ORDENANÇA DEL MUNICIPI D’IGUALADA REGULADORA DE
LA TARIFACIÓ SOCIAL PER AL TRANSPORT EN AUTOBÚS
URBÀ I INTERURBÀ D’ENTRE ELS MUNICIPIS D’IGUALADA,
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI I VILANOVA DEL CAMÍ
Article 1r. Objecte de l’Ordenança
L’objecte de la present ordenança és la definició del sistema de tarifació social del
transport en autobús urbà i interurbà d’entre els municipis d’Igualada, Santa
Margarida de Montbui i Vilanova del Camí, de les condicions de ser-ne titular i del
seu model de gestió.
Article 2n. Descripció del Sistema de Tarifació Social
El sistema de tarifació social del transport es basa en l’establiment d’un document
que acredita els/les seus/seves posseïdors/es per utilitzar els autobusos urbans en
unes condicions de tarifació especial i diferenciada.
Aquest document serà, en funció del que s’estableix en l’article següent, EL
CARNET BLAU o EL CARNET TARONJA. En ambdós casos es tracta d’un
document personal i intransferible, de validesa de tres anys, i sempre que es
reuneixin les condicions per a ser-ne titular.
Els titulars dels CARNETS BLAU I TARONJA tindran associat com a títol de
transport, la Targeta T-10 Vermella.
Els titulars del CARNET BLAU obtindran la Targeta T-10 vermella de forma gratuïta,
i els titulars del CARNET TARONJA l’obtindran amb un descompte del 50 per cent
del preu de venda de la T-10 normal.
La validesa de les targetes T-10 vermelles estarà limitada per cada canvi tarifari.

Article 3r. Condicions per a ser titular dels carnets blau i taronja
1. Per a ser beneficiari del Sistema de Tarifació Social de transport cal reunir les tres
condicions següents:
CARNET BLAU:
a) Estar empadronat/da al municipi d’Igualada.
b) Tenir 65 o més anys d’edat.
c) Complir els requisits econòmics següents:
Tenir una pensió igual o inferior al salari mínim interprofessional aprovat per a l’any
en curs.

CARNET TARONJA:
a) Estar empadronat/da al municipi d’Igualada.
b) Acomplir-se una de les circumstàncies següents:

b1. Tenir 65 o més anys d’edat
b2. Tenir a partir de 14 anys i un grau de discapacitat del 33% o superior
L’acreditació del grau de discapacitat es farà per mitjà del certificat emès per
l’ICASS o per resolució de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) que
reconeix la condició de pensionista per incapacitat permanent total, absoluta o gran
invalidesa o del Ministeri d’Economia i Hisenda o del Ministeri de Defensa que
reconeix una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al

servei o inutilitat
c) Complir els requisits econòmics següents:
Acreditar uns ingressos no superiors a una vegada i mitja el salari mínim
interprofessional aprovat per a l’any en curs.
CARNET D’ACOMPANYANT:
S’expedirà un carnet per un acompanyant en el cas que la persona titular del carnet
tingui reconeguda la necessitat d’anar acompanyada per una altra persona en els
seus desplaçaments en transport col·lectiu públic. La seva validesa estarà
supeditada a la validesa del carnet del titular. El carnet s’haurà d’exhibir quan
s’adquireixin targetes T-10 d’acompanyant.
Article 4t. Gestió del Sistema
Per sol·licitar els carnets previstos en aquesta ordenança, caldrà personar-se a les
oficines de l’Ajuntament d’Igualada que s’habilitin a aquest efecte; i acreditar que es
compleixen les condicions establertes.
En la tramitació, l’Ajuntament d’Igualada podrà establir sistemes per consultar dades
d’altres administracions que evitin tràmits als sol·licitants.
Una vegada es posseeixi el carnet, s’adquiriran les targetes T-10 vermelles
gratuïtament o amb el descompte del cinquanta per cent, segons el tipus de carnet
en els llocs previstos, amb la limitació que cada titular podrà obtenir un màxim de
quatre targetes T-10 vermelles al mes, i en el cas que la persona titular del carnet se
li hagi emès carnet d’acompanyant en podrà adquirir un màxim de quatre T-10
d’acompanyant.
En el moment de la compra de les targetes T-10 vermelles s’hauran de lliurar les T10 vermelles ja utilitzades, com a mínim,en el mateix nombre que les targetes
adquirides.
Article 5è. Drets i obligacions dels beneficiaris
1.- Drets
Els beneficiaris tindran dret a la utilització lliure del transport públic urbà i interurbà
d’entre els municipis d’Igualada, Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí,
amb les mateixes condicions i horaris que la resta de viatgers.

