
ORDENANÇA PER A LA CONCESSIÓ GRATUITA  DE TARGETES DE 
TRANSPORT PÚBLIC INTERURBÀ D’1 ZONA 

 
 
 

Exposició de motius 
 

 
L’ajuntament de Badia del Vallès amb l’objectiu d’oferir un conjunt d’avantatges a 
aquells col·lectius del municipi que mereixen una especial atenció (gent gran) va 
promoure la creació d’un títol acreditatiu anomenat “carnet de la mobilitat de Badia 
del Vallès”. 
 
Per aquest motiu, l’ajuntament facilitava targetes multi viatges de transport 
gratuïtament a les persones que complien els requisits previstos en aquesta 
ordenança. 
 
Atesa la situació de crisi econòmica general que viu el país, i en concret aquest 
municipi, l’Ajuntament valora la necessitat de prioritzar la despesa en ajuts d’urgència 
social per aquelles persones i famílies del municipi que es troben en situació de 
vulnerabilitat degut a la manca de recursos econòmics.  
 
Per aquest motiu es proposa una nova regulació de les targetes de Transport Públic 
Interurbà d’una zona, de manera que es limita el lliurament de targetes de transport a 
aquelles persones que tenen necessitat de desplaçar-se per motius mèdics o per 
ingrés hospitalari o residencial d’un familiar. 
 
Article 1 . Objecte .  
 
La present ordenança té per objecte regular la concessió gratuïta de targetes de 
transport d’una zona per a totes aquelles persones que ho necessitin i compleixin els 
requisits establers en aquesta ordenança. 
 
Article 2 . Àmbit d’aplicació de la concessió. 
 
La concessió s’aplicarà en l’àmbit territorial del transport interurbà, que tinguin com a 
origen o destí el municipi de Badia del Vallès i que corresponguin a la zona 1, 
establerta. 
 
Article 3 . Beneficiaris .  
 
Són beneficiaris de la prestació les persones empadronades a Badia del Vallès, majors 
de 65 anys, amb ingressos individuals, en còmput anual, per tots els conceptes 
(pensions, rendes de capital mobiliari i immobiliari) no superin el 100 % del SMI vigent. 
A més, han de trobar-se en alguna de les següents situacions: 
 
- necessitat de tractament mèdic fora del municipi.  
- ingrés hospitalari o residencial d’un familiar directe fins a segon grau de 
consanguinitat (cònjuge o parella, pares i fills). 
 
En el moment en què no es reuneixin les condicions per ser beneficiari s’extingirà 
el dret a obtenir la gratuïtat dels títols de transport. 
 
Aquest requisits podran ésser modificats per acord del Ple municipal, degudament 
motivat i si les circumstancies així ho aconsellen per tal de millorar la gestió del 



procediment. 
 
 
Article 4. Gestió del sistema. 
 
L’obtenció de les targetes multi viatges gratuïtes es gestionarà per l’ajuntament de 
Badia del Vallès. 
 
Acreditació del dret a la prestació social .  
 
Els ciutadans que desitgin ser beneficiaris de la prestació objecte del present 
reglament, hauran de sol·licitar-la a l’ajuntament de Badia del Vallès, i hauran d’aportar 
com a mínim la següent documentació: 
 
•  Sol·licitud expressament formulada per l’interessa’t 
•  Fotocòpia i original del DNI de la persona sol·licitant 
•  Volant d’empadronament 
•  Fotocòpia de la Declaració de la Renda o Patrimoni, o certificat de la 
Delegació d’hisenda en cas de no tenir obligació de realitzar-la, així com 
altres documents que justifiquin els ingressos del sol·licitant. 
 
En cas d’haver d’assistir a visites mèdiques o tractament de rehabilitació fora del 
municipi: 
 
• Document que acrediti les dates de les visites programades o del tractament de 
rehabilitació. 
 
