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

1) Objecte de la convocatòria

És objecte d’aquesta convocatòria  col·laborar  en el  fnançament 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 fxar 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.
- Servei d’atenció integral a les persones grans en l’àmbit rural.
- Servei de centre de dia d’atenció especialitzada temporal o permanent per a

persones amb discapacitat.
- 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. 

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 benefciàries 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

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 40.2315.48000 del vigent
pressupost general de despeses del Consell Comarcal.

3) Termini de presentació de sol·licituds

El  termini  de  presentació  de  sol·licituds  començarà  el  dia  següent  de  la  publicació
d’aquesta convocatòria al Butlletí Ofcial de la Província i fnalitzarà el 15 d'octubre de 2019.

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 

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.



4) Termini de resolució i notifcació

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 fnalització del
període presentació de sol·licituds.

La resolució haurà de ser notifcada 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 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.

 
6) Import 

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.

L’abonament de l’esmentat ajut s’efectuarà a través de transferència bancària, un vegada
s’hagi  presentat  la  corresponent  justifcació  al  Consell  Comarcal,  d’acord  amb la  base
desena d’aquesta convocatòria.



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. 

6) Publicitat

La convocatòria es publicarà al Butlletí Ofcial de la Província de Girona i a les pàgines web
www.altemporda.org. 

7) Termini de justifcació dels ajuts concedits

El  termini  per  a  justifcar  les  despeses  objecte  dels  ajuts  econòmics  d’aquesta
convocatòria fnalitzarà el 31 de gener de 2020.

http://www.altemporda.org/

