ANUNCI
Núm. exp. SE-ORG-17/2004
el ple de 10 de febrer de 2005 va aprovar inicialment el Reglament general del servei de
transport adaptat a l’alt urgell el qual s'ha exposat al públic pel termini de 30 dies hàbils
mitjançant edicte al taulell d'edictes del Consell Comarcal, al BOP de 1 de març de 2005 i al
DOGC de 4 de març de 2005. No havent-se presentat al·legacions ni suggeriments, es
considera elevat automàticament a definitiu, i es procedeix per tant a publicar el text íntegre de
l'esmentat Reglament.
La Seu d'Urgell, 11 d'abril de 2005

Ventura Roca i Martí
President

REGLAMENT GENERAL DEL SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT A L’ALT URGELL
Article 1. Objecte
L’objecte d’aquest reglament és la regulació del Servei de transport adaptat del Consell
Comarcal en tots els seus aspectes.
El marc normatiu de la prestació del servei ve donada per la competència de gestió
determinada al conveni de col·laboració interadministrativa entre el Consell Comarcal de l’Alt
Urgell i el Departament de Benestar i Família en matèria de serveis socials vigent així com dels
seus protocols addicionals .

Article 2. Definició del servei
El servei de transport adaptat és en un servei de transport porta a porta, entenent que el
concepte porta es refereix a l’entrada a carrer de l’edifici, que té com a finalitat facilitar l’accés
de les persones disminuïdes, amb problemes de mobilitat, i persones grans amb dependència
als serveis socials d’atenció especialitzada, i que es fa amb un vehicle adaptat tècnicament i
funcional.

Article 3è. Objectius, forma de prestació i servies. usuaris.
Objectius : L’objectiu del servei de transport adaptat és garantir l’assistència a l’atenció social
especialitzada.
Forma de prestació : Aquests servei es podrà prestar en forma directe per part del Consell
Comarcal o de forma indirecte. També es podrà prestar a través de subvenció directa a l’usuari,
sempre que el transport utilitzat sigui adaptat o col·lectiu adaptat.

Serveis: Per tal de poder garantir els desplaçaments necessaris dins aquests sistema
s’aprovarà anualment una relació de serveis concrets, directes i indirectes, en el qual s’indicarà
els llocs d’origen i destí i els horaris del servei de transport en relació als usuaris demandants i
necessitats de transport.
La Comissió de Govern aprovarà aquesta relació anual a proposta de la Comissió informativa
de Serveis Públics o Comissió informativa que tingui atribuïts els assumptes de serveis socials.
Inicialment i a títol indicatiu s’enumeren els següents Serveis als quals es pot donar transport
adaptat:
1.-Transport adaptat al Centre per a disminuïts psíquics de l’Alt Urgell de la Seu d’Urgell.
2.- Servei de transport per al Centre de Dia de la Seu d’Urgell
3.- Servei de transport per al Centre de Dia d’Oliana
Inicialment es fixa com a horari del servei en cas de prestació directe entre les 8.00 h. i les 10h.
el trajecte d’anada i entre les 17.45 i les 19.45 el de tornada.
Article 4. Àmbit territorial
La comarca de l’Alt Urgell
Article 5. Usuaris del servei i acreditament
Podran fer ús del servei de transport adaptat, i per tant en podran ser usuaris, les següents
persones:
• Persones amb disminució que accedeixin als serveis socials especialitzats ubicats a la
comarca.
• Persones que hagin de fer ús del servei de centre de dia per a gent gran de la comarca
i tinguin problemes de dependències o de mobilitat de la comarca.
• tots els usuaris hauran d’estar empadronats i ser residents a qualsevol dels municipis
de la comarca i haurà d’assistir a un servei social especialitzat de la comarca.

Article 6è. Procediment per l’accés al servei
Els interessats en ser usuaris del servei de transport adaptat, o els seus representants legals,
hauran de presentar una instància al registre del Consell Comarcal, amb la següent
documentació acreditativa de la seva personalitat i les condicions d’empadronament i
necessitat del servei social següent:

o
o
o

Documentació personal:
Fotocòpia del DNI del sol·licitant
Certificat d’empadronament.
Certificat que acrediti la condició d’usuari del servei social especialitzat al que
s’assisteix (centre de dia per a gent gran, taller ocupacional, centre de disminuïts
psíquics o altres centres especialitzats).



