REGLAMENT

SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT, AMB

PROBLEMES DE MOBILITAT I PERSONES AMB DEPENDÈNCIA

Article 1. OBJECTE DEL REGLAMENT
És objecte d’aquest reglament la regulació del servei de transport adaptat a la comarca de la
Segarra, en tots els seus efectes, el qual es prestat pel Consell Comarcal de la Segarra amb la
cooperació i col·laboració del Departament d’Acció Social i Ciutadania de

la Generalitat de

Catalunya. (Contracte Programa entre el departament d’Acció Social i Ciutadania i el Consell
Comarcal de la Segarra. Fitxa núm. 9 Servei de Transport Adaptat)

Article 2. ÀMBIT TERRITORIAL
L’àmbit d’intervenció del transport adaptat és la formada per tots els municipis de la comarca de la
Segarra.

Article 3. DEFINICIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT
El servei de transport adaptat és un servei que té com a finalitat facilitar el transport de les
persones discapacitades o amb dependència, amb problemes de mobilitat, a fi i efecte que puguin
accedir a serveis socials especialitzats de la comarca de la Segarra, o aquells altres que permetin
garantir o afavorir la seva integració a l’entorn.

Article 4. OBJECTIUS
Objectiu general: Regular el servei de transport adaptat a la comarca de la Segarra, d’acord amb
els criteris i recomanacions del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de
Catalunya i tenint present les disponibilitats de rutes i horaris establerts pel Consell Comarcal de la
Segarra.

Objectiu específic: Facilitar el transport a persones amb problemes de mobilitat, persones amb
discapacitat i persones amb dependència residents a la comarca de la Segarra, per tal que puguin
accedir als serveis socials d’atenció especialitzada que ho requereixin.

Article 5. CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI
El servei de transport adaptat és un servei de titularitat pública del Consell Comarcal de la Segarra
amb pressupost atorgat pel Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya
i preu públic aprovat pel Ple del Consell Comarcal de la Segarra. La prestació del servei és
mitjançant una empresa externa. La gestió de la demanda, el seguiment del servei i l’avaluació del
mateix correspon a l’Àrea d’Acció Social i Ciutadania del Consell Comarcal de la Segarra. El servei
s’atorgarà sempre i quan hi hagi disponibilitat de ruta i horari.

Article 6. DESTINATARIS
6.1.Modalitat Individual:
Tipus de modalitat prioritària per accedir al servei de transport adaptat.
De forma preferent s’adreça a persones amb barem de mobilitat reduïda segons el certificat del
Servei de Valoració i Orientació del Departament d’ Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de
Catalunya.
També es pot prestar el servei a persones amb certificat de discapacitat i/o grau de dependència
i/o altra valoració d’incapacitat i que no disposin de vehicle adaptat propi

o capacitat de

conducció o que el lloc de residència no tingui el servei de transport públic per a poder accedir als
serveis socials especialitzats.
6.2 Modalitats entitats per a grups:
Adreçat a entitats al servei de persones amb discapacitat, amb mobilitat reduïda o amb
dependència amb seu social a la comarca o de serveis supracomarcals autoritzats per l’òrgan
competent i que requereixin l’ús del vehicle adaptat per la realització d’activitats de caràcter social.

Aquest servei es podrà prestar sempre que hi hagi disponibilitat del vehicle, atès que és prioritari
realitzar els serveis establerts en la ruta comarcal de demandes individuals.

Article 7. REQUISITS DELS BENEFICIARIS
7.1 Modalitat Individual:


Estar empadronat en un municipi de la comarca de la Segarra



Acreditar la mobilitat reduïda, el grau de discapacitat, el grau de dependència i/o la
incapacitat emès pels òrgans legals competents.



Es tindrà en compte els ingressos econòmics de la persona beneficiària per obtenir les
bonificacions del servei d’acord amb l’ordenança de preu públic aprovada pel Ple del
Consell Comarcal.

7.2 Modalitat Entitats per a grups:


Tenir registrada l’entitat en el registre d’Entitats Municipals de l’ajuntament corresponent i
al registre d’ Entitats de caràcter social de la Generalitat de Catalunya.



No disposar de vehicle propi per a la realització del servei sol·licitat.



Que el principal objectiu de l’entitat sigui l’atenció de persones amb discapacitat o amb
dependència i/o problemes de mobilitat.

