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Administració Local

2014-04326
Ajuntament de Calafell

ANUNCI

El Ple de la corporació en sessió ordinària celebrada el dia 30 de gener de 2014, acordà aprovar inicialment el 
Reglament del carnet Calafell Viu + i el conveni marc d’adhesió per a entitats i establiments

Durant el període d’exposició pública no consta que s’hagi presentat presentat cap al·legació, d’acord amb el 
certifi cat emès per la Secretària de la corporació.
 
En aquest cas, l’acord d’aprovació inicial del Reglament esdevè d’aprovació defi nitiva, per la qual cosa, s’exposa 
al públic d’acord amb l’art. 70.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, amb el seu text 
íntegre, per tal que adquireixi plena vigència.

REGLAMENT DEL SERVEI PÙBLIC LOCAL DEL CARNET CALAFELL VIU +

Preàmbul
L’Ajuntament de Calafell, dins les seves polítiques de promoció i suport a la gent gran, proposa la implantació d’un 
carnet d’avantatges que acrediti a aquest col·lectiu.
La possessió d’aquest carnet implicarà un conjunt d’avantatges en serveis públics i també en aquells serveis de 
caire privat que, mitjançant l’establiment de convenis o acords, es puguin anar afegint, amb l’objectiu de promoure 
la participació d’aquest col·lectiu en les activitats i/o serveis del municipi.
Aquest Reglament regula els requisits d’accés al carnet, els diversos procediments així com els avantatges a que 
dona dret l’obtenció del carnet.

CAPÍTOL I. CARNET CALAFELL VIU +: DEFINICIÓ, REQUISITS I PROCEDIMENTS

Article 1. Defi nició del servei
1.1. El carnet Calafell Viu + és un carnet personal i intransferible que acredita el compliment dels requisits establerts 
en aquest Reglament per a gaudir dels descomptes i avantatges que es recullen en aquesta i aquells que s’hi 
puguin anar incorporant.
1.2. Carnet Calafell Viu +
Permet accedir a la totalitat dels avantatges i descomptes que s’estableixin amb les entitats, els establiments privats 
i els serveis municipals que es recullen en el llibret que es publiqui anualment.

Article 2. Requisits per obtenir el carnet
Per poder esdevenir benefi ciari/ària d’aquest servei, cal complir els requisits següents:
a) Estar empadronat/da al municipi de Calafell.
b) Trobar-se en un dels següents supòsits:

1. Tenir més de 65 anys.
2. Ser soci/a d’alguna de les llars de jubilats municipal.

Article 3. Procediment per accedir al servei
3.1. La persona interessada en el carnet o bé un representant degudament acreditat, ha de presentar una sol·licitud 
formulada en l’imprès normalitzat a qualsevol ofi cina del Servei d’Atenció al Ciutadà (SAC) de l’Ajuntament de 
Calafell o bé mitjançant els altres canals previstos a la legislació sobre règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú. 
3.2. La sol·licitud s’ha d’acompanyar dels documents següents:
a) Document d’identitat de la persona benefi ciària (DNI, NIE o passaport).
b) Volant d’empadronament.
c) Rebut vigent de la quota de qualsevol llar de jubilats municipal, si escau.

Article 5. Validesa del carnet
El Carnet Calafell Viu + té una validesa indefi nida. 
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Article 6. Duplicat del carnet
6.1. Aquelles persones que, essent titulars del carnet, requereixin un duplicat del mateix degut a la seva pèrdua, 
deteriorament o sostracció, han de sol·licitar-ho a l’Ajuntament mitjançant la presentació de l’imprès corresponent. 
6.2. En cas que el motiu del duplicat del carnet sigui per la seva sostracció, l’expedició del duplicat serà gratuïta si 
a la sol·licitud s’acompanya la denúncia per sostracció presentada davant dels cossos de seguretat.
6.3. En cas que no s’acompanyi aquesta denúncia, i en els casos de pèrdua o deteriorament del carnet, l’expedició 
del duplicat comporta el pagament de la quantitat de 5 euros. Aquest import es podrà modifi car amb l’aprovació de 
les ordenances fi scals.
6.4. El carnet duplicat manté el termini de validesa del carnet originari.

Article 7. Baixa en el servei
7.1. La baixa en el servei pot ser temporal o permanent i comporta la pèrdua, per part de la persona benefi ciària del 
carnet, dels seus avantatges.
7.2. Les baixes temporals responen a la imposició de les sancions per la comissió de les infraccions previstes en 
aquest Reglament.
7.3. La baixa defi nitiva en el servei es produeix en els casos següents:
a) Quan la persona benefi ciària ho sol·liciti expressament.
b) Per defunció de la persona benefi ciària.
c) Per trasllat a un altre municipi de la persona benefi ciària.
d) Per imposició d’una sanció molt greu.

