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EDICTE

APROVAR LES BASES I LA CONVOCATÒRIA D'AJUTS PER A TRANSPORT A CENTRE DE DIA, HOSPITAL
DE DIA I CENTRE DE DIA DE SALUT MENTAL 2020

La Junta de Govern Local reunida en sessió celebrada en data 29 d’abril de 2020, va prendre,
entre d’altres, l’acord per unanimitat d’aprovar les bases i la convocatòria d’ajuts per a
transport a centre de dia, hospital de dia i centre de dia de salut mental 2020, d’acord amb
el següent redactat:

BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA
COMPETITIVA PER A TRANSPORT A CENTRE DE DIA, HOSPITAL DE DIA I CENTRE DE DIA DE SALUT
MENTAL

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 l’Ajuntament a través de la Regidoria de Benestar Social
destinades a finançar projectes/activitats que tinguin com a objectiu:

 Alleugerir la despesa corresponent al transport de les persones majors de 65 anys amb

discapacitat i amb problemes de mobilitat o persones grans amb dependència als serveis socials d’atenció

especialitzada (centre de dia i hospital de dia)

 Persones amb discapacitat o amb grau de dependència reconegut, que requereixin de transport per

desplaçar-se a serveis socials d’atenció especialitzada (centre de dia de salut mental).

2.- Finalitat de les subvencions

Aquestes subvencions hauran de fomentar projectes/activitats d’interès públic o social que tinguin per finalitat:
? Alleugerir la despesa corresponent al transport dels diversos col·lectius especificats a l’article 1.

3.- Període d’execució

Les subvencions concedides a l’empara d’aquestes bases, s’hauran de destinar a finançar les activitats
desenvolupades durant el període que es fixi en el moment de la convocatòria.

4.- Requisits dels beneficiaris/àries i forma d’acreditar-los

1.- Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques que hagin de realitzar
l’activitat que fonamenta el seu atorgament, 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:

  Les persones físiques que compleixin els requisits que tot seguit es detallen:
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  Estar empadronat/da al municipi de Subirats





 En el cas dels ajuts per centre de dia o hospital de dia: tenir 65 anys o més, i tenir reconegut un

grau de discapacitat igual o superior al 33 %;  o grau de dependència (Llei 39/2006, de 14 de desembre, de

promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència).

  En el cas dels ajuts per a centre de dia de salut mental, tenir reconegut un grau de discapacitat

igual o superior al 33 % ;  o grau de dependència (Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia

personal i atenció a les persones en situació de dependència).

   Assistir a un centre de dia públic, concertat o privat o hospital de dia

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 l’interessat haurà d’adjuntar la documentació següent:
1) Justificant d’assistència al servei de centre de dia / hospital de dia

2) Declaració jurada  inclosa en la sol·licitud, on s’especifica el centre de dia, data d’inici, dies

d’assistència i tipus d’acompanyament, transport adaptat (una factura amb el cost del servei)  o transport privat

amb cost quilòmetres x 0.19€

3) Fotocòpia de la primera plana de la llibreta bancaria on realitzar l’ingrés.

L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya, anirà
degudament signada pel sol·licitant i serà original o còpia degudament autenticada.

5.1. Documents aportats pels interessats al procediment administratiu.

D’acord amb l’article 28.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, els interessats no estan obligats a aportar documents que hagi elaborat qualsevol
Administració, independentment del fet que la presentació dels documents esmentats tingui caràcter preceptiu o
facultatiu en el procediment de què es tracti, sempre que l’interessat hagi expressat el seu consentiment perquè
es consultin o sol·licitin. Es presumeix que la consulta o l’obtenció és autoritzada pels interessats llevat que al
procediment hi consti la seva oposició expressa o que la llei especial aplicable requereixi un consentiment exprés.

La presentació de la sol·licitud comporta autoritzar - d’acord amb el previst a l’article 28 de la Llei 39/2015, d’1 de
octubre, del Procediment Administratiu Comú de las Administracions Públiques - a l’Ajuntament de Subirats a
poder obtenir d'altres administracions públiques  les dades que siguin precises per a determinar, conèixer i
comprovar totes les que tenen a veure amb la identificació, circumstàncies personals, de residència, familiars i de
renda del sol·licitant, així com de la resta de membres computables de la unitat familiar, necessàries per a la
resolució de la petició de l’ajut, llevat d’oposició expressa del sol·licitant que haurà de constar explícitament en el
procediment

En aquest sentit, l’Ajuntament de Subirats, als efectes d’aquest procediment,  consultarà els dades i documents
electrònics entre administracions, següents:

DNI persona interessada.
Certificat de grau de discapacitat de la persona beneficiària.
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Volant d’empadronament.
Certificat de pensions de l’INSS.
Grau i nivell de dependència.

En cas que algun membre de la unitat familiar vulgui l’oposició expressa a la consulta de dades i documents
electrònics entre administracions pot exercir el seu dret emplenant el formulari d’instància general que trobarà a la
seva disposició al web de l’Ajuntament de Subirats (www.subirats.cat), a l’apartat de Tràmits i gestions.

