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RESUMEN DE LA LEGISLACIÓ APLICABLE A L’EMPRESA MUNICIPAL
DE TRANSPORTS URBANS DE PALMA DE MALLORCA, S.A.
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INTRODUCCIÓ
Aquest document fa un breu recull de la normativa més important i usual que li es d’aplicació a l’EMTPalma en la realització de les funcions que li són pròpies a la data de l’elaboració del document. No
obstant existeix diversa normativa que li seria d’aplicació en la realització de diferents actuacions o
circumstancies, que no es recull per la seva disparitat de criteri i amplia casuística.

NORMATIVA PRÒPIA DE L’EMT-PALMA

Escriptura de constitució de
l’Empresa Municipal de Transports
Urbans de Palma de Mallorca.

Estatus socials.

Document fundacional de l’Empresa a on s’estableix la
municipalització per part de l’Excm. l’Ajuntament de Palma,
del servei que realitzava l’entitat SALMA, que anteriorment
realitzava l’explotació dels transports públics urbans de la
ciutat de Palma,
Estableix l’objecte social:” Constitueix el seu objecte
l’adquisició i explotació de tota casta de serveis públics de
transport col·lectiu de viatgers, amb els seus serveis
complementaris i qualsevol tipus de publicitat comercial
aprofitant els esmentats serveis i instal·lacions de l’empresa.”
La seu social; “carrer Josep Anselm Clavé, núm. 5, de Palma,
amb codi postal 07002”.
Els òrgans socials decisoris: Consell d’administració: La
societat estarà regida i administrada per un Consell
d’Administració, els quals membres seran nomenats i, si
s’escau, cessats per acord de la Junta General a proposta del
titular de l’Àrea de Govern o Delegació d’Àrea a la que es trobin
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adscrits.
Junta general : El Ple de l’Ajuntament de Palma, constituït en
Junta General de la societat, és l’òrgan sobirà d’aquesta.
Direcció o Gerència: El Consell d’Administració nomenarà un
Gerent o Director General, a qui atorgarà els poders o les
facultats que consideri convenient.
Estableix així mateix les competències dels mateixos,
funcionament i formalització dels acords socials, requisits per
la presentació de l’informe de gestió i dels comptes anuals ,
dissolució i liquidació de la societat.
Escriptures
d’apoderament
delegant facultats decisòries per
part del Consell d’Administració en
els òrgans que consideri oportú

Delegació de facultats en la Presidència.
Delegació de facultat en la Direcció Gerent.

NORMATIVA APLICABLE
EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ
NORMATIVA APLICABLE
EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ
LLEI
31/2007,30
D’OCTUBRE,
SOBRE
PROCEDIMENTS DE
CONTRACTACIÓ EN ELS SECTORS
DE
L’AIGUA,L’ENERGIA,
ELS
TRANSPORTS I ELS SERVEIS
POSTALS. (B.O.E Nº 261, de 31
d’octubre de 2007)

REQUISITS
La present llei es d’aplicació en la regulació dels
procediments d’adjudicació dels contractes d’obres,
subministrament i serveis que contractin les entitats
públiques i privades, entre aquestes les societats mercantils
municipals, que operin en els sectors de l’aigua, els transport
i els serveis postals.
Aquesta normativa serà d’aplicació en tots els procediments
en que la seva quantia sigui igual o superior a 414..000 € pels
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contractes de subministrament i Servei , i 5.186.000 € pels
contractes d’obres, IVA exclòs. I que l’objecte del contracte
estigui relacionat amb el sector del transport.

REIAL DECRET 1.098/2001, DE 12
D’OCTUBRE ,PEL QUAL S’APROVA
EL REGLAMENT GENERAL DE LA
LLEI DE CONTRACTES DE LES
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES(
B.O.E. Nº 257, de 26 d’octubre de
2001)

Reial Decret Legislatiu 3/2011, Llei
de Contractes del Sector Públic, de
14 de novembre ( B.O.E de 16 de
novembre de 2011 )
REIAL DECRET
817/2009 QUE
DESENVOLUPA PARCIALMENT LA
LLEI DE CONTRACTES DEL SECTOR
PÚBLIC

ORDRE EHA/3497/2009 de 23 de
desembre que estableix els diferents
limits en la contractació .

