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NORMATIVA
Entre d’altre:
-

Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de règim local.

-

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals.

-

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

-

Llei orgànica 2/2012, del 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostaria i sostenibilitat
financera.

ANTECEDENTS
Primer.- El 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.
El 22 d’abril de 2009 es va autoritzar la modificació del servei 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.
Posteriorment, el 12 de novembre de 2010, es va autoritzar l’Ajuntament de Sabadell a la
prestació d’un servei discrecional amb reiteració d’itinerari i cobrament individual entre
Sabadell i Sant Quirze del Vallès.
Segon.- El 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, s’establí un
marc de col·laboració en el qual concreten les actuacions a desenvolupar per a millorar
els serveis de transport públic de viatgers de la Línia L12.
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L’article 7 del conveni estableix les condicions dels títols de transport i dient 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.”
L’any 2019 l’Ajuntament de Sabadell va aprovar tres títols diferents amb noves tarifacions
socials: TBUS gratuïta, la TBUS reduïda i la TBUS acompanyant.
Tercer.- Amb l’ànim d’equiparar el sistema tarifari d’aquest servei de transport públic
municipal en autobús de Sabadell a Sant Quirze del Vallès, l’abril de 2020 es va aprovar
la Ordenança municipal reguladora del seu sistema de tarificació social.
Quart.- Ara es presenta a fiscalització la modificació de la Ordenança als efectes de
regular el cost per la emissió de duplicats del títol del transport.
Forma part de l’expedient l’informe tècnic favorable de la Cap d’Àrea de Manteniment,
Infraestructures i Serveis.
FONAMENTS DE DRET
Primer.- Els articles 1 i 2 regulen l’objecte de la Ordenança i el concepte del Sistema de
Tarifació Social, d’acord amb el qual es proposa la creació dels títols TBUS gratuïta i
TBUS reduïda adreçats a ciutadans de Sant Quirze del Vallès segons el nivell d’ingressos
i la condició d’edat o de discapacitat.
Segon.- L’article 5 detalla els drets i obligacions dels beneficiaris dels títols socials, entre
els quals s’incorpora la obligació de suportar els costos només per la emissió de duplicats
del títol del transport. Aquesta taxa, prèvia la seva quantificació, s’haurà d’incorporar a la
Ordenança fiscal 4.1 d’expedició de documents per tal de poder liquidar-la.
Tercer.- Segons l’informe tècnic que integra l’expedient basat en els càlculs realitzats pel
Servei de Transport Urbà de Sabadell, el cost estimat d’aquestes tarifes socials suportat
per l’Ajuntament de Sabadell el 2019 va ser de 25.533,75 euros.
D’acord amb això, el Pressupost municipal de 2021 preveu la partida 5201 4411 2230000
“Transport públic” amb una dotació inicial de 25.000,00 euros.

Resultat de la fiscalització: amb observacions sobre la necessitat d’incorporar la taxa per
la emissió dels duplicats a la corresponent Ordenança fiscal.
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Sant Quirze del Vallès, a data de la signatura.

TCAT P Francisco Javier Goytisolo
Marquínez - DNI 46135158X
Interventor
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Signat el 11/03/2021 a les 13:03:34

