BASES REGULADORES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ DE
SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA AL TRANSPORT
ADAPTAT PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA A LA COMARCA DE
L’ANOIA.
1.- Objecte
L'objecte de les presents bases és regular i fixar els criteris i el procediment de
sol·licitud, tramitació, concessió, cobrament i justificació de les subvencions que
atorgui el Consell Comarcal de l’Anoia a través d’ajuts econòmics destinats a
finançar el servei de transport que tinguin com a objectiu:
-

Facilitar l’assistència a un servei social especialitzat d’atenció diürna de la xarxa
pública, segons la Cartera de Serveis Socials del Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, a persones amb mobilitat
reduïda.

2.- Finalitat de les subvencions
Per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d’Actuació del
Mandat, aquestes subvencions hauran de fomentar projectes/activitats d’interès
públic o social que tinguin per finalitat ajuts individuals per suportar la despesa
ocasionada pels desplaçaments de persones amb mobilitat reduïda a un servei
social especialitzat d’atenció diürna de la xarxa pública.

3.- Període d’execució
Les subvencions concedides a l’empara d’aquestes bases, s’hauran de destinar a
finançar part de les despeses per desplaçaments durant l’any que es determini en
la convocatòria.

4.- Requisits dels beneficiaris/àries i forma d’acreditar-los
1. Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones físiques,
sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a
l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en
endavant LGS), i reuneixin les següents condicions:
a) Persones amb discapacitat:


Les persones han d’estar empadronades a qualsevol municipi menor de
20.000 habitants de la comarca de l’Anoia.



Les persones beneficiàries han de ser majors de 18 anys. Amb caràcter
excepcional i degudament justificat es pot donar cobertura a persones
menors que tenen per destinació el Centre de Desenvolupament Infantil i
Atenció Precoç (CDIAP). En cas que la persona amb discapacitat sigui
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menor de 3 anys i necessiti acudir a una llar d’infants es valorarà la viabilitat
en l’atorgació de l’ajut segons disponibilitat pressupostària i justificació de
l’ús del servei.


La potencial persona usuària haurà de tenir reconeguda la condició de
persona amb discapacitat mitjançant el certificat que emet l’ Institut
Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS), on consti a més que supera el
barem de mobilitat reduïda1.



En cas que la persona no disposa del barem de mobilitat reduïda, la
persona podrà optar a ser usuària del servei si disposa del barem de
l’acompanyant.



A més, la persona haurà de tenir plaça reconeguda en un servei social
especialitzat de la xarxa pública, segons la Cartera de Serveis Socials del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Concretament, els serveis
d’atenció diürna poden ser:
o

Servei de centre de dia per a gent gran de caràcter temporal o
permanent

o

Servei d’atenció integral a les persones grans en l’àmbit rural

o

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

o

Serveis de centres de dia de teràpia ocupacional (STO) per a persones
amb discapacitat intel·lectual

o

Servei de centre de dia ocupacional d’inserció (SOI) per a persones
amb discapacitat

o

Servei de club social

o

Servei prelaboral

o

O centres assimilats amb funcions d’acolliment diürn (associacions o
entitats que presten serveis de suport als serveis socials especialitzat)

S’estableixen com els criteris d’exclusió següents:


Que la persona sol·licitant disposi de targeta d’aparcament i vehicle propi,
del qual en sigui conductor.



Que la persona potencialment usuària estigui emparada per altres
programes que tinguin el mateix objectiu, tals com l’ajuda PUA o altres
directament orientats a facilitar el transport en l’àmbit dels serveis. En cas
d’obtenir un ajut econòmic municipal, caldrà especificar-ho a la sol·licitud.
La persona mai podrà optar a la totalitat de l’ import subvencionable si no
que podrà optar a la resta de l’ import que esdevingui amb aquest altre
suport econòmic de l’ administració.



La persona potencialment usuària no utilitzi el servei de transport del Grup
Àuria ja finançat pel Consell Comarcal de l’Anoia.
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b) Persones grans:


Les persones han d’estar empadronades a qualsevol municipi menor de
20.000 habitants de la comarca de l’Anoia.



