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Número de registre 6797

CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ

Convocatòria  dels  ajuts  de transport  per  a  persones discapacitades,  amb dependència  i  amb mobilitat
reduïda, per tal que puguin accedir als serveis d’atenció especialitzada de la comarca

BDNS (Identif.): 529265

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse
en  la  Base  de  Datos  Nacional  de  Subvenciones
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/529265)

Es publica l’extracte de la convocatòria, el text complet de la qual es pot consultar a la Base de dades
nacional de subvencions, de conformitat amb allò previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions.

Les determinacions bàsiques de la convocatòria són les següents:

a)  Bases  reguladores:  bases  específiques  dels  ajuts  de transport  per  a  persones  discapacitades,  amb
dependència i amb mobilitat reduïda, per tal que puguin accedir als serveis d’atenció especialitzada de la
comarca, aprovades per acord de Ple d’11 d’octubre de 2017 i modificades per acord de Ple de 4 d’octubre
de 2019.

b) Diari oficial on estiguin publicades: BOP de Lleida número 219, de 13 de novembre de 2019, pàgines 51 a
57

c) Crèdits pressupostaris als quals s’imputa: 2020/1/2313/4800001/01.

d) Quantitat total màxima: 100.300,00 euros

e) Caràcter de la distribució: limitatiu

f) Objecte, condicions i finalitat de la concessió de la subvenció: pagament de les despeses de transport
adaptat de les persones amb discapacitat  i  persones grans amb dependència que no poden fer  ús del
transport ordinari i que presenten dificultats de mobilitat reduïda i/o necessitat d’acompanyament, per tal que
puguin accedir als serveis socials especialitzats d’atenció diürna de la comarca.

g) Règim de concessió: concurrència competitiva

h) Requisits per a sol·licitar la subvenció i forma d’acreditar-los: les sol·licituds dels ajuts s’han de presentar
telemàticament mitjançant els formularis normalitzats, adreçats a la Presidència del Consell Comarcal del
Segrià,  les  quals  es  podran  descarregar  del  web  www.segria.cat  i  acompanyats  dels  documents  que
s’indiquen en aquestes bases. Cal fer la presentació a través de la seu electrònica, a la qual es pot accedir
des  de  l’enllaç  següent:
https://www.seu-e.cat/ca/web/ccsegria/govern-obert-i-transparencia/serveis-i-tramits/tramits/instancia-generi
ca.

Poden ser beneficiàries dels ajuts:
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a) Les persones físiques, que han de complir els requisits següents:

- Ser majors de 18 anys.

- Tenir reconeguda la condició de persona amb discapacitat o persones gran amb dependència, mitjançant
el certificat que emet el Departament de treball, Afers Socials i Famílies, on consti, a més, que supera el
barem de mobilitat reduïda o que disposa del barem d’acompanyament, En el seu defecte, cal presentar
fotocòpia  de  la  Sol·licitud  registrada  de  reconeixement  del  grau  de  la  discapacitat  presentada  al
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

- Tenir plaça reconeguda en un servei social especialitzat de la xarxa pública ubicat a la comarca del Segrià,
segons la Cartera de Serveis socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

- Estar empadronat en algun dels municipis de la comarca del Segrià, excepte a la ciutat de Lleida.

No podran ser beneficiàries de l’ajut:

- Les persones físiques que disposin de plaça en un centre que gestioni el servei de transport adaptat, i si
aquest centre concorre a la convocatòria.

b)  Els  centres  d’atenció  especialitzada  que  gestionen  el  servei  de  transport  regular  adaptat  pels  seus
usuaris, quan aquests reuneixin les condicions assenyalades en l’apartat a) d’aquesta base.

Queden exclosos de ser objecte de l’ajut:

- L’accés a centres especials de treball (CET).

- L’accés als serveis sanitaris.

- l’accés a serveis sociosanitaris.

- L’accés a serveis de rehabilitació i funcionals

- l’accés 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 del Segrià, sempre i quant s’hi assisteixi per voluntat pròpia i sense un criteri professional que ho
aconselli.

i) Indicació dels òrgans competents per a la instrucció i resolució del procediment: la tramitació correspon a
l’Àrea de Benestar Social i Família del Consell Comarcal del Segrià la qual avaluarà i proposarà la resolució
que serà dictada per Presidència del Consell Comarcal i de la qual se’n donarà compte al Ple.

j) Termini de presentació de les sol·licituds: fins el dia 20 de novembre de 2020.