5.2. Notificacions

La resolució es notificarà a les persones interessades d’acord amb el que estableixen els articles 14, 41 i 42 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb les
especificacions que tot seguit es transcriuen:

 A les persones físiques: mitjançant notificació en paper.

 A les associacions i/o entitats: mitjançant notificació en paper.

 Als ens locals: en suport electrònic mitjançant la Plataforma de l’EACAT

6.- Termini, forma i  lloc de presentació de les sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació de la convocatòria i finalitzarà el
dia 11 de desembre de l’any en que s’hagi aprovat la convocatòria.

Les sol·licituds podran presentar-se per escrit mitjançant la complementació del model normalitzat, que serà signat
per l’interessat/da o pel legal representant de l’entitat, en el decurs d’una entrevista amb la treballadora social.

Les sol·licituds conjuntament amb la documentació exigida a la base 5 s’hauran de presentar al Registre de
l’Ajuntament. 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.

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 Butlletí 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.
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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:

Es barems contemplen aspectes econòmics i socials de la persona beneficiària:

Punts

Ingressos mensuals iguals o inferiors al Salari Mínim Interprofessional de l’any en curs (*) 1
Grau de discapacitat igual o superior al 33% amb barem de mobilitat 1
Grau de discapacitat igual o superior al 33 % amb barem 3ª persona 1
Grau de dependència (Grau I, II o III) 1
Persona que viu sola o sense suport familiar i/o amb cuidador en situació de fragilitat 1
Persona que precisa assistir al centre de dia per poder garantir la màxima qualitat de vida 1
TOTAL

*Com a ingressos es tindran en compte la pensió de la persona beneficiaria

Es requereix d’una puntuació mínima d’un punt per accedir a la present convocatòria. Es denegaran les sol·licituds
que no arribin a aquesta puntuació.

Es subvencionarà segons la puntuació obtinguda, segons els següents paràmetres:

1-2 punts 50 % de l’import màxim de l’ajut *
+ de 3 punts 100 % de l’import màxim de l’ajut *

*Es considera import màxim 60 € , i en cas d’assistència a la residència el Cenacle d’Ordal, de 90 €

Els ajuts atorgats es renovaran cada sis mesos, prèvia valoració dels professionals de benestar social per poder
valorar si han variat les circumstàncies que varen ocasionar l’atorgament.

10.- Quantia total màxima de les subvencions a
atorgar i consignació pressupostària 

El pressupost màxim que es destinarà a la concessió de les subvencions regulades en les presents bases
reguladores serà el fixat a la corresponent aplicació pressupostària del pressupost municipal, que habitualment és
la partida 231.4801000: Ajuts per a transport a centre de dia i hospital de dia.

11.- Import individualitzat de les subvencions

La concessió dels efectes de l’ajut econòmic serà valorable per serveis socials.

L’import a concedir a cadascun dels/les sol·licitants, es determinarà de forma proporcional entre els/les
sol·licitants, en relació als punts assignats i seguint els següents criteris:

L’ajut consisteix en una aportació econòmica màxima de 60 euros mensuals.

En el cas d’assistir a centre de dia de la Residència El Cenacle aquest ajut serà, com a màxim, de 90 € mensuals.

Si la despesa de transport és inferior a 60 €/mes, es subvencionarà un 75 % del cost.

L'import i percentatge de les subvencions que s'atorguin podrà excedir el 50 % del cost total de la petició
subvencionada, tenint en compte el caràcter social i de primera necessitat d’aquesta convocatòria.

En qualsevol cas s’entendrà com a límit la quantia conjunta en el pressupost municipal, de tal manera que els
imports a subvencionar es podran veure reduïts atenent aquest límit pressupostari.

12.-  Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió
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L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions previstes en les
presents bases serà la Regidoria de Benestar Social.

La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada pels professionals de l’Àrea de Benestar Social.

L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions serà la Junta de
Govern Local.

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 periòdicament totes les sol·licituds presentades dins del termini establert, i es resoldran en diversos
actes administratius.

Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als interessats en un termini màxim
de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució, d’acord amb allò previst a l’article 40 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

14.- Acceptació de la subvenció

Els/les beneficiaris/àries, 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 s’entendrà, de manera
tàcita, si en el termini de 30 dies a partir de la recepció de l’acord no s’ha manifestat expressament cap objecció al
respecte.

15.- Obligacions dels beneficiaris

Són obligacions dels/les beneficiaris/àries 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. Els/les perceptors/res de subvencions concedides per l’Ajuntament, 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. Els/les beneficiaris/àries hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la

Seguretat Social.

3. El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de

control financer que realitzi la Intervenció General de l’Ajuntament, 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. Informar de qualsevol canvi de la seva situació personal, ja sigui econòmic, social o de salut en

l’any en curs pel qual s’hagi sol·licitat l’ajut.
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5. Informar de qualsevol canvi que afecti a l’assistència al servei al centre de dia: canvis d’intensitat,

canvi de centre, de tipus de servei, de baixa temporal d’assistència, etc.