Les persones potencialment usuàries han de ser majors de 65 anys, i,
excepcionalment hi podran accedir aquelles persones menors de 65 anys
que tinguin reconeguda l’excepcionalitat d’utilitzar un servei de centre de
dia en plaça col·laboradora.



La persona gran haurà de tenir un diagnòstic de demència acreditat
degudament mitjançant un informe mèdic del seu metge o metgessa
d’atenció primària de salut.



A més, la persona haurà de tenir plaça reconeguda en el servei social
especialitzat de la xarxa pública (centre de dia en plaça col·laboradora),
segons la Cartera de Serveis Socials del Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies.



La persona gran haurà d’ocupar una plaça col·laboradora en el servei
social especialitzat de centre de dia al mateix municipi d’empadronament
preferentment o, en el seu defecte a qualsevol altra.
S’estableixen com els criteris d’exclusió següents:



Que la persona sol·licitant disposi de targeta d’aparcament i vehicle propi,
del qual en sigui conductor.



Que la persona potencialment usuària estigui emparada per altres
programes que tinguin el mateix objectiu, tals com l’ajuda PUA o altres
directament orientats a facilitar el transport en l’àmbit dels serveis, com és
la gratuïtat del servei de transport que faciliti el mateix centre o ens local. En
cas d’obtenir un ajut econòmic municipal, caldrà especificar-ho a la
sol·licitud.



Aquelles persones que utilitzin el servei de centre de dia privat.



Persones que renunciïn a una plaça col·laboradora de centre de dia més
pròxim al seu municipi d’empadronament.

2.- La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la
sol·licitud, mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a l’article
següent.

5.- Documentació a aportar
A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació següent:
1) DNI de la persona beneficiària
2) DNI de la persona representant legal i/o tutor/curador de la persona
beneficiària, si s’escau
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3) Resolució de sentència d’incapacitat, si s’escau
4) Certificat d’empadronament
5) Certificat d’assistència en el servei social especialitzat especificant les
setmanes anuals d’assistència al centre durant l’any de la convocatòria
(tenint en compte les vacances del servei)
6) Certificat de titularitat del compte corrent bancari
7) A més a més, en el cas de les persones amb discapacitat, també caldrà
aportar:
7.1.

Certificat de grau de discapacitat de la persona beneficiària on
consti la superació del barem de mobilitat reduïda o bé el barem de
l’acompanyant

8) A més a més, en el cas de les persones grans, també caldrà aportar:
8.1.

Informe mèdic de la xarxa pública on consti el diagnòstic de
demència

6.- Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds
Les que es determinin en la convocatòria.
Les sol·licituds es presentaran a la recepció del Consell Comarcal de l’Anoia
(plaça Sant Miquel, 5 d’Igualada), en horari d’oficina de 9 a 14h, en un model
normalitzat, que estarà a disposició dels interessats/des a la mateixa recepció, o a
través d’internet al web del Consell Comarcal de l’Anoia.
També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 16 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i
l’acceptació de les normes que la regulen.
Les sol·licituds, degudament emplenades, han d’anar acompanyades amb els
documents indicats en aquestes bases per acreditar el compliment dels requisits,
en el termini màxim que determina la convocatòria.
La presentació de la sol·licitud per a l’obtenció de l’ajut pressuposa el
coneixement i l’acceptació d’aquestes bases.
Les sol·licituds presentades fora del termini indicat a l’apartat anterior no seran
admeses per extemporànies.
En cas que la sol·licitud sigui incorrecta, incompleta o manqui documentació, es
requerirà al sol·licitant perquè esmeni la deficiència en el termini de 10 dies hàbils,
en cas contrari se’l tindrà per desistit.
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Les persones becades estan obligades a presentar el justificant del servei social
especialitzat d’atenció diürna on consti l’ús del servei per part de la persona
durant el període d’octubre a desembre de l’any de la convocatòria.

7.- Rectificació de defectes o omissions en la documentació
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es
requerirà al/a la beneficiari/ària, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir
del dia següent a la notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes
necessàries, amb la indicació que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva
sol·licitud.

