a incórrer en les infraccions que 
l’hagin determinat o en altres similars.  

Article 32  

1. L’Ajuntament pot acordar la intervenció del servei si, de l’incompliment del 
contracte, se’n deriva una pertorbació del servei o es produeix una lesió als interessos 
dels usuaris. La intervenció durarà fins que aquelles causes pertorbadores desapareguin.  

2. La intervenció per part de l’Ajuntament pot tenir un abast parcial o total respecte de 
les obligacions incompletes pel contractista.  
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La intervenció durarà fins que el contractista estigui en condicions, a criteri de 
l’Ajuntament, de seguir la gestió normal del servei. En tot cas, la intervenció n podrà 
excedir, en cap cas, d’un any.  

Article 33  

Per acordar la intervenció, se seguirà el procediment següent:  

1. La circumstància o fet que determini la intervenció del servei han de ser acreditats en 
un informe tècnic que adverteixi de la situació de pertorbació o de la lesió que posa en 
perill la bona prestació del servei.  

2. Aquest informe, juntament amb la resolució del president de la corporació d’iniciació 
de l’expedient, s’ha de traslladar al contractista perquè, en el termini de quinze dies, 
al·legui el que consideri convenient als seus interessos.  

3. Si el Ple de la Corporació atengués les circumstàncies tècniques i jurídiques que 
poden determinar la intervenció, com a conseqüència de l’incompliment del 
contractista, li ha d’advertir que, en el cas que no corregeixi la situació irregular en el 
termini de temps adequat i suficient que es fixi, es portarà a terme la intervenció.  

Article 34  

1. Durant el temps que estigui intervingut el servei, l’ens local percep els drets establerts 
dels usuaris i utilitza el mateix personal i material adscrit, sense alterar les condicions de 
prestació d’acord amb l’ordenació jurídica del servei.  

2. En aquest sentit, un interventor tècnic designat per l’Ajuntament substituirà al 
contractista en les seves tasques de gestió del servei i de direcció del personal, sota la 
supervisió de l’Ajuntament.  

L’explotació temporal es farà per compte i risc del contractista, al qual s’ha de lliurar, 
en finalitzar la intervenció, el saldo actiu que resulti després d’haver-se satisfet totes les 
despeses, incloses les retribucions i els emoluments de l’interventor. Tot això s’entén 
sens perjudici de l’obligació del contractista d’indemnitzar a l’Ajuntament els danys i 
perjudicis que efectivament li hagi irrogat.  

Article 35  

L’Ajuntament complirà les obligacions disposades al contracte i, en general, les 
següents:  

1. Indemnitzar l’empresari en cas de la supressió del servei, abans de finalitzar el 
termini pactat; excepte resolució culpable del contractista.  

2. Posar a disposició del contractista els béns i les instal·lacions que s’hagin convingut.  
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3. Atorgar al contractista a protecció adequada per a la prestació del servei.  

4. Respondre davant tercers, amb caràcter subsidiari, dels danys derivats del servei, en 
cas d’insolvència del contractista.  

5. La indemnització al contractista per l’incompliment del contracte per causa que sigui 
imputable a l’Ajuntament.  

Article 36  

Llevat dels procediments específicament establerts en aquest reglament o en el plec de 
clàusules administratives o en la normativa aplicable, les incidències sorgides entre 
l’ens local i el contractista que gestiona el servei derivades de la diferent interpretació o 
de la necessitat de modificar les condicions contractuals es tramiten mitjançant un 
expedient contradictori que comprèn les actuacions següents:  

a) La proposta de la unitat administrativa de l’ens local de la qual depèn el servei.  

b) L’audiència al contractista i l’informe del tècnic, en el termini de deu dies.  

c) L’informe jurídic i de la intervenció de fons en el termini de deu dies.  

d) La resolució de l’òrgan competent per a la contractació, en el termini de vint dies. El 
procediment s’ha de resoldre en el termini màxim de dos mesos a comptar de l’inici, i la 
manca de resolució dins d’aquest termini produeix efectes desestimatoris de la 
pretensió.  