La disposició addicional 11ª estableix que per la resta de
procediments de quantia inferior a l’establerta en la Llei
31/2007 o que no li pugi ser d’aplicació per no entrar dins el
seu àmbit d’aplicació, es seguiran els continguts de la Llei de
Contractes del Sector Públic
El Reial Decret i l’Ordre Ministerial desenvolupen diversos
aspectes de l’esmentada Llei de Contractes del Sector Públic.
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NORMATIVA APLICABLE EN MATERIA DE TRANSPORTS
NORMATIVA APLICABLE EN
MATERIA DE TRANSPORTS

REQUISITS
Aquesta llei estableix els requisits legals indispensables per
poder desenvolupar les funcions de transports terrestre de
passatgers per carretera.

LLEI 16/1987, DE 30 DE JULIOL,
D’ORDENACIÓ DELS TRANSPORTS
TERRESTRES (B.O.E. Nº 182 de 31 de
juliol de 1987)

REIAL DECRET 1211/1990, DE 28 DE
SETEMBRE PEL QUAL S’APROVA
EL REGLAMENT DE LA LLEI
D’ORDENACIÓ DELS TRANSPORTS
TERRESTRES (B.O.E. Nº 241, de 8
d’octubre de 1990)

ORDRE DEL MINISTERI DE FOMENT
NUM. 3398/2002 DE 20 DE
DESEMBRE

Entre altres s’estableix que l’entitat dedicada al transport
terrestre per carretera , haurà de disposar de personal que
ostenti el títol de capacitació professional que expedeix la
Direcció General de Transports de la Conselleria de Mobilitat
del Govern Balear
S’estableix que els viatgers dels transports terrestres hauràn
de estar coberts per una assegurança obligatòria de viatgers
que es regula al Reial Decret 1575/1989 de 22 de desembre.
S’estableix els requisits bàsics de les concessions
administratives que han de complir les titulars de concessions
administratives en matèria de transport terrestre. EMT-Palma
en aquests moments n’ostenta dues la IB-29 i CB-67.

Regula els criteris de control de la gestió de les entitats que
exploten concessions administratives de transport terrestre.
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NORMATIVA APLICABLE EN MATERIA DE SOCIETATS ANÒNIMES

NORMATIVA APLICABLE EN
MATERIA DE SOCIETATS
ANÒNIMES

REQUISITS

Atès que l’EMT-Palma es configura en la seva creació i
estatuts com una societat anònima haurà de vetllar pel
compliment dels requisits legals que estableix aquesta llei.
REIAL DECRET LEGISLATIU 1/2010,
DE 2 DE JULIOL PEL QUAL
S’APROVA EL TEXT REFÓS DE LA
LLEI DE SOCIETATS DE CÀPITAL
(B.O.E. núm. 161, de 3 de Juliol de
2010)

Entre altres s’hauran d’anomenar per un període mínim de 3
anys i màxim de 5 , els auditors de comptes, que fiscalitzaran
els exercicis econòmics de l’entitat.

S’hauran de registrar el Registre Mercantil les comptes anuals
de l’entitat.

