
serveis comuns

Normes i recomanacions
del servei de transport

Seguidament et recordem les normes de transport que s’han de respectar quan realitzis 
els desplaçaments amb els vehicles de l’entitat. D’aquesta manera garantim un millor 
transport i seguretat per a tots.

Els nostres vehicles tenen limitada la seva velocitat en 80 km/h en carreteres
comarcals i inferiors 90 km/h en vies superiors.
Superar aquesta velocitat és motiu de denúncia amb falta greu i probable retirada de punts al 
conductor. Per la teva seguretat i les de les persones que utilitzen el nostre servei de transport, 
respecta aquests límits.

Multes als vehicles de l’entitat aniran a càrrec de l’infractor. 
Els vehicles d’Alba no tenen un conductor assignat a Tràfic, per tant davant d’una infracció
l’administració sempre reclama la documentació del conductor que portava el vehicle en el 
moment de la infracció.
Quan realitzis un transport amb els vehicles de l’entitat, ets plenament responsable de les teves 
actuacions i conseqüències, per tant és raonable que la multa la pagui l’infractor.
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Utilitza sempre el cinturó de seguretat i sistema d’ancoratge de cadires de rodes
És obligatori utilitzar sempre els sistemes de subjecció de passatgers. No s’ha de començar un 
viatge fins que tots els passatgers portin posat el cinturó de seguretat o el sistema d’ancoratge 
per a cadires de rodes. La seguretat ha de ser l’objectiu principal. 

Gràcies per la teva col·laboració!

Deixa el dipòsit de carburant sempre a la meitat de la seva capacitat.
Quan agafis el vehicle procura que sempre tingui mig dipòsit quan el tornis, independentment com 
de com l'hagis trobat.
Totes les furgonetes de l'entitat disposen de targeta de la xarxa Solred de Repsol i Petromiralles 
per omplir el dipòsit de carburant a preus més avantatjosos. Per utilitzar-les només has de donar el 
número de kilòmetres i la matrícula del vehicle.

Conserva els vehicles nets per dins i per fora. 
Procura conservar nets els nostres vehicles i deixar-los en un bon estat per la resta de com-
panys. Un vehicle brut, diu molt de nosaltres.

Reserva el teu vehicle amb antelació. 
Procura fer la reserva del vehicle que necessitis amb antelació i no agafis mai un vehicle que no 
tinguis reservat sense comunicar-ho al servei de transport (transport@aalba.cat).
No es pot fer ús dels vehicles per motius personals.

Què fer en cas d’accident?
En cas d’accident o avaria, truca al telèfon de contacte amb l’asseguradora que trobaràs en els 
papers del vehicle. Sempre hauràs de realitzar una declaració amistosa d’accident. 
Tots els vehicles de l’entitat disposen d’assegurança obligatòria i en alguns casos tot risc. 
En cas de rascades, cops amb mobiliari urbà o d’altres, avisa sempre al servei de transport 
per tal que es puguin reparar els desperfectes i evitar el deteriorament prematur.

Aparca correctament a la zona d’estacionament d’Alba. 
L’espai d’estacionament de les nostres instal·lacions està reservat per a visites i els vehicles de 
l’entitat. Procura no utilitzar aquestes places per ús personal. No estacionis en zones no 
destinades a aquest fi.

CONTACTE TRANSPORT
973 312 221 - transport@aalba.cat