Capítol VI. Tarifes i subvenció  

Article 37  

El concessionari percep com a retribució les tarifes autoritzades reglamentàriament, las 
quals seran aprovades d’acord amb el procediment establert pel Decret 149/88, de 28 
d’abril, del Departament de Comerç, Consum i Turisme (actualment Departament 
d’Indústria, Comerç i Turisme) de la Generalitat de Catalunya, o disposició legal que el 
substitueixi.  

Article 38  

El concessionari percebrà com a retribució la següent remuneració, que podrà 
comprendre alguns o tots els següents conceptes:  

a) Les tarifes o preus que han d’abonar els usuaris del servei.  

b) Si s’escau, una subvenció a càrrec de l’Ajuntament, en cas que les tarifes no fossin 
suficients pel finançament del cost del servei.  
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c) Ingressos per publicitat, en cas que aquesta sigui gestionada pel contractista.  

Article 39  

Les tarifes seran les següents:  

- Bitllet senzill en dies feiners: 1 EUR.  

- Bitllet pensionista: 0,60 EUR.  

- Abonament 10 viatges: 9 EUR.  

Article 40  

El usuaris menors de 3 anys no abonaran la tarifa del servei.  

Article 41  

Els paquets i objectes de dimensions fins a 50 × 30 × 15 cm. i els rotllos de dimensions 
fins a 150 cm. de longitud i 10 cm de diàmetre queden exempts de pagament.  

Els paquets i objectes que superin les mides esmentades fins a un màxim de 80 × 50 × 
40 hauran d’abonar la tarifa de transport.  

Cada usuari només podrà transportar fins un màxim de dos paquets o objectes. En cap 
cas es permetran càrregues superior a 30 Kg.  

Per raó de la comoditat i de la seguretat dels usuaris, no es podran posar als vehicles els 
paquets que superin les mides especificades, els envasos o garrafes que continguin 
substàncies inflamables i els objectes que pel seu aspecte i condició puguin molestar o 
afectar el servei o a la resta dels usuaris.  

Capítol VII. Règim sancionador  

Article 42  

Podrà ser sancionada qualsevol infracció de la legislació reguladora del transport urbà 
de viatgers, del Codi de la Circulació, d’aquest Reglament i de la resta de disposicions o 
actes administratius municipals complementaris.  

Article 43  

La responsabilitat penal, civil, administrativa i laboral, derivada de les infraccions abans 
indicades o de l’incompliment de la legislació en general aplicable a la prestació del 
servei, serà exigida, en tot cas, al gestor-concessionari del servei, sens perjudici de que 
aquest la pugui repetir contra el responsable directe de la infracció.  
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Article 44  

Les infraccions d’aquest Reglament i de la resta de disposicions o actes administratius 
municipals complementaris, realitzats pel gestor-concessionari del servei, es 
classifiquen en molt greus, greus i lleus i seran les següents:  

1. Són infraccions molt greus.  

a) No iniciar, paralitzar o no prestar la totalitat o part del serveis contractats, en el 
període establert, sense causa justificada.  

b) Prestar els serveis en condicions que puguin afectar a la seguretat de les persones 
perquè comportin perill greu i directe.  

c) Manipular o falsejar intencionadament els elements de control, la instal·lació dels 
quals és obligada en el vehicle, de tal manera que no s’obtinguin dades o que se 
n’obtinguin de falses, amb repercussió de la prestació del servei de transport.  

d) Obstruir l’actuació de la inspecció del servei, que porti a terme l’Ajuntament, de 
manera que impedeixi o retardi l’exercici de les funcions que l’Ajuntament de Cubelles 
té atribuïdes.  

e) Cometre tres infraccions greus en el període d’un any.  

f) L’abandonament o la paralització del servei sense causa justificada.  

g) Cedir, traspassar o subcontractar el servei sense la preceptiva autorització de 
l’Ajuntament.  

h) L’incompliment reiterat de les obligacions laboral o de seguretat social envers el 
personal del servei.  

i) En general, qualsevol incompliment molt greu de les obligacions essencials del 
concessionari.  

