BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS
DESTINADES A LA COL·LABORACIÓ EN EL FINANÇAMENT DELS SERVEIS
DE TRANSPORT ADAPTAT A LA COMARCA DE L’ALT EMPORDÀ, EXCEPTE
FIGUERES.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
1.- El Servei de transport adaptat és un servei que té com a finalitat facilitar el transport a
les persones discapacitades i/o amb dependència que presenten problemes de mobilitat
perquè puguin accedir als serveis socials d’atenció especialitzada, o aquells altres que els
permetin garantir o afavorir la seva integració a l'entorn.
2.- El transport adaptat es defineix com el transport accessible i/o assistit que té per objecte
el trasllat als serveis socials especialitzats d’atenció diürna de persones amb discapacitat i
persones grans amb dependència que no poden fer ús del transport ordinari i que presenten
dificultats de mobilitat (mobilitat reduïda) i/o necessitat d’acompanyant (barem
d'acompanyant).
3.- Amb l'entrada en vigor de la Llei 12/2007 el Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies va establir un nou marc de coordinació, cooperació i col·laboració amb els ens
locals per permetre una prestació i gestió dels serveis socials que respongués a criteris de
coresponsabilitat, transparència, equitat territorial i optimització dels serveis adreçats a les
persones amb necessitats socials i que a més, es mantingués en un escenari pluriennal per
tal de permetre més estabilitat financera als ens locals.
Aquest nou marc es va instrumentalitzar en un contracte programa que permet establir una
relació més equilibrada entre les parts, caracteritzada per una coresponsabilitat del govern
autonòmic i del govern local en la gestió, la prestació i la implementació dels serveis socials
al territori, mitjançant l'establiment d'accions, obligacions i competències per cada una de
les parts.
4.- El Departament de Treball, Afers Socials i Família i el Consell Comarcal de l’Alt
Empordà, col·laboren per tal de mantenir els serveis existents i per crear noves rutes de
transport amb l’objecte de garantir l’assistència de les persones amb mobilitat reduïda als
centres d’atenció especialitzada.
5.-La Cartera de serveis socials vigent, aprovada pel decret 142/2010, d’11 d’octubre,
descriu la prestació de Servei de Transport Adaptat com un “servei complementari de suport
als serveis socials d’atenció especialitzada a persones amb discapacitat o dependència,
consistent en la prestació d’un sistema de transport adaptat al grau de necessitat de suport de
les possibles persones usuàries”. També indica que el servei de transport és una prestació no
garantida, així doncs únicament és exigible en cas que existeixi crèdit pressupostari
disponible i aplicant-hi els principis objectius de prelació i concurrència.

BASES
PRIMERA. OBJECTE
És objecte d’aquesta convocatòria col·laborar en el finançament del transport de les
persones discapacitades i/o amb dependència que presenten problemes de mobilitat, per tal
que puguin accedir als serveis d’atenció especialitzada, o a aquells altres que permetin
afavorir la seva integració en l’entorn.
Aquestes bases tenen per objecte estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la
concessió dels ajuts per transport de persones discapacitades i/o amb dependència i/o amb
problemes de mobilitat a entitats i administracions locals que prestin serveis de transport
adaptat, per facilitar l’accés als serveis socials d’atenció especialitzada de caràcter diürn
següents:
-

Servei de centre de dia per a gent gran de caràcter temporal o permanent (CD)
Servei d’atenció integral a les persones grans en l’àmbit rural (SAIAR)
Servei de centre de dia d’atenció especialitzada temporal o permanent per a
persones amb discapacitat (CAE)
Serveis de centres de dia de teràpia ocupacional (STO) per a persones amb
discapacitat intel·lectual.
Servei de centre de dia ocupacional d’inserció (SOI) per a persones amb
discapacitat.
Centres assimilats amb funcions d’acolliment diürn (associacions o entitats que
presten serveis de suport als serveis socials especialitzats).
Centres especials de treball, només en el cas de transport col·lectiu i que coincideixi
en la mateixa línia cap a STO, SOI i hi hagi places disponibles.

