REGLAMENT DEL SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT DEL
CONSELL COMARCAL DE LA TERRA ALTA
PER ACCEDIR ALS SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ ESPECIALITZADA
PER GENT GRAN I PER PERSONES AMB DISMINUCIÓ

Any 2009
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Article 1. Objecte del reglament
És objecte d’aquest reglament la regulació del servei de transport adaptat, el qual és
prestat pel Consell Comarcal de la Terra Alta amb la cooperació i col·laboració del
Departament d’ Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya (Contracte
Programa).
Aquest servei és entès com un servei social d’atenció especialitzada de suport a les
persones disminuïdes i a les persones grans, amb les seves capacitats de mobilitat i
autonomia reduïdes, per facilita’ls l’accés als següents serveis:
-

Centre d’Educació Especial Jeroni Moragas, situat a l’Avinguda Diputació s/n
de Móra d’Ebre.

-

Centre de dia per gent gran, situat a la Residència d’Avis de Gandesa, a la
Carretera de Bot, número 3.

Article 2. Normativa
L’activitat pròpia de transport adaptat resta assumida pel Consell Comarcal de la Terra
Alta com a servei propi de caràcter potestatiu, dins de l’àmbit dels serveis socials
especialitzats, d’acord amb els següents preceptes normatius:
a) Articles 25 i 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del règim
local.
b) Articles 66 i 67 del Text refós de la Llei Municipal i règim local de Catalunya ,
aprovada mitjançant Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
c) Articles 18, 19 i preceptes concordants de la Llei 12/2007, d’11 d’ocutbre, de
Serveis Socials.
d) Article 25 i 55 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, Text Refós de la
Llei sobre l’organització comarcal de Catalunya.
Article 3. Objectius
Els objectius del transport adaptat regulat per aquest reglament són:
a) Facilitar als usuaris l’accés, al Centre d’Educació Especial i al Centre de dia per
gent gran.
b) Donar suport a les famílies que tenen cura de persones afectades per algun
tipus de dependència, ja siguin persones disminuïdes o grans.
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Article 4. Prestació del servei
La prestació del servei de transport adaptat per a persones amb dificultat de mobilitat
de la comarca de la Terra Alta es durà a terme directament, a través de l’organització
general existent a la corporació. No obstant això, es preveu per a la realització de la
prestació instrumental del servei la participació de terceres persones.
Article 5. Condicions d’accés
Per accedir al servei de transport adaptat les persones usuàries hauran de satisfer les
taxes que en cada moment es regulin en la corresponent ordenança fiscal.
Article 6. Persones beneficiàries
Les persones usuàries potencials del servei de transport adaptat seran:
-

les que resideixin i estiguin empadronades als municipis de la comarca de la
Terra Alta

-

les persones que necessitin del referit transport per poder accedir al Centre
d’Educació Especial o al Centre de Dia de Gandesa. Aquestes persones hauran
d’acreditar la mobilitat reduïda, el grau de disminució, el grau de dependència i/o
la incapacitat emès pels òrgans legals competents.

Quan les demandes de cadascuna de les modalitats de transport regulades en el
present document sigui més elevada que el número de places disponibles es generarà
una llista d’espera del servei, el qual serà cobert a partir dels següents criteris:
ingressos inferiors al 50% de l’ IPREM
Manca de suport familiar o social
Urgència en la necessitat de rebre el tractament