S’haurà de registrar al Registre Mercantil qualsevol
modificació del contingut del Estatuts , de la composició dels
membres dels òrgans rectors, de les facultats conferides als
mateixos, etc.
REIAL DECRET 1789/1996, DE 19
DE JULIOL PEL QUAN S’APROVA
EL REGLAMENT DEL REGISTRE
MERCANTIL ( B.O.E. núm. 66, de 7
de març de 1996 )

Aquesta normativa estableix els requisits i les formalitats per
poder inscriure i obtenir certificacions dels documents que
s’han de dipositar al mateix registre.
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NORMATIVA APLICABLE EMANADA DE L’EXCM. AJUNTAMENT DE PALMA

NORMATIVA APLICABLE
EMANADA DE L’AJUNTAMENT DE
PALMA
DECRET DE BATLIA Nº 804 DE 26
DE GENER DE 2007 PEL QUAL
S’APROVEN LES NORMES PER A
LA SOL.LICITUD I ÚS DE LA
“TARGETA CIUTADANA”( BOIB num
19 de data 6 de febrer de 2007 )
modificat pel decret publicat en el
boib num 150 de data 23/10/2008)
RESOLUCIÓ DE DIA 11 DE FEBRER,
PER LA QUAL S’AUTORITZEN
NOVES TARIFES DEL SERVEI DE
TRANSPORT URBÀ DEL SERVEI DE
VIATGERS AMB AUTOBÚS, DE
PALMA ( BOIB num 29 de data 24 de
febrer de 2009)
REGLAMENT DEL SERVEI DE
TRANSPORTS
COL.LECTIUS
URBANS DE PALMA ( BOIB núm 14
de 27 de gener de 2007)

REQUISITS
En aquesta normativa s’estableix els requisits per obtenir la
targeta ciutadana, sistema de abonament dels viatges urbans
de l’EMT-Palma.
En aquesta es regula les diferents modalitats tarifaries,
“Perfils”, així com els requisits de cada una d’aquestes
modalitats
El drets i deures dels usuaris de la targeta ciutadana.

En aquesta resolució s’estableix les tarifes per les diferents
perfils, modalitats de transport de viatgers urbà de Palma

Aquesta normativa s’estableix els conceptes bàsics i
definicions dels elements que constitueixen el transport urbà
de la Ciutat de Palma. S’estableix , entre altres:
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Els drets i deures del usuaris de l’EMT.

REGLAMENT
ORGÀNIC
DELS
DRETS DE LA CIUTADANIA DE
L’AJUNTAMENT DE PALMA (BOIB
num 36 de 3 de març de 2005)

Condicions que han de disposar dels vehicles.
Normes obligatòries pels conductors de l’EMT.
Condicions generals que s’han de garantir en el
servei. tractament de les responsabilitats de l’entitat
El procediment sancionador pels infractors d’aquesta
normativa
En aquesta normativa s’estableix els drets i garanties
reconeguts als ciutadans de Palma en les seves relacions amb
l’administració local.
Cal especificar, que encara que l’EMT no es una administració
pública, però desenvolupa en regim de gestió directe un
servei públic.
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NORMATIVA APLICABLE D’ÀMBIT LOCAL

NORMATIVA APLICABLE D’ÀMBIT
LOCAL
LLEI MUNICIPAL I RÈGIM LOCAL
DE LES ILLES BALEARS ( BOIB de
data 31 de desembre de 2006)

LLEI REGULADORA DE LES BASES
DE REGIM LOCAL. ( BOE num 80 de
30 d’abril de 1986) Modificada per la
Llei de gran capitals.

REQUISITS
Atès la configuració de l’EMT com una entitat de propietat
única de l’Ajuntament de Palma, el contingut d’aquesta
normativa afecta a la configuració dels elements rectors, de
la societat
Atès la configuració de l’EMT com una entitat de propietat
única de l’Ajuntament de Palma, el contingut d’aquesta
normativa afecta a la configuració dels elements rectors,del
règim de fiscalització i de contractació de la societat.