Queden exclosos de ser objecte d’ajut els serveis i les situacions següents:
- Que la persona sol·licitant disposi de targeta d’aparcament i vehicle propi, del qual
en sigui conductor.
- Així mateix, la persona potencialment usuària no ha d’estar emparada per altres
programes que tinguin el mateix objectiu, tals com l’ajuda PUA o altres directament
orientats a facilitar el transport en l’àmbit dels serveis socials.
- L’accés a serveis sanitaris, sociosanitaris, de rehabilitació funcional, a activitats
culturals, de lleure i esportives.
- L’accés als serveis socials especialitzats de persones amb discapacitat i gent gran
ubicats fora de la comarca de l’Alt Empordà sempre i quan s’hi assisteixi per
voluntat pròpia i sense un criteri professional que ho aconselli.
- Els transports en vehicle propi que en còmput anual de quilòmetres realitzats per
accedir a un servei social especialitzat de discapacitats o de gent gran no superi els
200 quilòmetres ja que es considera una distància mínima anual per subvencionar
tenint en compte que els dies d'atenció anual es troben entre 250 i 280 dies en total.
- El trasllat des d’un servei residencial permanent (centre o pis) d’entitats
prestacionals a un altre servei especialitzat de la mateixa entitat.
- Despeses de transport de persones usuàries de serveis residencials

-

Les sol·licituds individuals que facin ús d'un transport col·lectiu per accedir al
servei esmentat i que l’entitat prestadora d’aquest transport concorri en aquesta
convocatòria de subvencions com a transport col·lectiu.

SEGONA. ENS I PERSONES BENEFICIÀRIES
Poden optar a l'obtenció d'aquests ajuts:
2.1 Persones físiques
Persones majors de 18 anys amb problemes de mobilitat i/o necessitat d'acompanyament,
que estiguin empadronades en algun municipi dels que integren l'Àrea Bàsica de Serveis
Socials de la comarca de l'Alt Empordà, excepte Figueres.
El potencial usuari haurà de tenir reconeguda, preferentment, la condició de persona amb
discapacitat mitjançant el certificat que emet la Direcció General de Protecció Social de la
Generalitat de Catalunya, on consti a més que supera el barem de mobilitat reduïda o bé la
justificació d'haver-ho demanat.
En el cas que la persona no disposi del barem de mobilitat reduïda, la persona podrà optar a
ser usuària del servei si disposa del barem de l'acompanyant.
En el cas de les persones grans que són usuàries de centre de dia o similar i que no disposen
de barem de mobilitat reduïda o barem d'acompanyament, podran optar per ser usuàries del
serveis de transport adaptat si tenen reconegut un diagnostic de demència acreditat
degudament mitjançant un informe mèdic del seu metge d'atenció primària de salut.
2.2 Ens locals i entitats sense afany de lucre.

Els ens locals de l'Àrea Bàsica de Serveis Socials de la comarca de l'Alt Empordà, excepte
Figueres, que s'encarreguin d'organitzar aquest servei mitjançant transport col·lectiu de les
persones beneficiàries establertes al punt 2.1 d'aquestes bases cap a centres prestadors de
serveis socials especialitzats sempre que compleixin els requisits establerts.
Les entitats sense afany de lucre, els centres o associacions especialitzades en transport
adaptat que realitzin serveis de transport per a persones de la comarca de l'Alt Empordà,
excepte del municipi de Figueres.
TERCERA. DESPESES SUBVENCIONABLES
Són subvencionables les despeses produïdes pel transport individual o col·lectiu de les
persones beneficiàries d’aquesta convocatòria durant l’any 2018.. S’exceptuen les
d’adquisició de vehicles i les seves adaptacions, les amortitzacions d'aquestes i les despeses
financeres.

La quantitat màxima destinada a aquestes subvencions serà de 146.355,00€ d'acord amb el
repartiment següent: 94% per ajuts col·lectius i 6% per ajuts individuals. L'aplicació
pressupostària a la qual s’ha d’imputar es determina a la partida 40.2312.48000 del vigent
pressupost general de despeses del Consell Comarcal.
QUARTA. CRITERIS DE PRIORITZACIÓ
D’acord amb l’objecte d’aquestes bases, l'import de les subvencions s'atorgarà tenint en
compte els paràmetres i prioritats següents:
1.
2.
3.
4.

Manteniment dels serveis de transport col·lectius ja en funcionament.
Que els serveis siguin diaris (de dilluns a divendres) i no de caràcter esporàdic.
Nous serveis de transport col·lectiu.
Sol·licituds individuals, dels qui utilitzen transports públics existents i vehicles propis ja
que no existeix cap ruta de transport adaptat disponible cap al centre prestador del
servei. En aquest grup de sol·licituds, si s'escau, es tindran en compte els ingressos
anuals de la unitat familiar.