Fins a 1,00 punts
Fins a 1,00 punts
Fins a 1,00 punts

Article 7. Sol·licitud del Servei
La petició d’accés al servei de transport adaptat és farà de la següent manera:
L’interessat/da o familiar responsable de la persona que necessita el transport adaptat
presentarà per escrit una sol·licitud normalitzada al registre de documents del Consell
Comarcal de la Terra Alta.
A la sol·licitud de petició al servei de transport adaptat hi constarà:
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Dades personals de la persona usuària del transport adaptat (nom, cognoms,
adreça, telèfon i dades de la domiciliació bancària de la taxa, si s’escau).
Destí del servei, així com l’horari i els dies que precisa desplaçar-se.
Certificats de patrimoni (darrera declaració de renda presentada davant
l’Agència Tributària o certificat negatiu així com certificacions bancàries de
comptes i del registre de la propietat i certificat d’ingressos de la persona
sol·licitant).
Un cop avaluades les demandes pels serveis socials del Consell Comarcal, es donarà
resposta escrita a les sol·licituds rebudes, en les quals s’indicarà si la persona
sol·licitant pot gaudir del servei, amb indicació del cost que haurà d’assumir segons la
corresponent ordenança fiscal i la data inicial i final de la prestació atorgada. En cas
contrari, és a dir, si la utilització del servei ha estat ajornada o denegada, s’indicarà
quines han estat les motivacions que han fonamentat la corresponent resolució.
La taxa per la prestació del servei de transport adaptat per a persones amb mobilitat
reduïda es regularà mitjançant la corresponent Ordenança Fiscal.
Article 8. Condicions del servei
El servei només és podrà donar per accedir als serveis especialitzats: Centre de dia de
Gandesa i Centre d’eduacació especial Jeroni de Moragas
El servei de transport adaptat s’oferirà, habitualment, els dies laborables de dilluns a
divendres en coordinació amb l’horari d’entrada i sortida dels centres especialitzats.
Les modalitats dels serveis de transport adaptat podran ser les següents:
Servei diari dintre del municipi, de dilluns a divendres, per accedir al centres
especialitzats.
Serveis extraordinaris: es podrà prestar el servei en els casos en que el Centre
de dia de Gandesa i el Jeroni de Moragas realitzin alguna activitat extraordinaria
per als seus usuaris i que així ho requereixin qualsevol dia laboral de la
setmana. Caldrà presentar amb una antelació de cinc dies una sol·licitud
adreçada l Consell Comarcal de la Terra Alta
Article 9. Drets de les persones usuàries
Les persones usuàries del servei tindran els següents drets:
a) Dret a la informació prèvia sobre els serveis i els canvis que es puguin produir
b) Dret a la intimitat i la no divulgació de les dades personals que figurin en els
seus expedients.
c) Dret a la continuïtat en la prestació del servei en les condicions establertes o
convingudes, sens perjudici de les modificacions o cessament que s’acordi
atenent l’evolució dels afectats.
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d) Dret a rebre un tracte digne per part de les persones que prestin el servei.
e) Dret a no ser discriminat en el tractament per raó de naixença, ètnia, sexe,
religió, opinió, malaltia o qualsevol altra condició o circumstància personal,
familiar o social.
f) Dret a l’accès al servei en condicions d’igualtat, tenint en compte el seu estat de
necessitat.
g) Dret a la tutela de les autoritats públiques per tal de garantir el gaudiment dels
drets establerts.
h) Aquells altres derivats de la legislació sectorial vigent.
Article 10. Obligacions de les persones usuàries
Són obligacions de les persones usuàries:
a) Facilitar de forma veraç les dades personals, convivencials, familiars,
econòmiques i altres que siguin necessàries per a la valoració de l’accés al
present servei i el pagament de la corresponent taxa.
b) Comunicar els canvis que es produeixin que puguin afectar a les condicions de
la prestació del servei de transport adaptat.
c) Respectar i facilitar la convivència durant la prestació del servei.
d) Abonar, en el seu cas, la taxa que correspongui d’acord amb la normativa vigent
(annex 1). Complir la resta de prescripcions establertes en aquest reglament del
servei de transport adaptat.
e) Aquelles altres obligacions establertes en la legislació sectorial vigent.
Article 11. Incompliment de les obligacions
En cas d’incompliment reiterat i culpable de les obligacions per part d’alguna persona
usuària o de les seves famílies o dels serveis que afecta aquest reglament es podrà
suspendre la prestació del servei, prèvia incoacció de l’expedient corresponent.

Gandesa, setembre de 2009
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SOL·LICITUD D’UTILITZACIÓ DEL TRANSPORT ADAPTAT

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 __________
Lloc de destinació____________________ Lloc de partida_________________
Distància__________Dia________________________Hora________________
Freqüència_____________________________ Import ___________________

DECLARACIÓ
El sotasignat declara que:
Totes les dades que consten en aquest formulari són certes i veraces, extensives a totes
les manifestacions que aquesta hi consten.
Els beneficiaris es troben al corrent de les obligacions tributaries i amb la Seguretat Social a
l’empara de l’article 13.2.e), 14.1 e) i 34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

AUTORITZACIÓ
El sol·licitant haurà d’indicar amb una creu totes les dades requerides a les que autoritza
l’obtenció. En el cas de denegació l’interessat haurà de seleccionar exclusivament la casella de
denegació i haurà d’aportar personalment els certificats requerits.
□ Consultar a la Direcció General de Policia les dades d’identitat de tots els membres de
la unitat de convivència.
□ Consultar a l’Ajuntament l’acreditació de la convivència al municipi.
□ Consultar al Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat, les dades
complertes del títol de família nombrosa i el nombre de persones discapacitades de la
unitat familiar, si escau.

