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BASES QUE HAN DE REGIR LA CONCESSIÓ D’AJUTS INDIVIDUALS DE 

SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT I ASSISTIT PELS ANYS 2017 I 2018. 
 

1. OBJECTE. 

Fixar els criteris i el procediment per a la concessió d’ajuts individuals de desplaçament, per 

facilitar l’accés als serveis socials diürns d’atenció especialitzada de la Cartera de serveis 

socials a les persones adultes amb discapacitat i/o persones grans amb dependència, d’acord 

amb a l’Addenda del Contracte Programa 2017, signada el 26 d’octubre de 2017, amb el 
Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya. 

 

2. DESTINATARIS. 

Persones majors de 18 anys  amb grau de dependència reconegut, empadronats a la Comarca 

del Tarragonès excepte Tarragona i Salou, que assisteixin regularment a serveis socials 
especialitzats d’atenció diürna, Servei de Centre de Dia per a gent gran (CD), Servei d’Atenció 

Integral per a persones grans en l’Àmbit Rural (SAIAR ), Servei de Centre de dia d’Atenció 

Especialitzada temporal o permanent per a persones amb discapacitat (CAE), que presentin 

dificultats de mobilitat, o necessitat d’acompanyant o amb diagnòstic de demència, que  no 

tinguin cap servei de transport o ajut pel mateix concepte atorgat per qualsevol altra 

administració o entitat. 
 

El model d’implementació de beques serà gradual, i el criteri i l’ordre d’implantació del sistema 

de beques serà el següent: primer es prioritzaran les persones que al seu municipi no disposen 

del recurs adient, i d’aquest es prioritzarà de major a menor grau de dependència: 

 
1.- Persones adultes amb un grau III, II, I de dependència les quals assisteixin regularment a 

serveis socials especialitzats d’atenció diürna, que pertanyen a la xarxa pública fora  del seu 

municipi de residencia o a un altre recurs de la cartera motiu de la subvenció . 

 

2.- La implementació total del model es produirà quan es pugui arribar a totes persones amb 

grau III, II, I de dependència les quals al seu municipi disposin del recurs  de centre de dia o 
recurs motiu de la subvenció. 

 

Qualsevol situació excepcional serà resolta per l’òrgan competent del Consell Comarcal del 

Tarragonès. 

 
Correspondrà a l’òrgan competent del Consell la resolució d’aquests casos. 

 

3. TRAMITACIÓ  i TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS. 

Les persones dependents a què es refereix la base 2a.1. hauran de sol·licitar l’ajut a través del 

centre de serveis socials d’atenció primària de referencia, mitjançant el model (annex I) que es 

trobarà en el mateix centre de serveis socials, un cop tingui plaça assignada a un centre de dia 
de la xarxa publica, que haurà de justificar documentalment (annex II). 

 

Aquesta sol·licitud es presentarà una vegada tingui atorgada  la plaça del centre objecte de 

subvenció. 

Per la despesa realitzada durant l’any 2017, el termini de presentació serà fins al 25 de gener 
de 2018. 

 

Per la despesa realitzada durant l’any 2018, el termini de presentació serà fins al 30 de 

desembre de 2018. 

 

4. CRITERIS PER A L’ATORGAMENT I IMPORT. 
L'atorgament de l’ajut i import s'atendrà als següents criteris: 

• Grau de dependència  III i II i que assisteixen a un centre de dia que pertanyi a 
la xarxa pública fora  del seu municipi de residència. 
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• Grau de dependència  I, i que assisteixen a un centre de dia que pertanyi a la 
xarxa pública fora  del seu municipi de residència. 
 

L’import és el següent:   800€ /any 

 

L’import i la concessió total tindrà com a límit econòmic el crèdit disponible a la 

partida pressupostària corresponent. En cap cas l’ajut atorgat superarà el cost 

total del desplaçament. 
 

5. FORMA DE CONCESSIÓ. 

Les concessions o denegacions dels ajuts s’efectuaran en el termini de 2 mesos 

des que finalitzi el període de presentació de sol·licituds (punt 3 d’aquestes bases), mitjançant 

decret de presidència.  
 

La manca de resolució dins d’aquest termini produeix efectes desestimatoris. 

 

Els efectes de les resolucions de concessió de subvencions produïdes per silenci 

administratiu quan es presentin fora de termini les sol·licituds i/o ja no existeixi 

crèdit disponible en el marc d’aquesta convocatòria són els següents: 
 

- Aquells actes administratius obtinguts per silenci que comportin compromisos 
de despesa que ultrapassin els crèdits consignats i autoritzats per delegació als 
estats de despeses del pressupost de la corporació, seran nuls de ple dret 
d’acord amb el que disposa l’art. 154.5 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les hisendes locals. 