CAPÍTOL II. RÈGIM D’OBLIGACIONS, INFRACCIONS I SANCIONS

Article 8. Obligacions de les persones titulars del carnet 
Les persones titulars del carnet Calafell Viu + estan obligades a:
a) Fer un ús personal i intransferible del carnet.
b) Respectar en tot moment la normativa dels equipament o serveis a què li doni dret el carnet.

Article 9. Infraccions
9.1. Es considera infracció qualsevol incompliment de les obligacions descrites en l’article 8 d’aquest Reglament.
9.2. Les infraccions poden ser lleus, greus o molt greus.
9.3. Són infraccions lleus els incompliments d’aquest Reglament que no estiguin tipifi cats com a greus o molt greus.
9.4. Són infraccions greus:
a) La comissió de dues o més infraccions lleus quan s’hagi dictat sanció per aquests fets.
b) L’ocultació o falsedat d’algun dels requisits per obtenir el carnet.
c) La cessió del carnet a terceres persones.
d) L’ús indegut o fraudulent del carnet.
9.5. És infracció molt greu, la comissió de dues o més infraccions greus dins del període d’un any quan s’hagi dictat 
sanció per aquests fets.

Article 10. Sancions
10.1. Si l’ajuntament descobreix, ja sigui per mitjans propis, bé per mitjà de qualsevol de les entitats i/o dels 
establiments col·laboradors, que la persona benefi ciària del carnet ha comès presumptament alguna de les 
infraccions tipifi cades en l’article anterior, incoarà un expedient per verifi car l’existència de la infracció. 
10.2. L’òrgan competent per resoldre els expedients sancionadors per infraccions contemplades en aquest reglament 
és l’Alcaldia, sens perjudici de les delegacions que efectuï.
10.3. Quan es verifi qui l’existència de la infracció, amb independència de les altres responsabilitats que es poden 
imposar a la persona que incorri en alguna de les infraccions, suposarà:
a) Per infraccions lleus: 

- Amonestació per escrit a la persona titular del carnet.
- Suspensió dels drets atribuïts al carnet per un període no superior a tres mesos.

b) Per infraccions greus:
- Suspensió dels drets atribuïts al carnet blau per un període no superior a sis mesos.

c) Per infraccions molt greus:
- Pèrdua de la condició de persona benefi ciària, de forma defi nitiva.
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CAPÍTOL III. BENEFICIS I AVANTATGES PER LES PERSONES TITULARS DEL CARNET

Article 11. Avantatges i descomptes en les activitats organitzades per l’Ajuntament de Calafell i en l’ús dels 
equipaments de titularitat municipal
L’ajuntament estudiarà la possibilitat d’incorporar descomptes i avantatges per les persones titulars del carnet 
quan aquestes participin en activitats organitzades per l’ajuntament o dels seus organismes dependents o bé quan 
esdevinguin usuàries d’equipaments i serveis de titularitat municipal.

Article 12. Avantatges i descomptes en les activitats organitzades per tercers que tinguin lloc al municipi
L’ajuntament, a través de la regidoria competent, impulsarà l’establiment de convenis o acords amb les persones, 
empreses o entitats organitzadores d’activitats que es desenvolupin al municipi, per tal d’incorporar descomptes o 
avantatges per a les persones titulars del carnet.

Article 13. Avantatges i descomptes en establiments, entitats i serveis privats
L’ajuntament, a través de la regidoria competent, impulsarà l’establiment de convenis o acords amb les persones, 
empreses o entitats titulars d’establiments situats al municipi, per tal d’incorporar descomptes o avantatges per a 
les persones titulars del carnet.

Article 15. Guía d’avantatges i descomptes
15.1. Amb l’objectiu de difondre els avantatges i descomptes per a les persones titulars del carnet, l’ajuntament 
editarà una guia que es podrà consultar a la seva pàgina web.
15.2. A més a més s’editarà una guia anual en paper.
15.3. L’actualització digital d’aquesta guia es farà a mesura que es vagin afegint serveis al carnet. L’actualització de 
l’edició impresa en paper es farà anualment.

Article 16. Marc normatiu
Per a tot allò no regulat en aquest Reglament, s’estarà a allò que estableix la legislació sobre règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú.

La secretària accidental, Àgueda Subirana Àlvarez.
Calafell, 09 d’abril de 2014.
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