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                                        OBJECTIUS DEL SERVEI 
 
Autocars MORELL ofereix en els serveis discrecionals i escolars els nivells de qualitat exigits en la 

relació contractual complementats als propis nivells autoexigits a l’empresa. 

 
 

NIVELLS DE QUALITAT 
 

 
1.- SERVEI OFERTAT 

 

1.1. Xarxa 
 

Autocars Morell disposa d’una amplia flota de vehicles per tal de cubrir les necessitats del 
transport escolar i de la majoria de viatges discrecionals que demanin els clients habituals. En 

aquests Manual també s’inclouen els serveis concesionals de transport d’empresa (CERI). 

 
Puntualment, i per coincidència entre viatges discrecionals amb l’horari del transport escolar es 

pot disposar de l’ajuda d’altres companyies d’autobusos de la zona. 
 

1.2. Explotació 

 
El servei escolar es realitza tots els dies lectius mentre el discrecional s’oferta durant tots els dies 

de l’any, CIRE tots els dies laborables (una expedició al matí i una de retorn per la tarda). 
 

 
 

1.3 Fiabilitat 

 
Autocars MORELL disposa de vehícles en perfecte estat de conservació i manteniment, tot i això 

es disposa de més vehicles que poden suplir qualsevol averia. 

 
Tots els vehicles disposen d’un pla de manteniment sota la supervisió de la pròpia empresa. 

 



AUTOCARS 
MORELL 

PROCEDIMIENTO INTEGRADO PSI-751.05 
Rev.: 2 
Página 3 de 5 

Manual d’Objectius Servei 
ESCOLAR i DISCRECIONAL 

 

 

Aprobado: Isidre Morell Morell 
Fecha: 5/09/2016 
 

2.- ACCESSIBILITAT 

 
Autocars morell disposa de 2 vehicles amb dispositiu per l’accés a cadires de rodes. 

 

Tots els vehicles disposen d’un mínim de 2 places reservades per a persones amb disminució 
física reconeguda. 

Es cumpleixen els apartats 3.1 a 3.11 de l’Annex VII de la Directiva 2001/85/CE i sistemes de 
retenció conforme Norma ISO 10542. 

 
3.- INFORMACIÓ 

 

3.1 Informació General 
 

La informació respecte l’empresa i la flota amb les característiques dels vehicles està disponible a 
la pàgina web de l’empresa. www.autocarsmorell.com i pot sol·licitar-se informació telefònica 

mitjançant el teléfon de l’empresa o directament als conductors. 

 
3.2 Informació relativa al viatge en condicions normals 

 
L’usuari pot consultar (excepte durant el trajecte) al conductor qualsevol circumstància respecte 

al viatge (horaris, marges, parades, enllaços,...) 

 
3.3 Informació relativa al viatge en condicions anormals 

 
El conductor informarà als usuaris en cas d’avaria i quina és la solució proposada. 

 
4.- TEMPS 

 

4.1 Durada del viatge i Horaris 
 

Compliment estricte dels horaris acordats amb els clients sense retards i realitzant el servei 
segons els horaris i trajectes previstos. 

 

5.- ATENCIÓ AL CLIENT 
 

5.1 Relació amb els clients 
 

L’empresa disposa d’un telefon d’atenció dins l’horari laboral i pàgina web per a realitzar tanc 
consultes com suggeriments com queixes. 

 

Els vehicles disposen de full de reclamacions. 
 

El conductor informarà als clients de totes aquelles circumstàncies que a requeriment d’aquestos 
els siguin rellevants. (previsió d’horaris, parades,...) 

 

En front a qualsevol reclamació l’empresa es posarà en contacte con el client, una vegada 
estudiada la reclamació, informant-lo de la presa de l’acció correctiva pertinent. Així mateix 

també se li comunicarà la resposta als seus suggeriments. Tal com s’estableix en els 
procediments del Sistema de Qualitat i mesurats amb criteris objectius segons índiex de 

seguiment. 

 
Mitjançant consultes periòdiques als nostres clients/usuaris obtindrem valors per a avaluar i 

conèixer el nivell de satisfacció amb els requeriments que ens hem compromès a complir.   
 