Article 8. OBLIGACIONS DEL PAGAMENT
L’obligació del pagament s’inicia en el moment de la utilització del servei de transport que presta
el Consell Comarcal.
Tots aquells que l’hagin sol·licitat i tinguin aprovada la sol·licitud resten obligats a abonar el preu
públic de transport adaptat.
En tots els casos, si el primer dia d’utilització del servei no és el primer dia del mes corresponent,
l’usuari abonarà la part proporcional als dies que resten per finalitzar el mes.
Posteriorment es pagarà per mensualitats de l’ 1 al 5 de cada mes vençuts.

En el cas que l’usuari no pagui el servei es procedirà a la revisió del cas per part dels serveis
socials bàsics per tal de determinar la continuïtat o no del servei i procedir si s’escau a donar-lo de
baixa definitiva o bé temporal.
Quan el reglament estableixi un 100% de bonificació a l’usuari, caldrà adjuntar l’informe social de
la treballadora o educadora social dels serveis socials bàsics del Consell Comarcal de la Segarra.
En el cas d’ús de vehicle de modalitat d’entitats, la demanda del servei i la resolució tindrà
caràcter individual.

Article 9. ALTRES SERVEIS QUE ES PODEN PRESTAR
En el cas de sol·licitar el vehicle per situacions no previstes en aquest reglament s’haurà de
presentar sol·licitud a l’Àrea d’Acció Social del Consell Comarcal de la Segarra (pg. Balmes, 3 de
Cervera) en un termini de 10 dies d’anel·lació a la realització del servei, la qual serà resolta per la
Consellera de l’Àrea.

Article 10. TARIFA
L’aportació de cada usuari s’establirà d’acord amb l’estudi de costos i l’ordenança del preu públic
aprovat pel Ple del Consell Comarcal de la Segarra.

Article 11. CONDICIONS GENERALS D’ACCÉS AL SERVEI
11.1. La petició del transport es farà de la següent manera:
La persona que sol·licita el transport adaptat per accedir al servei especialitzat presentarà la
sol·licitud (annex 3) i altres documents especificats en l’article 12, segons models normalitzats, al
registre general del Consell Comarcal de la Segarra, (pg. de Jaume Balmes, 3 de Cervera). També
es poden presentar les sol·licituds als Serveis Socials Bàsics del municipi de referència (annex 1 –
mapa comarcal).
En el moment de voler donar-lo de baixa s’haurà de formular per escrit i en el mes anterior a la
baixa. (annex 4).

En tots els trajectes que requereixin d’un acompanyant, aquest anirà a càrrec del beneficiari.

11.2. El servei de transport adaptat en la modalitat individual s’oferirà els dies laborables de
dilluns a divendres, tenint en compte els horaris disponibles. Pel que fa a la modalitat d’entitats
per a grups, el servei també es podrà oferir els caps de setmana, en el cas que es sol·liciti i sigui
necessari i sempre amb l’aprovació de la consellera de l’Àrea d’Acció Social i Ciutadania.
No es farà cap servei durant el mes d’agost.

Article 12. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
S’haurà de presentar la següent documentació:
□

Model de sol·licitud. (annex 3)

□

Fotocòpia del DNI de la persona que signi la sol·licitud i de la persona usuària del transport.

□

Full de domiciliació bancària. (annex 5)

□

Certificat de discapacitat, incapacitació i/o resolució del grau de dependència o certificat
de mobilitat reduïda o informe mèdic.

□

Ingressos del sol·licitant i de la seva unitat familiar, si s’escau.

□

En cas de sol·licitar bonificació del servei serà necessari presentar la documentació
econòmica, la qual serà valorada per la tècnica de serveis socials bàsics del municipi de
referència on es presenti la sol·licitud, segons barem econòmic aprovat pel Ple del Consell
Comarcal de la Segarra (annex 2).