-6-

□ Denego expressament el meu consentiment perquè l’òrgan concedent obtingui de forma
directa aquestes dades. Als efectes de l’article 5.1.b) i c) de la LOPD, s’informa que la sol·licitud
ha d’estar complimentada de forma total i obligatòria, i que la denegació de l’interessat a
autoritzar l’obtenció de les dades dels apartats anteriors comportarà la impossibilitat de tramitar
la sol·licitud d’ajut, a no ser que el sol·licitant aporti personalment i adjunt a aquest formulari
totes les certificacions corresponents.
L’USUSARI MOSTRA LA SEVA CONFORMITAT AMB EL CONTINGUT I REGULACIÓ DE LES NORMES QUE REGEIXEN EL
SAD COMARCAL.

Data i signatura de la sol·licitud del servei de transport adaptat

SIGNATURA
Gandesa,

de

de

1. Demano que es tingui com a presentada aquesta sol·licitud i tota la documentació que s’hi
adjunta.
2. La resta de membres de la unitat de convivència designem com a representant amb relació a
tots els procediments als quals donés lloc aquesta sol·licitud d’ajut de menjador escolar a qui
figuri com a sol·licitant. El sol·licitant accepta aquesta representació.

IL.LM. SR. PRESIDENT DEL CONSELL COMARCAL DE LA TERRA ALTA
La present autorització s’atorga exclusivament als efectes d’aquest procediment, i en aplicació del què
disposa la Llei 11/2007, de 22 de juny, pel que es permet, prèvia autorització de l’interessat, la cessió
de dades entre administracions públiques per al desenvolupament de les seves competències.
He estat informat y manifesto el meu consentiment que les dades que he facilitat siguin incloses en
un Fitxer denominat Expedients Serveis Socials propietat del Consell Comarcal de la Terra Alta , amb
la finalitat de poder portar a terme els serveis que es demanen. També se m'ha informat que si ho
desitjo puc exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, indicant-ho per escrit a Consell
Comarcal de la Terra Alta , Bassa d’en Gaire nº 1 , 43780 Gandesa (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre).
Així mateix autoritzo la comunicació de les meves dades a l’ Administració de la Generalitat de Catalunya o
professionals qualificats amb la finalitat de poder portar a terme el servei demandat
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DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

-

Sol·licitud signada i degudament emplenada

-

Fotocòpia del DNI de la persona que signa la sol·licitud o del seu representant
legal (acreditació mitjançant sentència judicial)

-

Certificat de convivència

-

Full de domiciliació bancària

-

Certificat de disminució, incapacitació i/o informe del grau de dependència o
certificat de mobilitat reduïda
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FULL DE BAIXA DEL TRANSPORT ADAPTAT:

PERSONA USUÀRIA DEL SERVEI:
Nom i Cognons: __________________________________________________
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: __________________________________________________________

Signatura
Data:

IL.LM. SR. PRESIDENT DEL CONSELL COMARCAL DE LA TERRA ALTA
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FULL DE RESOLUCIÓ DE LA SOL·LICITUD DE TRANSPORT ADAPTAT

Vista la sol.licitud d’utilització del servei de transport adaptat a nom de
______________________________ NIF núm. _________________del municipi de
_____________________________________en la qual sol.licita la gratuïtat del servei
de transport adaptat, i d’acord amb la proposta efectuada per l’Àrea de Serveis Socials
d’aquest Consell Comarcal.
RESOLC:
1. Aprovar la sol.licitud
2. Notificar-ho a l’interessat
3. Donar compte d’aquesta Resolució al Ple del Consell Comarcal.

El President,

Gandesa,

El secretari

de

de 200

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 1
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APORTACIÓ ECONÒMICA DE L’USUARI PER UTILTIZAR EL TRANSPORT
ADAPTAT DES DE LA SEVA POBLACIÓ AL CENTRE “JERONI DE MORAGAS” DE
MÓRA D’EBRE

- Per als usuaris que utilitzin diàriament el transport abonaran al Consell Comarcal
de la Terra Alta un import mensual de 60 euros
- Els que utilitzin el servei en dies alterns pagaran 30 euros mensuals
- En cas que una persona no pugui utilitzar el servei durant un període determinat
per una causa justificada abonarà la meitat del cost mensual que li pertoqui per
manteniment de la plaça.

(aprovat setembre 2007 per la Junta de Govern)
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