2.- Es consideren obligacions dels beneficiaris les següents:
1. Portar, sempre que es viatgi, el Carnet Blau, el Carnet Taronja o el Carnet
d’Acompanyant, més la targeta T-10 vermella utilitzada. El titular haurà de portar,
per a acreditar-se en cas d’inspecció, el Document Nacional d’Identitat original. En
el seu defecte podrà ser admès algun altre document oficial com ara el carnet de
conduir, el passaport o una fotocòpia del DNI degudament autenticada.
2. Els Carnets Blau i Taronja són personals i intransferibles.
3. Comunicar els canvis en les dades personals del titular, en especial, d’algun dels
requisits que en el seu dia foren necessaris per obtenir el carnet i el canvi de
domicili, al Departament d’Acció Social i Promoció Personal o en els espais que
l’Ajuntament hagi habilitat a aquest efecte.
4. Respectar la normativa reguladora del transport de viatgers, sense tenir cap tipus
de privilegi respecte als altres usuaris.
5. Facilitar, si fos el cas, les dades necessàries per comprovar la veracitat de les
aportades pel beneficiari, en les inspeccions que pugui fer l’Administració en
qualsevol
moment.
6. Guardar les targetes T-10 vermelles usades, per poder bescanviar-les amb les
noves.
Article 6è. Causes de la pèrdua de la condició de titular dels carnets blau o
taronja
Es retirarà el Carnet Blau o el Taronja, o bé es donarà de baixa el titular d’aquests,
en els casos següents:
a) Quan l’Ajuntament comprovi que el titular no compleix les condicions establertes
a l’article 3r d’aquesta Ordenança.
b) Quan el mateix titular comuniqui a l’Ajuntament que no compleix totes les
condicions per a ser titular.
c) Quan es produeixi la defunció del titular.
d) Quan l’Ajuntament o la companyia de transport descobreixi una utilització
fraudulenta dels Carnets Blau o Taronja, o del títol de transport corresponent.
Article 8è. Incidències
En el cas de pèrdua o robatori del títol T-10 vermella només es podran adquirir
tantes targetes T-10 com setmanes completes quedin del mes en curs i el mes
següent podrà bescanviar-ho per totes les targetes a què té dret.
En el cas de pèrdua, robatori del Carnet Blau o Taronja, el titular haurà de
comunicar el fet a l’Ajuntament, el qual, en un termini màxim de dos mesos i li
trametrà un duplicat. En cas de pèrdua, l’Ajuntament d'Igualada li podrà repercutir el
pagament de les despeses derivades de l’emissió del carnet.
En el cas de deteriorament del Carnet Blau o Taronja, el titular haurà de comunicar
el fet a l’Ajuntament el qual, en un termini màxim de dos mesos li trametrà un
duplicat que lliurarà al titular en bescanvi del document deteriorat.
Article 9.- Procediment sancionador

En cas de mal ús dels carnets o de les targetes T-10 vermelles es podrà incoar un
expedient sancionador al possible infractor.
Poden donar lloc a la incoació d’un procediment sancionador la detecció de les
conductes següents:
1.- Donar voluntàriament dades incertes per poder tenir dret a un dels dos carnets
2.- Manipular indegudament el carnet per canviar-ne el nom del titular, la fotografia,
el tipus de carnet.
3.- Adquirir voluntàriament més targetes T-10 vermelles que les que corresponen
4.- No utilitzar el carnet i/o la targeta T-10 vermella el titular dels mateixos
En el cas que es determini la responsabilitat en aquestes conductes es podrà retirar
temporalment el carnet (amb el conseqüent dret a adquirir les targetes T-10
vermelles corresponents) per un mes i en cas de reincidència, per un any.
En la tramitació d’aquest expedient es donarà tràmit d’audiència a l’interessat.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Els models dels carnets blau i taronja contindran el nom, el DNI i l’adreça de la
persona titular amb una fotografia. També indicaran la data de caducitat del carnet.
El carnet d’acompanyant anirà a nom de la persona titular del carnet blau o taronja
que li correspongui amb la indicació de la seva condició d’acompanyant.
Disposició transitòria
Els/les actuals posseïdors/es del CARNET BLAU o del CARNET TARONJA emès
segons la redacció anterior de la present ordenança mantindran els drets que els
reconeix el redactat de l’ordenança fins ara vigent fins a la corresponent renovació
del carnet.