Annex 1

ZONES D’ATENCIÓ SOCIAL BÀSICA
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Sanaüja
Biosca
Torà
Massoteres
Ivorra
Torrefeta Guissona
i
Sant Guim
de la Plana
Florejacs

Els Plans
de Sió

Sant Ramon
Tarroja de
Segarra

Cervera

Les Oluges

Estaràs
Sant Guim
de Freixenet

Granyanella

Ribera d'Ondara
Granyena de
Segarra

Montornès de
Segarra
Montoliu de
Segarra

Zona nord
Talavera

Zona sud
Zona rural nord
Zona rural sud

Annex 2
BAREM ECONÒMIC
ANNEX
La bonificació proposada serà calculada d’acord amb l’ indicador de renda de suficiència de la
Generalitat de Catalunya. (IRSC).
Vist que el valor de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) establert, per l’article
15.2 de la Llei 13/2006, del 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, resta fixat
en 7.967,73 euros en còmput anual, que es corresponen amb 569,12 euros si el còmput és
mensual.
El barem d’ajut proposat per atorgar el servei de transport adaptat és el següent:

RENDA MENSUAL

Aportació usuari

Aportació CC

IRSC

inferior a 569,12 €

5%

95%

IRSC x 1,2

de 569,12 a 681,81 €

10%

90%

IRSC x 1,3

de 681,81€ a 738,15 €

20%

80%

IRSC x 1,4

de 738,15€ a 794,50 €

30%

70%

IRSC x 1,5

de 794,50€ a 850,83 €

40%

60%

IRSC x 1,6

de 850,83€ a 907,17 €

50%

50%

IRSC x 1,7

de 907,17€ a 963,51€

60%

40%

IRSC x 1,8

de 963,51 € a 1.019,85 €

70%

30%

IRSC x 1,9

de 1.019,85 € a 1.076,19 €

80%

20%

IRSC x 2,0

de 1.076,19 € a 1.132,53 €

90%

10%

+ de 1.132,53 €

Sense bonificació

0

Els serveis socials bàsics podran valorar situacions bonificades al 100% del seu cost. En aquest
cas cal que s’acompanyi la sol·licitud amb l’informe social justificatiu.
BAREM:
Per calcular la capacitat econòmica dels usuaris en quant a l’aportació per la prestació del serveis
de transport adaptat es tindrà en compte els ingressos de la persona beneficiària i de la seva
unitat familiar.
S’entén per unitat familiar aquella formada per la persona beneficiària del servei i el seu cònjuge o
parella de fet, ascendents i/o descendents de primer grau amb convivència.
L’aportació dels usuaris als serveis es calcula en base als ingressos dels membres computables de
la unitat familiar descrits anteriorment i aplicant la següent fórmula:

Aportació = {Ingressos anuals : 12 ( mesos/any) } x N

Ingressos: Suma d’ingressos dels membres computables de la unitat familiar menys les despeses
d’habitatge (lloguer i/o hipoteca)
N: Coeficient familiar: Suma dels valors següents:
1- Persona de referència
0,7- Cònjuge o parella de fet
0,7- Membres del nucli familiar menors de 18 anys o majors d’edat sense ingressos.
1- Altres membres del nucli familiar amb disminució.

Per a calcular la capacitat econòmica es tindrà en compte la declaració de renda o documentació
equivalent corresponent a l’any immediatament anterior a la sol·licitud.
Es valorarà l’ingrés econòmic des de la data de la resolució de l’ajut.

Annex 3
SOL·LICITUD D’ÚS DEL TRANSPORT ADAPTAT PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT I GENT GRAN
PERSONA USUÀRIA DEL SERVEI:
Nom i Cognoms: _____________________________________________________________________
Data Naixement: _________________________________NIF:________________________________
Domicili: ____________________________________________________Telèfon: ________________
Població: __________________________________ Municipi: ________________________________
PERSONA DE REFERÈNCIA I/O RESPONSABLE:
Nom i Cognoms _______________________________________________NIF____________________
Vincle amb la persona sol·licitant___________________________Telèfon ______________________
Domicili: ____________________________________________________________________________
Població: _______________________________ Municipi: ___________________________________
Lloc de partida_________________________ Lloc de destinació_______________________________
Nom del Centre______________________________________________________________________
Distància________Horari matí/tarda____________/______________Freqüència________________
Import _______________________________
Declaro:
1. Que totes les dades consignades en aquesta sol·licitud són certes
2. Que tinc l’obligació de comunicar al Consell Comarcal de la Segarra qualsevol variació que pogués
produir-se
3. Que em comprometo a aportar qualsevol document i que estic assabentat/da que l’aportació de
dades o documents falsejats o inexactes podrà ser motiu per cancel·lar o deixar sense efecte la
meva sol·licitud sense perjudici que es puguin emprendre les accions legals procedents.
4. Que conec que la prestació d’aquest servei està subjecte a reglamentació i pressupost aprovat pel
Consell Comarcal de la Segarra i per tant condicionat a qualsevol variabilitat al respecte.
5. Que accepto els canvis que es puguin produir pel que fa a rutes, horaris i vehicles, segons les
necessitats del servei.
6. Que el Consell Comarcal de la Segarra sigui dipositari de les meves dades i les utilitzi per la finalitat
d’aquesta sol·licitud. D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de
protecció de dades de caràcter personal, totes les dades personals facilitades pels sol·licitants
s’utilitzaran amb l’exclusiva finalitat de servir per a valorar la concessió de l’ajut sol·licitat.