CINQUENA. SOL·LICITUDS I TERMINI DE PRESENTACIÓ
5.1 Les sol·licituds per concórrer en aquesta convocatòria s’han de formalitzar mitjançant
els impresos normalitzats que estaran a disposició dels interessats a les dependències de
l’Àrea de Benestar del Consell Comarcal de l’Alt Empordà ( c. Nou, núm. 48, 2n, de
Figueres) o bé a la web www.altemporda.org
5.2 Les sol·licituds degudament omplertes han d’anar acompanyades dels documents que
s’indiquin en els impresos normalitzats per acreditar el compliment dels requisits.
Aquestes sol·licituds es poden presentar al registre general d’entrada del Consell
Comarcal o bé electrònicament per les plataformes Eacat o e-Trac. Tot això, d’acord
amb el que estableix l’article 17 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
Subvencions i l'article 124.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals,
aprovat pel Decret 1791995, de 13 de juny.
5.3 El termini per la presentació de sol·licituds quedarà establert en la convocatòria de les
subvencions. Serà imprescindible fer servir els models normalitzats.
5.4 La presentació de la sol·licitud per a l'obtenció de l'ajut pressuposa el coneixement i
l'acceptació d'aquestes bases.
SISENA. DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR
Les sol·licituds es presentaran, mitjançant el model normalitzat en el registre d’entrada del
Consell Comarcal, electrònicament per les plataformes Eacat o e-Trac o per qualsevol dels
mitjans indicats a l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu
comú de les Administracions Públiques.
6.1 En el cas de persones físiques cal presentar:

a) Sol·licitud d'ajut econòmic de transport adaptat que figura com annex 1.
b) DNI del signant de la sol·licitud i, si actua en representació d’altri, documentació
acreditativa de la seva representació.
c) Fitxa d’alta de creditor que figura com annex 3.
d) Declaració responsable d'estar al corrent de pagament amb Hisenda i Seguretat Social.
e) Certificat de reconeixement de discapacitat emès Direcció General de Protecció Social
o bé la justificació d'haver-ho demanat. Les persones grans amb diagnostic de demència
només caldrà d'aportar informe mèdic del metge de capçalera. Aquest certificat s'haurà
de presentar tant en les sol·licituds individuals com en les col·lectives.
f) En el seu cas, la documentació justificativa necessària per a la valoració dels criteris
establerts per a l'avaluació de les subvencions concedides mitjançant procediment de
concurrència competitiva.
6.2 En el cas de les entitats i ens locals:
a) Sol·licitud d'ajut econòmic de transport adaptat que figura com annex 2.
b) Pressupost detallat de les despeses de l’activitat i del seu finançament.
c) Fitxa d’alta de creditor que figura com annex 3.
d) En el cas d'entitats sense afany de lucre el NIF i els estatuts o escriptura de l'entitat.
e) Documentació de les persones transportades que acredit que es troben en alguna de les
situacions establertes a la base segona d'aquestes bases.
f) Declaració jurada del conductor que figura com annex 4.
La presentació de les sol·licituds comporta la plena acceptació d’aquestes bases. Així
mateix, la presentació de la sol·licitud porta implícita l’autorització al Consell Comarcal per
a l’obtenció de certificats d’estar al corrent de les obligacions tributàries directament de
l’Administració tributària previ al pagament de la subvenció, llevat de manifestació
expressa de la persona sol·licitant.
En el supòsit que els documents exigits ja estiguessin en poder del Consell Comarcal, el
sol·licitant podrà fer ús del seu dret de no presentar-los, fent constar la data i l’òrgan o
dependència on van ser presentats o emesos, sempre que no hagin transcorregut més de cinc
anys des de la seva presentació.
No es podran concedir noves subvencions als peticionaris que tinguin pendents de
justificació subvencions concedides anteriorment.
SETENA. QUANTIA I ABONAMENT DE LES SUBVENCIONS
7.1 Les subvencions es concediran per l’import parcial en relació amb els pressupostos i les
prioritats establertes en aquestes bases, tenint en compte, en tot cas, les disponibilitats
econòmiques d’aquesta línia d’ajuts. L’obtenció d’aquesta subvenció és incompatible
amb l’obtenció d’altres subvencions o ajuts públics que sumats a la subvenció del
Consell Comarcal superi el 66% del cost total de l’actuació; aquesta és una de les causes
de revisió i de revocació de les subvencions que preveuen les presents bases.
7.2 L’abonament de l’esmentat ajut s’efectuarà a través de transferència bancària, una

