
 

 

REGLAMENT PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT A 
LA COMARCA DEL BAIX EBRE  

 
 

Article 1. OBJECTE DEL REGLAMENT  

 
És objecte d’aquest reglament la regulació del servei de transport adaptat a la comarca 
del Baix Ebre, en tots els seus efectes, el qual es prestat pel Consell Comarcal del 
Baix Ebre amb la cooperació i col·laboració, si s’escau, de la Generalitat de Catalunya. 
 

Article 2. ÀMBIT TERRITORIAL  

 
El servei de  transport adaptat de la comarca del Baix Ebre dóna cobertura a usuaris 
empadronats als municipis de la comarca del Baix Ebre. 
 

Article 3. DEFINICIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT  

 
El servei de transport adaptat és un servei que té com a finalitat facilitar el transport de 
les persones discapacitades, persones amb problemes de mobilitat i persones grans 
amb dependència, a fi i efecte que puguin accedir, dins la comarca del Baix Ebre,  als 
serveis socials d’atenció especialitzada,  preferentment de titularitat pública, a aquells 
altres serveis de suport social d’atenció primària i especialitzada o serveis per a 
persones amb discapacitats recollits a la normativa vigent de serveis socials,  que 
permetin garantir o afavorir la seva integració a l’entorn. 
 
El servei de transport adaptat és un servei de titularitat pública del Consell Comarcal 
del Baix Ebre. 
 

Article 4.  FINANÇAMENT DEL SERVEI  

 
El servei es finança mitjançant dotació econòmica atorgada  per la Generalitat de 
Catalunya i es complementa, en part,   per les aportacions dels usuaris d’acord amb la 
taxa  aprovada pel Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre i regulada mitjançant la 
corresponent ordenança.  
 
 

Article 5. PRESTACIÒ DEL SERVEI  

 
El servei es realitzarà mitjançant dos sistemes de prestació: 
 

a) mitjançant empreses externes 
b) amb mitjans propis  amb vehicles i personal propi del Consell Comarcal del 

Baix Ebre, si s’escau. 
 
La utilització d’aquests sistemes dependrà de la disponibilitat de vehicles i personal per part 
del Consell Comarcal 

 
 



 

 

En la modalitat individual, el servei de transport adaptat es presta els dies laborables 
de dilluns a divendres, tenint en compte els horaris establerts, segons les modalitats i 
rutes establertes en funció dels usuaris. 
 
En els trajectes realitzats amb vehicles de més de 9 places sempre hi haurà una 
persona que realitzarà les funcions d’acompanyant. 
 
En la modalitat col·lectiva el servei de transport adaptat es podrà prestar en caps de 
setmana i, excepcionalment, els dies laborables sempre i quan hi hagi disponibilitat de 
vehicles atesa la preferència de prestació de la modalitat individual  
 
 

Article 6.  MODALITATS DE SERVEI 

 
L’ús del servei de transport adaptat  es pot realitzar en modalitat individual o 
col·lectiva. 
 
6.1.Modalitat Individual  
 
USUARIS 
 
S’adreça a  persones físiques amb mobilitat reduïda i/o amb certificat de  discapacitat  
i/o grau de dependència empadronades en qualsevol dels municipis de la comarca del 
Baix Ebre, exceptuant la ciutat de Tortosa. 
 
DESPLAÇAMENT 
 
La finalitat del desplaçament és l’assistència a centres ocupacionals,  centres 
especials de treball,  serveis d’acolliment residencial,  centres de dia o qualsevol altra 
modalitat de centre assistencial no sanitari. 
 
 
6.2 Modalitat col·lectiva:  
 
USUARIS 
 
S’adreça a entitats al servei de persones amb discapacitat i/o dependència , amb seu 
a la comarca del Baix Ebre que requereixin l’ús del vehicle adaptat per la realització 
d’activitats de caràcter social.  
 
El servei es presta sempre amb vehicle i conductor propis del Consell Comarcal. 
 
DESPLAÇAMENT 
 
Sense limitació d’origen o destí,  sempre que hi hagi disponibilitat de vehicle atès que 
és prioritari realitzar els serveis establerts en les rutes comarcals de demandes 
individuals.  
 
 



 

 

Article 7. SOL·LICITUD D’ACCÉS AL SERVEI  

 
Modalitats individuals 
 
La persona física, o representant legal,  que sol·licita el transport adaptat per accedir al 
servei especialitzat presentarà la sol·licitud i els altres documents especificats en 
l’article 12, segons models normalitzats, al registre general del Consell Comarcal del 
Baix Ebre, mitjançant qualsevol modalitat admesa en dret o a través del professional 
dels serveis socials corresponent.   
 
Modalitat col·lectiva 
 
El representant legal de l’entitat que sol·licita el transport adaptat per accedir al servei 
especialitzat presentarà la sol·licitud i els altres documents especificats en l’article 12, 
segons models normalitzats, al registre general del Consell Comarcal del Baix Ebre, 
mitjançant qualsevol modalitat admesa en dret . 
 
Situacions especials 
 
En el cas de sol·licitar el vehicle per situacions no previstes en aquest reglament 
s’haurà de presentar sol·licitud al departament de serveis socials del Consell Comarcal 
del Baix Ebre mitjançant qualsevol modalitat admesa en dret o a través del 
professional dels serveis socials corresponent,   en un termini de 10 dies d’antelació a 
la realització del servei, la qual serà aprovada per la Presidència d’acord amb l’informe 
del departament i en les condicions econòmiques que es fixin. 
 