(data)

(Nom i cognoms)
(signatura)
IL·LM. SR. PRESIDENT DEL CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
S’haurà de presentar la següent documentació:
□

Fotocòpia del NIF de la persona responsable i de la persona usuària del transport.

□

Full de domiciliació bancària a nom del beneficiari o, en el seu defecte, del responsable.

□

Certificat de discapacitat, incapacitació i/o resolució del grau de dependència i/o barem de
mobilitat reduïda, d’acompanyant o informe tècnic que ho avali.

□

En cas de sol·licitar bonificació del servei serà necessari presentar Ingressos del
sol·licitant i de la seva unitat familiar, la documentació econòmica, la qual serà
valorada per la tècnica de serveis socials bàsics del municipi de referència on es
presenti la sol·licitud, segons barem econòmic aprovat pel Ple del Consell Comarcal de
la Segarra.

Annex 4
FULL DE BAIXA DEL TRANSPORT ADAPTAT:

Segell de registre d’entrada
PERSONA USUÀRIA DEL SERVEI:
Nom i Cognoms: __________________________________________________
Data Naixement: ______________ DNI:_______________________________
Domicili: _________________________________Telèfon: ________________
Població: ____________________ Municipi: ___________________________
PERSONA DE REFERÈNCIA I/O RESPONSABLE:
Nom i Cognoms: _________________________________________________
Vincle amb la persona sol·licitant: ___________________Telèfon: __________
Baixa temporal
Baixa definitiva
Data baixa: __________________ Data d’alta prevista: _________________
Motiu: __________________________________________________________
(data)
(Nom i cognoms)
(signatura)
IL·LM. SR. PRESIDENT DEL CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA
Declaro:
1.
2.
3.
4.

Que totes les dades consignades en aquesta sol·licitud són certes
Que tinc l’obligació de comunicar al Consell Comarcal de la Segarra qualsevol variació que pogués produir-se
Que em comprometo a aportar qualsevol document i que estic assabentat/da que l’aportació de dades o documents falsejats
o inexactes podrà ser motiu per cancel·lar o deixar sense efecte la meva sol·licitud sense perjudici que es puguin emprendre
les accions legals procedents.
Que el Consell Comarcal de la Segarra sigui dipositari de les meves dades i les utilitzi per la finalitat d’aquesta sol·licitud.
D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal,
totes les dades personals facilitades pels sol·licitants s’utilitzaran amb l’exclusiva finalitat de servir per a valorar la concessió
de l’ajut sol·licitat.

Annex 5
Declaració del codi de compte client per a tots els pagaments i ingressos entre el deutor / creditor
i el Consell Comarcal de la Segarra a partir de la data.
N.I.F.

NOM i COGNOMS O RAÓ SOCIAL

CREDITOR / DEUTOR

DADES DEL

CARRER i NÚMERO

CODI POSTAL

POBLACIÓ

COMARCA / PROVÍNCIA

DENOMINACIÓ DE L’ENTITAT BANCÀRIA O D’ESTALVI

TRANSFERÈNCIA / DOMICILIACIÓ

DADES DE LA

CODI BANC

OFICINA NÚM.

DÍGIT
CONTROL

DE

COMPTE CORRENT O LLIBRETA NÚM.

CARRER I NÚMERO

POBLACIÓ

COMARCA / PROVÍNCIA

En ____________________________________________, amb N.I.F. __________________, sota la meva responsabilitat declaro que
aquestes dades corresponen al compte corrent o a la llibreta d’estalvis oberts al nom esmentat en les dades del creditor / deutor.
________________, ______ d ______________ de _____________

Diligència de conformitat de l’Entitat
Aquestes dades coincideixen amb les existents en aquesta oficina.