8.- Procediment de concessió
El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents Bases
Reguladores serà el de concurrència competitiva.
L’extracte de la convocatòria que regirà aquest procediment es publicarà, a
través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, al Diari Oficial de la
Província de Barcelona.

9.- Criteris objectius d’atorgament de la subvenció
Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un
cop aplicats els criteris objectius determinats a la present base.
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte
els següents criteris objectius, aplicats d’acord amb la ponderació indicada:
1) Els ajuts econòmics destinats a facilitar els desplaçaments, durant l’any de
la convocatòria, de les persones amb mobilitat reduïda als diferents
centres, seran com a màxim fins al 50% de la despesa justificada.
2) La quantia dels ajuts serà com a màxim l’import assignat en la
convocatòria.
3) La subvenció no podrà finançar desplaçaments puntuals del possible
beneficiari.
4) El càlcul de la despesa justificada serà aquella especificada en el punt 11
de la present convocatòria.
5) Les persones que utilitzin un vehicle col·lectiu o d’autotaxi, el cost del
desplaçament serà el facturat per l’empresa o entitat que presta el servei,
que s’haurà de presentar en la justificació. En el cas d’autotaxis, els
beneficiaris que comparteixin el mateix vehicle només tindran dret a la
subvenció corresponent a la part proporcional de l’ús del vehicle.
6) Tanmateix, l’ import becat no podrà superar, en cap cas els 600 € quan la
persona utilitzi vehicle particular i 1.100 €/anual quan la persona utilitzi un
vehicle de transport col·lectiu.
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10.- Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació
pressupostària
El pressupost màxim que es destinarà serà el que es consigni en l’oportuna
convocatòria.
En cas que la despesa total de la convocatòria sigui superior a la consignació
pressupostàriament, els imports s’atorgaran de manera prorratejada entre totes les
persones beneficiàries en funció de l’assignació inicial de subvenció, i amb els límits
de l’apartat 1 del la clàusula 9.
Els ajuts que es puguin concedir estan subjectes a limitació pressupostària, segons
les disponibilitats econòmiques del Consell Comarcal de l’Anoia i, no generen dret
de continuïtat en l’assignació de finançament a les persones beneficiàries per a
exercicis successius.

11.- Import individualitzat de les subvencions
1.- En el cas de despeses de desplaçament amb vehicle propi, el càlcul dels ajuts
a atorgar serà el següent:


En funció dels quilòmetres de viatge anual, que es determinaran
multiplicant la distància entre el domicili de la persona sol·licitant i el centre
d’atenció diürna pel nombre de viatges a la setmana per 52 setmanes a
l’any.
Els quilòmetres de viatge anual es multiplicaran per un preu per quilòmetre
en funció dels següents trams de viatge:
o Fins a 1.315 kilòmetres anuals a raó de 0.19 Euros/Km
o A partir de 1.315,01 Kilòmetres anuals a raó de 0.095 Euros/Km + 125
Euros.



En cas de compartir el vehicle amb altres persones que siguin possibles
beneficiàries d’aquests ajuts individuals, el càlcul serà proporcional a les
persones que utilitzin el mateix vehicle.

S’entén com a vehicle propi a efectes d’aquestes bases el que pertanyi a la
persona beneficiària, a un familiar o qualsevol altre persona, i que no estigui
destinat al transport públic.
2.- En el cas de fer servir vehicles de servei públic, tan col·lectius o d’autotaxi.


L’import becat serà el 50% del cost justificat, amb el límit pressupostari de la
convocatòria i el límit general de l’apartat següent.

3.- En cap cas l’ import becat no podrà superar els 600 €/anual per a persones que
utilitzen vehicle propi i de 1.100 €/anual per persona que utilitzi un servei públic.
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4.- La persona sol·licitant mai podrà optar a un import becat superior al cost del
trajecte ni major al que amb la suma d’altres imports subvencionats per altres
Administracions superi el cost del trajecte/servei de transport.
5. En cas que els ajuts, per vehicle propi o de servei públic, calculats d’acord amb
aquest article fossin superiors a la consignació pressupostària de la convocatòria
es faria una distribució proporcional entre tots els beneficiaris en funció de l’import
calculat.