Termini màxim per a la presentació de la documentació justificativa: fins el dia 15 de gener de 2021.

k) Termini de resolució i notificació: 1 mes a partir de la data de finalització del termini de presentació de la
documentació justificativa.

l) Documents i informacions que cal acompanyar a la petició:
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Les sol·licituds d’ajut s’han de presentar mitjançant el model normalitzat 1, en el qual caldrà fer constar el
següent:

- La declaració que no hi ha cap causa de prohibició per rebre l’ajut.

- Declaració que accepta les presents Bases, l’ajut que si li pugui atorgar, així com les condiciones que se’n
derivin, en cas que li sigui concedit.

- L’autorització al Consell Comarcal del Segrià, per poder sol·licitar, per mitjans telemàtics, les certificacions
d’estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

- Pressupost del servei de transport adaptat, només en el cas que no s’utilitzi vehicle propi per desplaçar-se.

Persona física:

DNI de la persona beneficiària i /o representat legal.

Certificat  de disminució  que especifiqui  grau de disminució  i  de mobilitat  expedit  per  la  Generalitat  de
Catalunya  i/o  barem  d’acompanyament.  En  el  seu  defecte,  fotocòpia  de  la  sol·licitud  registrada  de
reconeixement del grau de la discapacitat.

Certificat o volant d’empadronament.

Certificat del centre on assisteix (model normalitzat 1.1).

Full de domiciliació bancària. (model normalitzat 1.2).

Justificació de la distància del domicili al Centre on assisteix: Fitxa de Google Maps (o similar) que reflecteixi
l’itinerari més curt i/o via principal.

Entitats que realitzin transport adaptat col·lectiu:

Fotocòpia compulsada del NIF.

Fotocòpia compulsada de les escriptures o estatuts de l’entitat.

La inscripció en el Registre d’entitats, de serveis i d’establiments socials del Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

DNI del representant legal, juntament amb còpia de l’acta de nomenament.

Certificat d’estar al corrent del pagament de les obligacions tributàries amb Hisenda i la Seguretat Social.

Full de domiciliació bancària (model normalitzat 1.2).

No és necessari  aportar  aquesta documentació en cas que l’entitat  ja l’hagi  presentada anteriorment al
Consell Comarcal, sempre que no hagi experimentat cap modificació.

m) Possibilitat de reformulació de sol·licituds: sí

n) Exhauriment de la via administrativa per part de la convocatòria: sí
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o) Criteris de valoració de les sol·licituds
Són subvencionables  les despeses derivades del  transport  individual  o col·lectiu  des  del  domicili  de la
persona usuària fins al centre d’atenció social especialitzada ubicat en la comarca del Segrià, sempre que
hagi fet ús del servei durant l’any natural de la convocatòria.

Destinacions subvencionables:
- Centre de dia per a gent gran, amb caràcter temporal o permanent.

- Servei de centre de dia d’atenció especialitzada, amb caràcter temporal o permanent, per a persones amb
discapacitat.

- Servei de centre de dia de teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat intel·lectual.

- Servei de centre de dia ocupacional d’inserció per a persones amb discapacitat.

- Servei pre-laboral.

No  són  subvencionables  les  despeses  derivades  de  l’adquisició  de  vehicles  i  les  seves  adaptacions,
amortitzacions i les despeses financeres.

La quantitat econòmica dels ajuts anirà en relació a què sigui un transport regular de dilluns a diumenge,
ambdós inclosos, o intermitent de dos a tres dies setmanals, quedant exclosos els serveis extraordinaris i/o
esporàdics o els que no són objecte d’aquesta ajuda.

La quantia concreta s’ha de determinar en la forma següent:

A) Quan el transport el realitzen els centres d’atenció especialitzats o proveïdors privats, amb base al cost
efectiu del servei, acreditat amb factures, nòmines, justificants de quotes socials, assegurances i mitjans
equivalents.

B) Quan el transport es duu a terme a través de centres gestionats per l’Administració pública, o un ens
dependent d’aquesta, es pot estimar amb aplicació del mòdul següent:

Preu per quilòmetre recorregut: 0,47 euros

C) Quan el  transport  es faci  a nivell  privat  (per  vehicles propis o d’un familiar),  el  cost  del  servei  s’ha
d’estimar amb aplicació dels mòduls següents:

- Nombre anual de dies d’assistència al centre. S’entén que cada dia d’assistència comprèn dos viatges.

- La distància del domicili de l’usuari al centre on accedeix, d’acord amb els paràmetres següents:

En desplaçaments urbans es comptaran en 3 km/viatge.

En desplaçaments urbans i interurbans amb distàncies superiors als 3 km, es comptaran els quilòmetres
reals: fitxa de Google Maps (o similar) que reflecteixi l’itinerari més curt i/o per via principal.

El valor econòmic del quilòmetre serà de 0,28 euros/km.

p) Mitjà de notificació: personal
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