Signatura

El Director,
Signat i segellat.

Aquest document quedarà invalidat amb la presència de qualsevol esmena.

Annex 6
RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA – FULL D’APROVACIÓ
ASSUMPTE: TRANSPORT ADAPTAT
Vista la sol·licitud d’utilització del servei de transport adaptat a nom de
amb NIF núm.

del municipi de

nucli

en la qual sol·licita l’ajut del servei de transport adaptat, i d’acord amb la proposta efectuada per
l’Àrea d’Acció Social d’aquest Consell Comarcal.

RESOLC:
1. Aprovar la dita sol·licitud per un import de

euros mensuals, des del

al

,

que correspon a
2. Notificar-ho a l’interessat
3. Donar compte d’aquesta Resolució al Ple del Consell Comarcal.

El President,

Davant meu,
El secretari

Adrià Marquilles Bernaus
Cervera,

de

Francesc Sarri Capdevila

20

Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, la persona interessada (o les persones interessades) pot interposar, amb
caràcter potestatiu, recurs de reposició davant d’aquest òrgan, en el termini d’un mes des de l’endemà de la recepció de la notificació,
de conformitat amb el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú; o bé recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos des de l’endemà de la recepció de la
notificació, de conformitat amb el que disposen els articles 10, 14.1, 25.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa; o bé qualsevol altre recurs que consideri convenient per a la defensa dels seus interesso

Annex 7
RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA - FULL DE DENEGACIÓ
ASSUMPTE: TRANSPORT ADAPTAT

Vista la sol·licitud d’utilització del servei de transport adaptat a nom de
amb NIF núm.

del municipi de

nucli

en la qual sol·licita l’ajut del servei de transport adaptat, i d’acord amb la proposta efectuada per
l’Àrea d’Acció Social d’aquest Consell Comarcal.

RESOLC:
1. Denegar l’esmentat ajut, per superar el nivell d’ingressos

econòmics establert per

aquest Consell Comarcal per a l’atorgació de l’ajut.
2. Notificar-ho a l’interessat
3. Donar compte d’aquesta Resolució al Ple del Consell Comarcal.

El President,

Davant meu,
El secretari

Adrià Marquilles Bernaus
Cervera,
Contra

de

Francesc Sarri Capdevila

20

aquest acte, que exhaureix la via administrativa, la persona interessada (o les persones interessades) pot interposar, amb

caràcter potestatiu, recurs de reposició davant d’aquest òrgan, en el termini d’un mes des de l’endemà de la recepció de la notificació,
de conformitat amb el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú; o bé recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos des de l’endemà de la recepció de la
notificació, de conformitat amb el que disposen els articles 10, 14.1, 25.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa; o bé qualsevol altre recurs que consideri convenient per a la defensa dels seus interessos.

Annex 8
RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA - FULL DE PRÒRROGA
ASSUMPTE: TRANSPORT ADAPTAT
Vista la sol·licitud de pròrroga del servei de transport adaptat a nom de
amb NIF núm.

del municipi de

nucli

i d’acord amb la proposta efectuada per l’Àrea d’Acció Social d’aquest Consell Comarcal, que
d’adjunta en el full annex.

RESOLC:
1. Concedir la pròrroga sol·licitada.
2. Notificar-ho a l’interessat
3. Donar compte d’aquesta Resolució al Ple del Consell Comarcal
El President,

Davant meu,
El secretari

Adrià Marquilles Bernaus
Cervera,

de

Francesc Sarri Capdevila

20

Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, la persona interessada (o les persones interessades) pot interposar, amb
caràcter potestatiu, recurs de reposició davant d’aquest òrgan, en el termini d’un mes des de l’endemà de la recepció de la notificació,
de conformitat amb el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú; o bé recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos des de l’endemà de la recepció de la
notificació, de conformitat amb el que disposen els articles 10, 14.1, 25.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa; o bé qualsevol altre recurs que consideri convenient per a la defensa dels seus interessos.

ASSUMPTE: FULL DE PRÒRROGA DEL SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT
Nom i cognoms
NIF núm.
Data inici del servei
Data d’acabament
Durada proposada de la pròrroga
Import mensual :
Import anual

€ anuals

El sol·licitant

Cervera,

de

La Treballadora Social

de 20

L’interventor