En cas d’ingrés residencial o hospitalari d’un familiar fins a segon grau de 
consanguinitat: 
 
• Document que acrediti l’ingrés hospitalari o residencial del familiar.  
 
•  Document que acrediti la relació de parentiu entre el sol·licitant de les targetes de 
transport i la persona ingressada. 
 
Aquesta documentació podrà ésser modificada per acord de la Junta de Govern 
Local degudament motivat i si les circumstàncies així ho aconsellen per tal de 
millorar la gestió del procediment. 
 
Sol·licituds 
 
Rebudes les sol·licituds per l’ajuntament de Badia del Vallès, es comprovarà les dades 
aportades per les persones interessades i s’exigirà, en cas necessari, aclariment de 
les mateixes o aportació de la documentació complementària que fos necessària per 
acreditar el compliment dels requisits establerts en aquesta ordenança. 
 
Sol·licitat l’aclariment o aportació de dades i transcorregut el termini donat a tal 
efecte sense que es completi la informació, s’entendrà que la persona sol·licitant 
renuncia a la seva petició i s’arxivarà la sol·licitud. 
 
 
Article 5. Contingut de la relació jurídica entre e ls beneficiaris i l’administració . 
 
1.Drets de les persones beneficiàries 



 
Les persones beneficiàries tenen dret a un màxim de 3 targetes de transport T1 al 
mes, que s’entregaran d’una en una a les persones beneficiàries, prèvia presentació 
de la T1 ja utilitzada. 
 
 
2. Obligacions de les persones beneficiàries .  
 
Són obligació de les persones beneficiàries les següents: 
 
a. Abstenir-se de facilitar a ningú les targetes multi viatge facilitades per l’ajuntament 
de Badia del Vallès donat que es tracta d’un document personal i intransferible, per la 
qual cosa l’ús indegut de la mateixa per altra persona serà sancionat i serà causa de la 
baixa de la targeta. 
 
b. Notificar a l’ajuntament de Badia del Vallès qualsevol canvi de la situació que va 
donar lloc la concessió de les targetes. 
 
c. Respectar la normativa reguladora del transport de viatgers sense tenir cap tipus de 
privilegi respecte als altres usuaris, llevat d’aquells que per la seva condició li siguin 
atribuïts. 
 
 
Article 6. Causes de pèrdua de la condició de benef iciari/ària 
 
Es donarà de baixa a les persones beneficiàries en els següents casos: 
 
a) Quan l’ajuntament de Badia del Vallès comprovi que la persona beneficiària no 
compleix les condicions establertes per accedir a la prestació social. 
b) Quan la pròpia persona beneficiària comuniqui a l’ajuntament que no 
acompleix totes les condicions abans esmentades. 
c) Quan la persona beneficiària causi baixa al padró municipal d’habitants per 
haver-se empadronat en un altre municipi. 
d) Quan es produeixi la defunció de la persona beneficiària 
e) Quan la pròpia persona beneficiària demanda baixa 
f) Quan l’ajuntament o la companyia de transport descobreixi una utilització 
fraudulenta del títol de transport corresponent. 
g) Quan la targeta sigui utilitzada per una persona diferent a la que se li ha concedit. 
h) Quan la targeta no sigui utilitzada per la finalitat per la que es dona  
 
En tots aquest casos, la sanció serà de pèrdua total de la possibilitat de gaudir 
gratuïtament d’aquestes targetes per un període d’un any. 
 
 
 
 
 
 
Article 7. Incidències.     
 
En cas de pèrdua o robatori de la targeta la persona beneficiària posarà aquest fet en 
coneixement de l’ajuntament el més aviat possible. En aquest casos es donarà una 
nova targeta fins a un màxim de dues en el interval de sis mesos, a comptar des de la 
notificació de la primera pèrdua. 
 



 
DISPOSICIÓ DERROGATÒRIA 
 
Aquesta ordenança derroga l’ordenança del carnet de mobilitat vigent fins l’aprovació 
d’aquesta nova ordenança. 