6. En cas de demanar algun ajut pel mateix concepte a qualsevol altra institució, caldrà informar de la

concessió d’aquest ajut de caire municipal.

7. La detecció de no comunicació de qualsevol de les obligacions, implicarà l’extinció de l’ajut de

manera automàtica.

16.- Despeses subvencionables

Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionables les següents:

Les que repercuteixen en el cost de la prestació de servei.

17.- Forma de pagament

El pagament de la subvenció concedida, s’efectuarà trimestralment i prèvia la presentació dins del termini establert
a tal efecte a la base següent, dels justificants que en ella s’exigeixen.

Es concreten els períodes de pagament en trimestres, agrupats per: gener a març, d’abril a juny, de juliol a
setembre i d’octubre a desembre.

18.- Termini i forma de justificació

1.- Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, el dia 31 de desembre de l’exercici objecte
de la convocatòria.

Aquesta justificació es presentarà pel/per la beneficiari/ària i revestirà la forma de:
 En el cas d’utilitzar el transport per mitjans propis, mitjançant un familiar o acompanyant: serà

suficient amb la declaració jurada del propi interessat/da en la qual es farà constar el número de quilometratge que

es realitza anualment.

 En el cas d’utilitzar un servei privat (tipus taxi): caldrà presentar la factura d’aquest servei i una

declaració jurada conforme aquella factura s’ha utilitzat per al transport del beneficiat/da per la subvenció.

 En el cas d’utilitzar transport públic (tipus busos o tren):  caldrà presentar la factura d’aquest servei

i una declaració jurada conforme aquella factura s’ha utilitzat per al transport del beneficiat/da per la subvenció.

 En qualsevol cas no previst en aquestes bases, caldrà posar-se d’acord amb els professionals de

la regidoria de benestar social.

19.-  Deficiències en la justificació

En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets o no s’haguessin
presentat, 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.
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20.- Mesures de garantia

Els/les beneficiaris/àries quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament de la subvenció, en
atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus/de les seves beneficiaris/àries.

21.- 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:

a) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la

subvenció.

b) 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.

c)

d) Quan el/la beneficiari/ària no hagi justificat adequadament la totalitat de l’import exigit a les

presents bases.

22.- Compatibilitat amb d’altres subvencions

La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o
privats.

Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total del
projecte/activitat a desenvolupar.

Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent
que no s’hagi declarat amb la sol·licitud.

23.- 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.

24.- 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
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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.

25.- 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.

26.-  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 IV de la Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament.

27.- 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 de l’Ajuntament, 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.

28.- Bases prorrogades

Aquestes bases es prorrogaran pels exercicis següents, a menys que expressament s’acordi la seva revocació o
modificació. Els beneficiaris de l’ajut no hauran de sol·licitar novament aquest, en cas que en la revisió semestral
la valoració sigui positiva. L’ajut se’ls hi renovarà automàticament, amb el límit pressupostari anual que pertoqui.

Pels exercicis següents l’Ajuntament acordarà pel procediment escaient i per l’òrgan competent, la quantia
pressupostària destinada a aquestes subvencions, així com el termini per a la seva sol·licitud i justificació.

En el mateix acord s’aprova la convocatòria per a la concessió per concurrència competitiva dels ajuts
assenyalats per a l’any 2020, d’acord amb les bases aprovades, i establir que el període de presentació de
sol·licituds serà entre els dies 1 de gener de 2020 i 11 de desembre de 2020, ambdós inclosos.

També s’estableix que la quantia màxima de les subvencions a atorgar, d’acord amb l’article 9 de les
bases, serà de 7.565,00 € per a l’exercici 2020, preveient la possibilitat d’ampliar aquesta dotació si fos
necessari.

S’autoritza la despesa inherent a aquesta convocatòria per un import de 7.565,00 euros (A 220200001256),
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 231-4801000 del pressupost municipal de l’exercici 2020.

Es publiquen les bases i la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i al
tauler d’anuncis electrònic de la Corporació, disponible a la pàgina web de l’Ajuntament de Subirats
(www.subirats.cat); també es donarà la tramitació corresponent a la Base de Dades Nacional de
Subvencions (BDNS), incloent la publicació de les bases, la convocatòria i de tots els tràmits posteriors
objecte de publicació.

http://www.subirats.cat/
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S’estableix que el termini per a la presentació de sol·licituds i la documentació corresponent per a la
convocatòria del 2020 al Registre de l’Ajuntament és entre els dies 1 de gener i 11 de desembre de 2020,
ambdós inclosos.

L’esmentat expedient es sotmet a informació pública per un termini de trenta dies a partir de la publicació
de l’edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en l’e-tauler d’anuncis de
l’Ajuntament. En cas de no presentar-se al·legacions en el període d’exposició pública, les bases i la
convocatòria quedaran definitivament aprovades.

Subirats, 3 de juny de 2020

L’alcalde-president, Pere Pons i Vendrell

Signat electrònicament per qui s’indica.
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