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BASES DE CONVOCATÒRIA D’AJUTS DE TRANSPORT ADAPTAT DE TIANA

JUSTIFICACIÓ
El servei de transport adaptat és un servei complementari, no gratuït, de suport als serveis
socials d’atenció especialitzada per a persones amb discapacitat o també de dependència,
consistent en la prestació d’un sistema de transport adaptat al grau de necessitat de suport de
les possibles persones usuàries. Aquest grau de necessitat de suport es determinarà a causa
de la mobilitat reduïda o de la necessitat d’acompanyant.
L’objectiu del servei és possibilitar l’accés a les persones amb discapacitat o dependència als
serveis socials d’atenció especialitzada o a aquells altres que permetin garantir la integració
de les persones usuàries. La Cartera de Serveis Socials de la Generalitat, però, no garanteix
la prestació del servei, ja que únicament és exigible en cas que existeixi crèdit pressupostari
disponible i aplicant-hi els principis objectius de prelació i concurrència.
En el marc d’aquesta situació a Tiana des de Serveis Socials municipals, s’ha plantejat l’oferta
d’un ajut de transport adaptat puntual, durant aquest any 2018.
DISPOSICIONS GENERALS
Objecte
Aquestes bases tenen per objecte la convocatòria d’un ajut puntual anual pel Servei de
Transport Adaptat durant el 2018.
Definició
El Servei de Transport Adaptat i/o assistit facilita el trasllat als serveis socials especialitzats
d’atenció diürna a persones amb discapacitat i persones amb dependència que no poden fer
ús del transport ordinari i que presenten dificultats de mobilitat i/o necessitat d’acompanyant.
Beneficiaris/es
1. Persones empadronades a Tiana.
2. Ser major de 18 anys.
3. Tenir reconeguda la condició de persona amb discapacitat, mitjançant el certificat
emès per la Generalitat , on consti que superen el barem de mobilitat reduïda i, en cas
de no disposar-ne, hauran de tenir reconegut el barem de l’acompanyant. O tenir la
resolució de reconeixement de grau de dependència, LAPAD.
4. Tenir plaça reconeguda en un servei social especialitzat de la xarxa pública, d’acord
amb la Cartera de Serveis Socials de la Generalitat.
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Destinacions del servei
El transport adaptat i/o assistit objecte d’aquest ajut té com a centres de destinació els serveis
socials d’atenció especialitzada de caràcter diürn, que poden ser:
a) Servei de centre de dia per a gent gran de caràcter temporal o permanent.
b) Servei de centre de dia d’atenció especialitzada temporal o permanent per a persones
amb discapacitat.
c) Servei de centre de dia de teràpia ocupacional (STO) per a persones amb discapacitat
intel·lectual.
d) Servei de centre de dia ocupacional d’inserció (SOI) per a persones amb discapacitat.
e) Servei prelaboral.
f) Centres assimilats amb funcions d’acolliment diürn (associacions o entitats que
presten serveis de suport als serveis socials especialitzats).
PROCÉS DE SOL·LICITUD
Accés al servei
1. La sol·licitud per optar a l’ajut del Servei de Transport Adaptat i/o assistit es realitzarà
mitjançant el model de sol·licitud “ajut individual de transport adaptat 2018”, que es
facilitarà a l’Ajuntament.
2. Un cop resolta la demanda del servei, es donarà resposta a la persona interessada.
Ordre de prelació de les sol·licituds
La prestació del Servei de Transport Adaptat i/o assistit està subjecta a la disponibilitat
pressupostària. Així mateix, s’estableixen com a criteris prioritaris per a l’atorgament de la
prestació del servei, els següents:
a). Per criteri econòmic. Els que tinguin ingressos inferiors.
c). Per major grau de discapacitat.
d). En els casos de dependència, major grau de dependència.
Dates de presentació de la sol·licitud
De l’ 1 al 15 d’octubre del 2018, al registre general de l’Ajuntament de Tiana.

Tiana, a 25 de setembre, de 2018