“Art.85.1. Las sociedades mercantiles locales se regirán
íntegramente, cualquiera que sea su forma jurídica, por el
ordenamiento jurídico privado, salvo las materias en que les sea
de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de control
financiero, de control de eficacia y contratación.”
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NORMATIVA APLICABLE EN MATERIA DE TRÀFIC

NORMATIVA APLICABLE EN
MATERIA DE TRÀFIC
REAL
DECRET
LEGISLATIU
339/1990 DE 2 DE MARÇ PEL QUAL
S’APROVA EL TEXT ARTICULAT EN
MATERIA DE TRÀFIC, CIRCULACIÓ
DE VEHICLES A MOTOR, I
SEGURETAT VIAL,( BOE. NUM 63
DE 14 DE MARÇ) MODIFICAT PER
LA LLEI ORGÀNICA 15/2007

REQUISITS
Aquesta normativa regula la principal activitat de l’entitat que
es la normes de tràfic que s’han de sotmetre els conductors i
els vehicles de la flota de l’EMT per carretera.
S’estableix entre altres;
Normes generals de circulació dels vehicles
Les senyalitzacions
Els tipus d’autoritzacions administratives per conduir
cada classe de vehicles, així com les referents a cada
vehicle.
El procediment sancionador i les infraccions.
S’estableix l’obligatorietat i els requisits per l’inspecció
tècnica de vehicles.

REAL DECRET 2822/1995 DE 23 DE
DESEMBRE PEL QUAL S’APROVA
EL REGLAMENT GENERAL DE
VEHICLES ( BOE NUM 22 DE 26 DE
GENER DE 1999)

Requisits tècnics que han de disposar els vehicles de
transport
L’obligatorietat i requisits per la matriculació dels
vehicles. L’alta i baixa definitiva dels vehicles.
Documentació obligatòria a dur en els vehicles.
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LLEI 17/2005, DE 19 DE JULIOL PEL
QUE ES REGULA EL PERMIS I LA
LLICENCIA DE CONDUCCIÓ PER
PUNTOS ( BOE NUM 172 de 20 de
julio de 2005)

REGLAMENT 1467/1982 , DE 28 DE
MAIG PEL QUAL ES DETERMINEN
LES ENFERMETATS I DEFICIENCIES
QUE
PODEN
PRODUIR
LA
DENEGACIÓ O RESTRICCIÓ DELS
PERMISOS DE CONDUIR ( BOE.
NUM 160 DE 6 DE JULIOL DE 1982)
Reial decret 1032/2007, de 20 de
juliol, pel qual es regula la
qualificació inicial i la formació
contínua dels conductors de
determinats vehicles destinats al
transport per carretera, realitza la
trasposició al nostre ordenament
intern de la Directiva 2003/59/CE del
Parlament Europeu i del Consell, de
15 de juliol de 2003

LEGISLACIÓ APLICABLE
a data 13 de Febrer 2014
Els conductors de l’EMT coma conductors professionals es
veuen sotmesos a la normativa en matèria de permis de
conduir per punts que s’ assignen a tots conductor de vehicles
a motor, els sistema sancionar , i com es poden recuperen els
punts del mateix

Els conductors de l’EMT es sotmeten anualment revisions
mèdiques estrictes, per controlar la seva aptitud física.

Regula la qualificació inicial i la formació contínua dels
conductors de determinats vehicles destinats al transport de
mercaderies o de passatgers per carretera, i s'estableix una
formació obligatòria pels conductors professionals de forma
continuada. Sense l’obtenció titulació CAP els conductors
professionals no poden realitzar la conducció de vehicles de
passatgers públics.
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Normativa aplicable en matèria de protecció de dades

Normativa aplicable en matèria de
protecció de dades
Llei orgànica 15/1999 de Protecció
de dades, de 13 de decembre, (BOE.
Nº
298
DE
14
de
decembre).Modificada per la Ley
62/2003, de 30 de diciembre, de
medidas fiscales, administrativas y
del orden social (BOE núm. 313, de 3112-2003

REIAL DECRET 1720/2007 DE 21 de
desembre pel qual s’aprova el
Reglament de desenvolupament de
la Llei de protecció de dades

Estableix les normes de protecció de les dades de caràcter
personal que es tracten dins l’empresa i el mecanismes per
garantir la seva confidencialitat, cal recordar que l’EMTPalma emmagatzema les dades dels usuaris del servei de
transport públic urbà de Palma, juntament amb
l’Ajuntament.
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