12.- Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió
La convocatòria de la subvenció correspon al President de la Corporació, d’ofici.
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les
subvencions previstes en les presents bases serà el Departament de Benestar Social
i Atenció a la Ciutadania del Consell Comarcal de l’Anoia.
La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan
col·legiat constituït d’acord amb allò previst a l’article 17.5 de l’Ordenança
General de Subvencions de l’Ens i que estarà format per les següents persones:


El Vicepresident de l’Àrea.



La Cap del Departament de Benestar Social i Atenció a les Persones



La Coordinadora de la Unitat de Vellesa, Discapacitat i Salut Mental

L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les
subvencions serà la Junta de Govern.
L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el
concurs o no esgotar el crèdit total previst.

13.- Termini de resolució i de notificació
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds
presentades dins del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu.
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos
a comptar des de la data de tancament del període de presentació de
sol·licituds.
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran publicades en
un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució, d’acord
amb allò previst a l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques. L’anunci es farà efectiu a
l’etauler.
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.
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14.- Acceptació de la subvenció
Les persones beneficiàries, una vegada se’ls hagi comunicat l’acord de concessió,
hauran d’acceptar sense reserves la subvenció així com les condicions imposades
en la concessió. Aquesta acceptació serà tàcita pel transcurs de 10 dies a partir
de la recepció de l’indicat acord, sense manifestar expressament les seves
objeccions.

15.- Obligacions dels beneficiaris
Són obligacions de les persones beneficiàries d’aquestes subvencions, a més de les
especificades a l’article 14 LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment
originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de
l’expedient de reintegrament de la subvenció.
1. Les persones perceptores de subvencions concedides pel Consell

Comarcal, s’obliguen a executar les activitats subvencionades de
conformitat amb els principis de bona administració, bona fe i
presumpció de legalitat, així com a la seva justificació d’acord amb
l’establert a les presents bases.
2. Les persones beneficiàries hauran d’estar al corrent de les seves

obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb el Consell Comarcal
de l’Anoia.
3. La persona beneficiària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les

actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la
Intervenció General del Consell Comarcal de l’Anoia, i a aportar tota la
informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors
i en relació a la subvenció concedida.
4. El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de

resultar beneficiari/ària, si bé s’admetrà la possible compensació de
desviacions entre les diverses despeses que l’integren.
5. Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons

rebuts, s’hauran de conservar per un període no inferior als 6 anys,
comptadors des de la finalització del termini de presentació de les
justificacions.

16.- Despeses subvencionables
Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionables, en el cas de
despeses per transport col·lectiu, les factures o comprovants expedits pels
professional o empreses prestadores del servei.
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17.- Forma de pagament
El pagament de la subvenció concedida, s’efectuarà d’un sol cop i prèvia la
presentació dins del termini establert a tal efecte a la base següent, dels justificants
que en ella s’exigeixen.

18.- Termini i forma de justificació
1.- Les subvencions atorgades hauran de justificar-se d’acord amb el que
determini la convocatòria.
Aquesta justificació es presentarà pel/per la beneficiari/ària mitjançant els models
normalitzats que es podran trobar a http://www.anoia.cat, i revestirà la forma
d’instància.

19.- Deficiències en la justificació
1.- En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o
incomplets, es comunicarà a l’interessat/ada la necessitat de subsanar les
anomalies detectades en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a
comptar de l’endemà que sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es
procedirà a la revocació o a la reducció de la subvenció segons correspongui,
amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el
seu pagament.
2.- Transcorregut el termini de presentació justificativa, sense haver-se lliurat a les
oficines comarcals, es procedirà a la revocació de l’ajut amb l’obligació de
reintegrament, en cas que s’hagués avançat el seu pagament.