 

Article 8. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR  

 
Per tramitar la sol·licitud del servei s’haurà de presentar la següent documentació:  
 
Modalitat individual 
 
a. Sol·licitud de servei degudament emplenada.  
b. Fotocòpia del DNI de la persona usuària del transport.  
c. En cas de representació legal, document acreditatiu de la representació i DNI del 
representant. 
d.  Certificat de convivència 
e. Certificat de discapacitat i/o resolució del grau de dependència 
f. Si se sol·licita bonificació per nivell de renda, fotocòpia íntegra de la darrera 
declaració de renda de tots els membres que constin al certificat de convivència que 
estiguin obligats a presentar-la i/o  l’autorització  per sol·licitar les dades que consten a 
l’Agència Tributària signat per tots els membres majors d’edat que constin al certificat 
de convivència. 
g. Còpia de la resolució de l’òrgan corresponent de la Generalitat de Catalunya per la 
qual s’estableix el programa individual d’atenció (PIA), si s’escau 
h. Full de domiciliació bancària.  



 

 

i. Qualsevol altre document requerit pels professionals dels serveis socials per l’aclariment 
de les dades que consten en la declaració de renda a fi de poder determinar el nivell 
d’ingressos i d’estalvi de la unitat familiar  
 
 
Modalitat col·lectiva  
 
a. Model de sol·licitud degudament emplenat.   
b. Document de representació i fotocòpia del DNI de la persona que signi la sol·licitud   
c. Full de domiciliació bancària.  
d. Còpia de la inscripció al Registre d'Entitats, Serveis i Establiments de Serveis 
Socials  de la Generalitat de Catalunya., si s’escau. 
 
 

Article 9.  RESOLUCIÓ D’ATORGAMENT DEL SERVEI 

 
Mitjançant resolució de la Presidència del Consell Comarcal, amb l’informe previ de la 
comissió informativa comarcal corresponent, s’atorgarà o denegarà el dret a l’accés al 
servei de transport adaptat a la comarca del Baix Ebre. 
 
 

Article 10. OBLIGACIONS DEL PAGAMENT  

 
L’obligació del pagament neix en el moment de la utilització del servei de transport que 
presta el Consell Comarcal.  
 
Tots aquells que l’hagin sol·licitat i tinguin aprovada la sol·licitud resten obligats a 
abonar la taxa de transport adaptat, d’acord amb la seva ordenança reguladora.  
 
En el cas de devolució d’un rebut, es tornarà a trametre de nou incrementat amb els 
costos derivats de les comissions produïdes per la devolució. Si no es produeix el 
pagament es considerarà devolució de 2 rebuts. 
 
En el cas de devolució de 2 rebuts,  es procedirà a la revisió del cas per part dels 
serveis socials d’atenció primària a fi de determinar la continuïtat o no del servei i 
procedir si s’escau a donar-lo de baixa definitivament o temporalment. En aquest cas, la 
baixa del servei es resoldrà per la presidència del Consell Comarcal del Baix Ebre, previ 
informe de la comissió informativa comarcal i després de l’audiència a l’interessat. 
 
 

Article 11. TARIFA  

 
L’aportació de cada usuari s’establirà d’acord amb l’estudi de costos i l’ordenança 
reguladora de la taxa aprovada pel Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre.  
 



 

 

 
 

Article 12.  DRETS I OBLIGACIONS DELS/DE LES  USUARIS/ÀRIES DEL SERVEI 

 
12.1 El/la usuari/ària del servei de transport adaptat tindrà els següents drets: 
 
▪ Rebre el servei en les condicions tècniques que garanteixin el seu desplaçament 
des del punt recollida establert al punt de destí  
 
▪  Rebre informació i instruccions del funcionaments del servei 
 
▪  Rebre informació de les condicions de la prestació del servei 
 
▪  Sol·licitar la baixa del servei en el moment que ho desitgi 
 
▪ A la intimitat i a la no divulgació de les dades personals que es trobin en el seu 
expedient 
 
 
12.2 El/la usuari/ària 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 als serveis socials del Consell Comarcal qualsevol canvi que es pugui 
produir en la seva situació personal o patrimonial i que pugui ser causa de modificació 
o suspensió del servei o de la tarifa a abonar. 
 
 

Article 13.  ACTUALITZACIÓ DEL SERVEI I DE L’OBLIGACIÓ DE PAGAMENT 

 
Les persones físiques que ja siguin usuàries del servei comarcal de transport adaptat  
caldrà que, en el termini màxim d’1 mes a comptar des de la data de publicació de 
l’aprovació definitiva d’aquest reglament, aportin la documentació prevista en l’article 8 
a fi de regularitzar la seva prestació i, si s’escau, aplicar les bonificacions previstes en 
l’ordenança reguladora. 
 
Cas de no presentar la nova sol·licitud s’aplicarà la tarifa, sense bonificacions,  vigent 
d’acord amb l’ordenança que amb aquesta finalitat aprova el Consell Comarcal del 
Baix Ebre. 
 

Article 14.  REVISIÓ DE LES CONDICIONS DEL SERVEI 

 
La revisió de les condicions econòmiques es durà a terme a partir de l’entrada en vigor 
de l’ordenança corresponent o de les modificacions que es puguin produir. 
 



 

 

Ordinàriament, als dos anys d’inici de la prestació del servei, es procedirà la revisió de 
les condicions econòmiques i de prestació, No obstant això, els usuaris podran 
sol·licitar la revisió sempre que es produeixi una variació dels paràmetres de prestació 
i valoració i presentin la corresponent documentació acreditativa. 
 
 

Article 15.  VIGÈNCIA DEL REGLAMENT  

 
Aquest reglament entrarà en vigor als 15 dies hàbils següents comptats a partir de la 
seva publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona. 
 
 
Tortosa, febrer de 2013 


