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REGLAMENT REGULADOR DEL SISTEMA DE TARIFACIÓ 
SOCIAL DEL TRANSPORT URBÀ PER A JUBILATS I 
PENSIONISTES   

Aquest document recull:  

- El text aprovat per acord de Ple de 29 de gener de 1996, publicat en el 
seu text definitiu i íntegre en el Butlletí Oficial de la Província de Girona 
número 80 de data 4 de juny de 1996  

- Les modificació de l article 3 aprovada per acord de Ple de 30 de 
setembre de 1996, publicada en el Butlletí Oficial de la Província de 
Girona número 33 de data 13 de març de 1997      

Article 1.- OBJECTE:  

L'objecte del present Reglament és la regulació de les bonificacions i 
exempcions en el transport urbà de viatgers per a jubilats i pensionistes.  

Article 2.- BENEFICIARIS:  

Podran ser beneficiaris de les bonificacions i exempcions regulades pel present 
Reglament, totes aquelles persones, residents a Blanes, que compleixin tots els 
requisits que en cada cas es determinin.  

Article 3.- BONIFICACIONS:  

Gaudiran de la bonificació en el servei del transport urbà els jubilats i 
pensionistes majors de 60 anys i els pensionistes que disposin de la Invalidesa 
Permanent Absoluta. Les quantitats a abonar pels usuaris, serà segons el 
següent detall:   

a) 3000 ptes./anuals, per tota sol.licitud de tarifació social de tercera 
edat.   

b) 1000 ptes./anuals, en el supòsit que una persona tingui ingressos 
anuals inferiors als del salari mínim interprofessional, per nucli familiar.   

c) Gratuïtat en aquells supòsits de manca d'ingressos i de necessitat 
social, previ informe dels Serveis Socials Municipals i acord de la Comissió de 
Govern, podran gaudir de la gratuïtat.  

Aquestes quantitats podran ser modificades per acord del Plenari Municipal. 



 
Article 4.- RECONEIXEMENT:  

Aquelles persones que es considerin creditores dels beneficis a que es fa 
referència en l'article anterior, ho manifestaran a l'Administració Municipal, la 
qual prèvies les comprovacions pertinents declararà, el tipus de bonificació o 
exempció, si fos el cas.  

Article 5.- ACREDITACIÓ:  

L'Administració Municipal farà entrega als beneficiaris d'un únic carnet que 
tindrà una vigència anual, en el qual, figurarà la fotografia actualitzada de 
l'interessat, número de registre, nom i cognoms i el segell municipal.  

La presentació del carnet donarà dret a la utilització del transport urbà, en les 
línees que en cada moment estiguin fixades. Es podrà introduir en aquest 
carnet una banda magnètica per al control del número de viatges.  

En el supòsit de pèrdua o deteriorament del carnet el beneficiari haurà de 
denunciar-ho davant l'Administració Municipal i sol·licitar l'expedició d'un 
duplicat, havent d'aportar la corresponent fotografia actualitzada. L'expedició de 
duplicats meritarà el preu públic vigent en cada moment.  

Article 6.- PAGAMENT DE LES QUOTES:  

1.- Els beneficiaris de bonificació en el servei de transport urbà de viatgers, 
hauran d'ingressar en l'Ajuntament, la quota anual, que ha quedat fixada en 
l'article 3er. En el moment del pagament l'interessat rebrà el corresponent 
carnet, el qual li donarà dret a utilitzar el transport urbà tantes vegades com 
l'usuari cregui convenient.  

Les quotes anuals seran irreductibles, havent-se de satisfer el seu import total, 
encara que corresponguin a una fracció del mes.  

2.- Les quotes de les persones que se'ls hi reconegui per primer cop el dret a la 
bonificació, per haver accedit a la situació de jubilat o pensionista major de 60 
anys, els podran satisfer en períodes trimestrals, a raó de 750 ptes. i de 250 
ptes., en el supòsit general i de no superar els ingressos corresponents al salari 
mínim interprofessional, respectivament.  

3.- En el període de transició en l'aplicació del nou sistema de tarifació social, 
l'Administració Municipal fixarà la quota anual, descomptant l'import de les 
mensualitats vençudes.  

4.- El lliurament del carnet tindrà a tots els efectes, la consideració de carta de 
pagament. No obstant a petició expressa de l'interessat podrà extendre's rebut 
de la quota satisfeta.  
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Article 7.- DRETS DELS BENEFICIARIS:  

Els beneficiaris de bonificació o exempció total hauran d'exhibir el seu carnet al 
conductor de vehicle en el moment d'accedir al mateix, podent realitzar tots els 
viatges que precisi al llarg de l'any.  

El conductor del vehicle verificarà la identitat del beneficiari, i en el seu cas si 
es troba al corrent de pagament de les quotes, mitjançant el carnet 
corresponent de l'any en curs.  

Article 8.- DRETS DEL CONCESSIONARI:  

Seran drets del concessionari del servei del transport urbà de viatgers:   

a) Exigir la presentació del carnet als titulars d'exempció o bonificació en el 
moment d'accés als vehicles, en bon estat de conservació.  

b) Impedir l'accés als vehicles a aquelles persones que pretenen ser titulars 
d'exempció o bonificació, no exhibeixin el corresponent carnet.  

c) Retenir els carnets que siguin exhibits per persones no titulars.  

Article 9.- OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS:  

1.- Es consideraran faltes lleus al present reglament:  

a) El no comunicar la pèrdua d'un carnet.  

b) Pretendre viatjar amb un carnet caducat, una persona amb dret a l'exempció 
o bonificació, d'acord amb el present Reglament.  

2.- Es consideraran faltes greus:  

a) Cedir l'ús de carnet a qualsevol persona.  

b) L'alteració o modificació de carnet.  

3.- Les faltes lleus es sancionaran quan es consideri convenient, mitjançant 
advertiment.  

4.- Per a la sanció de les faltes greus, es procedirà a la incoació del 
corresponent expedient informatiu, la resolució del qual determinarà la sanció 
procedent, que podrà consistir en la pèrdua del benefici atorgat, i la imposició 
de sanció econòmica, de conformitat amb allò que estableix la legislació local.  

En les faltes del núm.2, a) del present article les sancions s'aplicaran tant al 
titular del benefici com a la persona que hagi pretès gaudir-se'n.  



  
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

  
1.- En un termini màxim de tres mesos a comptar des de la data d'entrada en 
vigor del present Reglament, tots aquells titulars de beneficis en el transport 
urbà de viatgers, hauran de personar-se en les oficines municipals, a l'objecte 
de sol·licitar el nou carnet.    