Tots els clients reben la mateixa qualitat en la realització de qualsevol servei contractat.  

http://www.autocarsmorell.com/
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El telèfon per a l’atenció al client facilitarà totes les consultes de informació que precisi d’una 
resposta immediata, perla gestió d’objectes perduts i per a donar solució a qualsevol imprevist 

que pugui sorgir. 

 
Es dona resposta a tots els pressupostos que ens sol·liciten ja siguin per telèfon, Fax o ve per 

correu electrònic el mes aviat possible.    
 

5.2 Personal 
 

Tot el personal de l’empresa està degudament format segons les especificacions del seu lloc de 

treball. 
 

Tot el personal està degudament identificat com a membre de l’empresa. 
 

5.3 Asistència 

Davant de qualsevol situació anómala el conductor és el responsable de vetllar per la seguretat 
del grup i té l’obligació de posar-se en contacte amb l’empresa i, si cal, amb les autoritats 

competents per a solucionar, informar o denunciar allò que succeeixi. 
 

Els conductors realitzen una visualizació de tot l’interior del vehicle després de cada servei per a 

verificar que no hi hagi cap anomalía ni pèrdua d’algun objecte, que es depositaria a l’oficina al 
finalitzar la jornada. 

 
6.- CONFORT 

 
6.1 Equips per als viatjers 

 

Actualment els autocars disposen de seients reclinables i reposacapss i l’autocar disposa d’equip 
de megafonia, música i il·luminació ambient. Dobles llunes tintades amb càmara d’aire per al 

millor aïllament tèrmic i acústic. Finestres panoràmiques. 
 

6.2 Seients i espai 

 
Es dona cumpliment a la normativa estatal RD443/2001 

 
6.3 Condicions ambientals 

 
Els autocars disposen d’equip de música i la temperatura estarà regulada mitjançant l’equip de 

climatització. Els volúms i temperatures seran d’acord amb les recomanacions establertes per la 

FECAV, la Federació de Transportes de Lleida y les normes de PRL i confort que s’estableixin en 
cada moment. 

 
Els vehicles es netejen diariament i disposen d’un pla de manteniment descrit dins el Sistema de 

Qualitat pel que es revisa l’estat general: mecànica, exterior i interior del vehicle, altres. 

 
 

6.4 Instalacions complementàries 
 

La edat màxima dels vehicles no exceix de 12 anys i la mitjana és de 8. 

 
6.5 Ergonomia 

 
Tots els seients són ergonòmics segons la legslació corresponent a l’any de fabricació del 

vehicle. 
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L’espai entre seients i l’altura d’escalons s’adequa a la normativa vigent. 
 

Els autocars disposen de suspensiones automatitzades que permeten la reducció de l’espai entre 

la primera escala i el terra per a facilitar les maniobres d’accés o descens de l’autocar a persones 
amb dificultat. 

 
7.- SEGURETAT 

 
7.1 Prevenció d’accidents 

 

Tots els vehicles estan equipats amb ABS, SRS i d’altres sistemes de seguretat activa. 
 

Els conductors han rebut instruccions per la conducció segura. I són avaluats periòdicament tant 
en el seguiment de la conducció com en la recepció de reclamacions i/o incidències per part dels 

usuaris. 

 
 

 
 

8.- IMPACTE AMBIENTAL 

 
8.1 y 8.2 Contaminació i Recursos naturals 

 
Respectem el Mediambient utilitzant els mitjans adients per la gestió dels residus que 

generamos.  
 

L’empresa disposa de certificació sota la Norma ISO 14001:2004. 

 
 

 
EL SERVEI ES CONSIDERA INACCEPTABLE QUAN:  

 
 Els retards d’horari sense justificació. 

 

 Situació reclamada por l’usuari com a inaceptable, que una vegada analitzada per la direcció de 

l’empresa es consideri un error del servei. 

 
 Tots aquells desperfectes del vehicle que afectin a la comoditat o seguretat dels passajers. 

 

 No donar resposta oficial a totes les reclamacions rebudes. 

 
 Altres situacions que no han estat reclamades per l’usuari i que l’Empresa considera inacceptable. 

 