 

6. FORMA DE PAGAMENT I JUSTIFICACIÓ DE L’AJUT. 

El pagament s’efectuarà directament al beneficiari de l’ajut, un cop que justifiqui les 

assistències al centre corresponent. 
 

Es pagarà en dos terminis, prèvia justificació de l’assistència al centre  del primer semestre i 

del segon semestre amb la plaça atorgada al centre de dia (solament es computaran els mesos 

complerts). 

 

7.- CONTROL DE L’APLICACIÓ DE L’AJUT. 
Els beneficiaris hauran de permetre que els agents que el Consell determini facin les 

comprovacions pels mitjans que es consideri oportú, que les quantitats atorgades s’apliquin a 

l’activitat subvencionada, i si s’impedeix aquesta comprovació el beneficiari haurà de reintegrar 

les quantitats percebudes i haurà 

de fer front a les responsabilitats que calguin. 
 

8.- REVOCACIÓ DELS AJUTS. 

Es podrà revocar l’ajut atorgat per les següents causes: 

a. Per l’incompliment de les condicions establertes en aquestes bases, la 
qual cosa comportarà l’obligació del beneficiari de reintegrar les 
quantitats rebudes. 

b. Per motius d’oportunitat o de canvi de criteri per part del Consell, el que 
pot comportar el deure d’indemnitzar, si s’escau, els danys i perjudicis 
causats al beneficiaris. 
 

9.- REVISIÓ I MODIFICACIÓ DELS AJUTS. 

Els ajuts atorgats es podran revisar i en el seu cas modificar, en els següents 

casos: 

a. Si el beneficiari després de l’atorgament de l’ajut rep subvenció o ajut de 
qualsevol organisme per la mateixa activitat, en quantia superior al 50% 
del seu cost. En qualsevol cas, la suma dels ajuts rebuts no pot ser 
superior el 100% del cost. 
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b. Si es produeix una alteració substancial de les condicions que han 
determinat la concessió de l’ajut, degudament justificada. 

c. En el cas que l’import justificat sigui inferior al que correspongui a l’ajut 
atorgat, aquest es rebaixarà de manera proporcional, i en aquest cas, si 
ja s’ha percebut l’import de l’ajut, s’haurà de reintegrar l’excés que 
correspongui. 
 

10.- RENÚNCIA DE L’AJUT. 

El beneficiari pot renunciar a l’ajut després d’acceptar-lo, amb pèrdua del dret 

a exercir-la. Si la renuncia es posterior al cobrament de la subvenció o part de 
la mateixa, s’hauran de reintegrar les quantitats percebudes. 

 

11.- LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE DESEMBRE, DE PROTECCIÓ DE DADES DE 

CARÀCTER PERSONAL 

Amb la presentació de la sol·licitud de prestació econòmica d’urgència social a al 

Consell Comarcal del Tarragonès, la part interessada dóna el seu consentiment al 
tractament de les dades de caràcter personal, laboral, econòmic i familiar que són 
necessàries per a la tramitació del corresponent expedient. 
 
Així mateix i d’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, 
de protecció de dades de caràcter personal, les dades d’aquest caràcter subministrades 
per la part interessada en omplir la sol·licitud, així com les contingudes a la 
documentació adjunta necessària per la tramitació del corresponent expedient, seran 
objecte de tractament informatitzat per el Consell per tal de possibilitar la seva 
concessió o denegació, i les corresponents accions de seguiment i comprovació. Per tal 
d’exercir els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació, les persones interessades 
hauran de dirigir-se al personal responsable del tractament que és propi del Consell. 
 

Es garanteix la total confidencialitat en relació a les peticions efectuades en aquest 
àmbit al Consell, així com de qualsevol de les seves dades personal i familiar 
facilitades, i seran utilitzades, estrictament, per a les finalitats per a les quals han 
estat facilitades i dins del marc establert per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal. 
 

12.- Per a tots aquells aspectes no previstos en aquestes bases regiran les Bases per a 

l’atorgament de subvencions pel Consell Comarcal del Tarragonès, i la Llei 38/2003, de 17 de 

novembre, General de subvencions, i el seu reglament. 

 
 

DILIGÈNCIA 

Per fer constar que aquestes bases s’han aprovat en el Ple celebrar el dia 19 de desembre de 

2017. 

 
Tarragona, a data de signatura electrònica 

 

Josep Gómez Belluga 

Secretari 
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