20.- Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini
d’execució de l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia
sol·licitud del/de la beneficiari/ària, l’import, l’activitat, el termini d’execució, el de
justificació i altres obligacions, quan no es perjudiquin els interessos de tercers i es
doni algun dels supòsits següents:
1) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la
concessió de la subvenció.
2) Quan el/la beneficiari/ària hagi obtingut per a la mateixa actuació altres
subvencions, ajuts o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que
sumats als de l’Ajuntament superin el cost total del projecte o de l’activitat
subvencionada.
3) Quan el/la beneficiari/ària no hagi justificat adequadament la totalitat de
l’import exigit a les presents bases.
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21.- Compatibilitat amb d’altres subvencions
L’ajut individual per al transport adaptat serà incompatible:


Amb qualsevol tipus d’ajut de naturalesa anàloga (PUA per transport, gratuïtat
del servei de transport segons ajut del centre de dia o ens local, etc.).



Per aquelles persones amb discapacitat que acudeixen a un recurs de servei
social especialitzat a la Fundació Privada Àuria.



En cas d’obtenir un ajut econòmic municipal, caldrà especificar-ho a la
sol·licitud. La persona mai podrà optar a la totalitat de l’ import
subvencionable si no que optarà a la resta de l’ import que esdevingui amb
aquest altre suport de l’ administració.

Tanmateix, l’ import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no
podrà superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar.
Les persones beneficiàries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de
qualsevol subvenció pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud.

22.- Publicitat de les subvencions concedides
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquestes bases seran objecte de
publicitat, amb indicació de la convocatòria, l’aplicació pressupostària, el/la
beneficiari/ària, la quantitat concedida, la finalitat de la subvenció, els diferents
projectes o programes subvencionats i els participants en cada projecte o
programa subvencionat, conforme es vagin publicant al Sistema Nacional de
Publicitat de Subvencions, a través de la seva tramesa a la Base de Dades
Nacional de Subvencions.

23.- Causes de reintegrament
1.- Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la
subvenció, l’import definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el/la
perceptor/a estarà obligat a reintegrar l’excés.
2.- Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/ària que hagi
percebut la subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que
haguessin impedit la seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu
de l’activitat o del projecte; per incompliment de l’obligació de justificar en els
terminis establerts; per resistència o obstrucció a les actuacions de comprovació i
de control financer i en els altres supòsits previstos en la normativa de la LGS.
3.- Procedirà el reintegrament per part dels/de les beneficiaris/àries de la totalitat o
part de les quantitats percebudes, i l’exigència de l’interès de demora des del
moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s’acordi la
procedència del reintegrament.
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24.- Obligats al reintegrament
1.- Respondran solidàriament els membres de les persones i entitats que gaudeixin
de la condició de persones beneficiàries.
2.- Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de
les persones jurídiques, que no realitzin els actes de la seva competència
necessaris per al compliment de les obligacions, adoptessin acords que fessin
possibles els incompliments o consentissin el de qui d’ells depenguin. Així mateix
seran responsables en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que
hagin cessat en les seves activitats.

25.- Infraccions i sancions
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la
LGS, en el Títol IV del RLGS i al Títol XIII de la Ordenança General de Subvencions
del Consell Comarcal.

26.- Règim jurídic supletori
En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d’aplicació la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de
21 de juliol pel qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, la
Ordenança General de Subvencions del Consell Comarcal les Bases d'Execució
del Pressupost General per al present exercici, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la Llei 40/2015,
d’1 d’octubre de Règim jurídic del Sector Públic, i demés legislació concordant.

27.- Tractament de dades
Les dades facilitades en aquest ens seran incorporades al fitxer del Departament
de Benestar Social i Atenció a la Ciutadania. La finalitat de les dades seran avaluar
i atorgar la concessió de beques per a transport adaptat.
El seu marc jurídic es basa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del
Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que
fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel
qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades)
(DOUE 4.5.2016) en aplicació al Reglament General de Protecció de Dades
(RGPD) des del 25 de maig de 2018.

DILIGÈNCIA: Per fer constar que aquestes bases han estat aprovades per acord
del Ple 24 de setembre de 2019
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