CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A LA COL·LABORACIÓ
EN EL FINANÇAMENT DELS SERVEIS DE TRANSPORT ADAPTAT
INDIVIDUAL I COL·LECTIU A LA COMARCA DE L'ALT EMPORDÀ 2020

1. Objecte de la convocatòria
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.
Té 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 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/o
dependència 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.

Poden optar a l'obtenció d'aquests ajuts:
1.1 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.
1.2 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 1.1 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.
2. Crèdits pressupostaris
El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2020 per a la concessió de les
subvencions regulades en les presents Bases serà de cent quaranta mil EUROS [140.000,00
€) i anirà a càrrec de aplicació pressupostària 40.2315.48000 i per les quanties màximes
següents:
•
•

10.000,00 € per atendre les sol·licituds de transport adaptat de persones físiques.
130.000,00 € per atendre les sol·licituds de transport adaptat d’ens locals i les
entitats sense ànim de lucre

No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat.

3. Termini de presentació de sol·licituds
El termini per a la presentació de sol·licituds serà de vint dies naturals comptadors a partir
de l’endemà de la publicació d’aquestes bases al Butlletí Oficial de la Província de Girona.
Les sol·licituds per concórrer en aquesta convocatòria s’han de formalitzar mitjançant els
impresos normalitzats que estaran a disposició dels interessats a la web
www.altemporda.org

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 o per
qualsevol dels mitjans assenyalats en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de
procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAP). 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.

4. Termini de resolució i notificació
El Ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà resoldrà les sol·licituds presentades en
aquesta convocatòria, en un termini màxim de dos mesos a comptar de la finalització del
període presentació de sol·licituds.
La resolució haurà de ser notificada a tots els sol·licitants de manera individualitzada i en el
termini màxim de deu dies, a comptar des de la data d’adopció de la resolució

5. Criteris objectius d’atorgament de la subvenció
Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop
aplicats els criteris objectius determinats a la present base.
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els
següents criteris objectius, aplicats d’acord amb la ponderació indicada:
a)

Per a les sol·licituds se subvenció presentades per persones físiques:

a.1. Nombre anual de dies d’assistència al centre.

< 100 dies

10

100-199 dies

20

200-249 dies

30

> 250 dies

40

a.2. Quilometratge de la ruta. Aquest criteri pretén compensar el cost econòmic i
temporal d'aquelles rutes que tenen una distància major i que per tant repercuteixen
directament sobre les qualitat de vida de les persones usuàries

<10 km

10

10-24 km

20

25-30km

30

>30 km

40

a.3. Ingressos anuals de la persona sol·licitant.
> 17.506,77 €

0

13.467,76-17.506,77 €

2

10.359,05-13.466,75 €

4

7.968,73-10.358,04 €

6

< 7.967,73 € (IRSC 2017)

10

b)
Per a les sol·licituds de subvenció presentades pels ens locals i les entitats sense
ànim de lucre
b.1. Dèficit teòric del servei, que es calcularà restant del cost total de la ruta els
costos del cofinançament aportat per les persones transportada mensualment a raó de
l’import mitjà determinat a la base 10.

Ruta amb dèficit teòric

75

Ruta sense dèficit teòric

0

b.2. Necessitat d’acompanyament de les rutes.
Ruta amb acompanyant

3

Ruta sense acompanyament

0

b.3. Quilometratge realitzat per cada ruta. Aquest criteri pretén compensar el cost
econòmic i temporal d'aquelles rutes que tenen una distància major i que per tant
repercuteixen directament sobre les qualitat de vida de les persones usuàries
< 10 km

0

=> 10 km

22

6. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària
6.1.

El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2020 per a la concessió de les
subvencions regulades en les presents Bases serà de cent quaranta mil EUROS

[140.000,00 €) i anirà a càrrec de aplicació pressupostària 40.2315.48000 i per les
quanties màximes següents:
a) 10.000,00 € per atendre les sol·licituds de transport adaptat de
persones físiques.
b) 130.000,00 € per atendre les sol·licituds de transport adaptat d’ens
locals i les entitats sense ànim de lucre
6.2.

No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat.

7. Publicitat
El Consell Comarcal publicarà la convocatòria i les resolucions de les subvencions
atorgades en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, al tauler d’edictes i a la pàgina
web de la corporació, així com en aquells altres mitjans que es consideri oportú.
8. Termini de justificació dels ajuts concedits
El termini per a justificar les despeses objecte dels ajuts econòmics d’aquesta convocatòria
finalitzarà el 31 de gener de 2021.