Documentació que acrediti la minusvalia:

o
o

Certificat del grau de minusvalia emès per la Seguretat Social o per l’Institut Català de
Serveis Socials.
Informe mèdic justificatiu de la dificultat de mobilitat i de la dependència

Un cop comprovada la documentació, mensualment la Comissió de Govern, sempre que hi
hagi disponibilitat del servei, aprovarà les relacions d’altes i baixes. Cas que hi hagi urgència
justificada es podrà d’alta o baixa per Decret de presidència.
Cas que es rebi el servei de forma directe s’aplicarà les tarifes que s’aprovin a la Ordenança
fiscal corresponent i que establirà un cost no superior al 50 % del cost del servei. Aquelles
persones que no puguin fer front a la tarifa que es determini podràn demanar subvenció
excepcional segons les bases de subvenció per transport adaptat per la part que pugui
correspondre sobre el 50% restant.
En aquest cas quan facin la sol·licitud de servei de transport adaptat podran fer constar que,
per situació socioeconòmica, el sol.licitant no pot fer-se càrrec del 50% restant del cost del
servei.

Article 7è. Resolució
La resolució sobre totes les sol·licituds correspondrà a la Comissió de Govern del Consell
comarcal de l’Alt Urgell, prèvia proposta de la coordinadora dels serveis socials d’atenció
primaria i amb informe de valoració de la treballadora social de referència dels serveis socials
d’atenció primària corresponents si s’escau.
La resolució es notificarà als interessats del servei i cas que sigui favorable l’usuari haurà
d’acceptar les condicions de prestació del servei.
Article 8è. Gestió del servei de transport adaptat
El Consell Comarcal serà el responsable del servei de transport i notificarà l’inici del servei al
titular del Centre de serveis especialitzats al que assisteixi un usuari del transport adaptat
comarcal.
La prestació del servei estarà limitada en tot cas a la seva disponibilitat i a la partida
pressupostària suficient del Consell Comarcal .
Les sol·licituds que no es puguin atendre per manca de disponibilitat passaran a una llista
d’espera i seran atesos en primer lloc tenint en compte el grau de minusvalia segons (certificat
del grau i informe mèdic) i en segon lloc per ordre d’entrada al Registre del Consell Comarcal
L’equip tècnic dels serveis socials d’atenció primària de l’Alt Urgell farà la proposta per
determinar la prioritat dels casos segons el grau de necessitat.
Article 9è. Drets i obligacions dels/de les usuaris/àries del servei
Els usuaris del servei de transport adaptat tindran els següents drets:
•

Rebre el servei en les condicions tècniques que garanteixin el seu desplaçament des
del seu domicili, porta general d’accés a l’edifici, al punt de destí segons els serveis
aprovats pel Consell Comarcal.

•
•
•

Rebre informació i instruccions del funcionament del servei
Rebre informació de les condicions de la prestació del servei
Sol·licitar la baixa del servei.

Els usuaris del servei de transport adaptat tindrà les següents obligacions:
•
•
•

Aportar tota la documentació administrativa necessària per formalitzar la sol·licitud
Atendre puntualment el pagament de la quota al seu càrrec i que tingui establerta per
raó del servei.
Comunicar las serveis socials de l’Alt Urgell qualsevol canvi que es pugui produir en la
seva situació personal i que pugui ser causa de modificació o suspensió del servei.

Article 10è. Termini de vigència i finalització de la prestació del servei
El termini de vigència de la prestació del servei serà la que consti a l’acord de resolució del
mateix i mai s’extendrà més enllà de l’acabament de l’any.
En començar un any nou caldrà fer la presentació d’un nova sol.licitud i d’una revisió de la
situació socioeconòmica en cas d’haver sol.licitat ajut pel pagament del 50% restant a part del
subvencionat. Cas de reiteració de petició no caldrà aportar la resta de documentació sempre
que no hi hagi variació en les dades.
La prestació del servei quedarà condicionada a la subscripció del conveni interadministratiu
entre aquest Consell Comarcal i el Departament de Benestar i Família.
La extinció del dret a la prestació del servei pot venir motivada per:
• Per la renúncia voluntària del/de la usuari/ària
• Per la seva defunció
• Pel canvi definitiu de domicili fora de la comarca
• Per variació de les circumstàncies personals que van motivar el reconeixement del dret
i que es fan referència a l’article 5.