2. Són infraccions greus.  

a) Prestar el servei el condicions diferents de les que s’assenyalen a la normativa 
aplicable, llevat que sigui qualificada com infracció molt greu.  

b) Prestar el servei mitjançant una persona física o jurídica no autoritzada.  

c) Incomplir el règim de tarifes.  

d) La inexistència dels elements de control que cal dur instal·lats en els vehicles, o que 
no estiguin en funcionament.  
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e) La no aportació de dades essencials de la documentació obligatòria o el seu 
falsejament.  

f) Incomplir reiteradament, sense justificació els horaris i les freqüències del servei.  

g) La no subscripció de les assegurances obligatòries.  

h) La manca de funcionament dels aparells de confort (calefacció/aire condicionat) 
instal·lats als vehicles.  

i) Permetre una contaminació del medi ambient o acústica en els vehicles superior a la 
prevista a les ordenances municipals o reglamentació comunitària.  

j) Cometre tres o més infraccions lleus en el període d’un any.  

k) Desobediència greu o reiterada de les ordres donades al concessionari pel que fa a 
l’ordenació o forma de prestació del servei.  

l) En general, qualsevol incompliment qualificat de greu de les obligacions essencials 
del concessionari.  

3. Són infraccions lleus:  

a) Prestar el servei sense dur en el vehicle la documentació formal exigida per la 
normativa aplicable.  

b) No dur en lloc visible del vehicle els distintius exigits per la normativa vigent, així 
com els emblemes de l’Ajuntament.  

c) Transportar viatgers en nombre superior a l’autoritzat pels vehicles de que es tracta.  

d) La manca d’exhibició dels preceptius quadres de tarifes, horaris, avisos i altres 
informacions d’exhibició obligada.  

e) Permetre incomplir les normes generales de policia i higiene.  

f) Tenir un tracte desconsiderat amb els usuaris.  

g) No mantenir la netedat i el bon estat d’aparença del vehicle.  

h) Permetre viatjar a persones sense el corresponen títol.  

i) En general cometre qualsevol de les infraccions assenyalades en la relació anterior 
quan per la seva naturalesa, per l’ocasió o circumstàncies no ha de ser qualificada com a 
greu.  
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Article 45  

Les infraccions esmentades seran sancionades amb multes que seran graduades dins els 
imports màxims i mínims que seguidament s’estableixen, en funció de les 
circumstàncies agreujants o atenuants existents, i de la intencionalitat o grau de 
negligència o imprudència.  

1. Les infraccions lleus seran sancionades amb una multa compresa entre els 30 EUR i 
els 240 EUR.  

2. Les infraccions greus seran sancionades amb una multa compresa entre els 241 EUR i 
els 600 EUR.  

3. Les infraccions molt greus seran sancionades amb una multa compresa entre les 601 
EUR i els 2.404 EUR o la resolució del contracte si fos reincident.  

Article 46  

Tota infracció donarà lloc a un expedient que es tramitarà amb audiència del gestor-
concessionari i es resoldrà per l’Alcalde o regidor en qui delegui, declarant comesa o no 
una infracció i imposant, en el primer cas, la sanció corresponent.  

Disposició addicional  

Normativa d’aplicació supletòria  

En tot el que no sigui previst en aquest Reglament de serveis, serà d’aplicació la Llei 
12/1987 de 28 de maig, de regulació del transport de viatgers per carretera mitjançant 
vehicles de motor, el Decret 319/1990, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei de regulació del transport de viatgers per carretera mitjançant 
vehicles de motor i la resta de normativa concordant, així com la normativa que, en el 
seu cas, derogui o modifiqui la que s’acaba d’indicar. En aquest cas, les disposicions del 
present Reglament s’entendran adaptades automàticament a la nova normativa.  

Disposició final  

Els articles d’aquest Reglament que per sistemàtica normativa incorporen aspectes de la 
legislació estatal i/o autonòmica s’entendran automàticament modificats en el moment 
que es produeixi la revisió d’aquesta legislació.  

Cubelles, novembre de 2002.  

El Regidor de Dinamització Econòmica, Antonio Peregrina Albarral. 

022003004095 
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