vegada s’hagi presentat la corresponent justificació al Consell Comarcal, d’acord amb la
base desena d’aquesta convocatòria.
7.3 L'abonament de les subvencions es farà una vegada el Departament de Treball, Afers
Socials i Família de la Generalitat de Catalunya hagi fet efectiu l'import que s'assigna pel
concepte de transport adaptat per l'exercici corresponent.
VUITENA. SELECCIÓ DE SOL·LICITUDS I RESOLUCIÓ
L’Àrea de Benestar del Consell Comarcal de l’Alt Empordà avaluarà les sol·licituds
presentades, les prioritzarà d’acord amb l’ordre establert en aquestes bases, i la Junta de
Govern del Consell Comarcal de l’Alt Empordà resoldrà la convocatòria.
NOVENA. CRITERIS D'ATORGAMENT DE L'AJUT
Criteris de repartiment dels ajuts entre les sol·licituds individuals presentades :
1. Nombre anual de dies d'assistència al centre. S'entén que cada dia d'assistència al
centre compren dos viatges
2. Distància del domicili del usuari al centre on accedeix (distàncies quilomètriques)
3. Si s'escau es tindran en compte els ingressos anuals de la unitat familiar.
Criteris de repartiment dels ajuts entre les entitats sol·licitants del transport col·lectiu:

1. Nombre d'usuaris per ruta i àmbit territorial.
- Menys de 5 usuaris
- Entre 6 i 9 usuaris
- A partir de 10 usuaris
2. Pressupost del servei
3. Existència del copagament de l'usuari
4. Necessitat d'acompanyament.
DESENA. JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS
10.1 Les persones físiques lliuraran al Consell Comarcal de l’Alt Empordà el certificat
d’assistència signat pel representant del centre a on la persona beneficiària acudeix
especificant els dies i els mesos d'assistència durant l'any que figura com annex 5 i els
documents acreditatius de la despesa realitzada annex 7.
10.2 Les persones jurídiques lliuraran al Consell Comarcal de l’Alt Empordà:



Els documents acreditatius de les despeses suportades per la quantia subvencionada.
L'assistència al centre amb la relació de persones beneficiàries del servei de
transport efectuat que figura com annex 6

La justificació s'ha de dur a terme una vegada rebuda la notificació de resolució
d'atorgament de la subvenció fent ús dels models normalitzats abans del 15 de gener de
l'any 2018.
ONZENA. CONTROL
El Consell Comarcal de l’Alt Empordà controlarà l’execució d’aquesta línia d’ajuts i les
persones beneficiàries i les entitats prestadores dels serveis hauran de facilitar tota la
informació que els sigui requerida
DOTZENA. REVOCACIÓ DE LES SUBVENCIONS
Les subvencions seran revocades en els supòsits següents:






Quan expiri el termini de justificació de les despeses sense que la persona beneficiària
les hagi justificat. No obstant això, per causes de força major, que hauran de ser
degudament motivades, es podrà prorrogar el termini de justificació.
En el supòsit de falsejar les dades sol·licitades per a la correcte gestió d’aquesta
convocatòria.
En els supòsit establert en la base setena de les presents bases.
No omplir degudament la sol·licitud.
En els altres supòsits legals establerts.

TRETZENA.- Altres obligacions de les entitats o ens locals beneficiaris
L'atorgament d'aquestes subvencions no genera cap tipus de responsabilitat al Consell
Comarcal de l'Alt Empordà, en tant que la seva organització correspon a l'ajuntament o bé
l'entitat. Aixi mateix, les subvencions que es puguin concedir estan sotmeses a la limitació
pressupostària i no generaran cap dret de continuïtat en l'assignació de finançament als
destinataris per a exercicis successius.
CATORZENA. PROTECCIÓ DE DADES.
D'acord amb el que estableix l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades
personals subministrades s'incorporaran en un fitxer de l'Àrea de Benestar, del que el
Consell Comarcal de l'Alt Empordà és responsable, i seran objecte de tractament
exclusivament per gestionar l'expedient de subvenció.
Per exercir els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació que legalment li correspon,
cal dirigir-se al Consell Comarcal de l'Alt Empordà, per correu postal a carrer Nou, 48
17600 de Figueres o correu electrònic ssocials@altemporda.cat
Figueres, 29 de març 2018

