REGLAMENT DEL SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT PER A
PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA
Article 1
És objecte d’aquest reglament la regulació de la prestació del servei públic municipal de
transport adaptat, entès com un servei social d’atenció especialitzada de suport a les
persones amb mobilitat reduïda
Article 2
L’activitat pròpia de transport adaptat resta assumida per l’Ajuntament de Roses com a
servei propi de caràcter potestatiu, dins de l’àmbit dels serveis socials especialitzats, d’acord
amb els articles 25 i 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del règim
local, els articles 66 i 67 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovada mitjançant Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i els articles 18 i 19 i preceptes
concordants de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials.
Article 3
Els objectius del transport adaptat regulat per aquest reglament són:
a) Facilitar els usuaris l’accés als centres i serveis específics
b) Donar suport a les persones i famílies que tenen cura de persones afectades
temporalment o permanentment de mobilitat reduïda
c) Donar suport a les entitats del municipi adreçats a persones potencialment
usuàries del servei de transport adaptat
Article 4
La prestació del servei de transport adaptat per a persones amb dificultat de mobilitat del
municipi de Roses es durà a terme indirectament, doncs, es preveu per la realització de la
prestació instrumental del servei la participació d’entitats del municipi directament
relacionades en l’atenció a persones amb mobilitat reduïda.
Article 5
Per accedir al servei de transport adaptat els seus usuaris hauran de satisfer les taxes
municipals que en cada moment es regulin.
En tot cas, en la regulació de la taxa es preveurà l’aplicació d’un barem que avaluï la situació
de cada usuari tenint en compte les següents circumstancies:
a) La situació econòmica del beneficiari i de la seva família
b) La possibilitat real i objectiva dels familiars de fer-se càrrec del trasllat de l’usuari
c) L’estat de necessitat física i/o psíquica de l’usuari.

Article 6
Els usuaris potencials del servei de transport adaptat seran aquelles persones que
resideixen i estiguin empadronades a Roses i necessitin transport adaptat per accedir a
serveis específics i recursos, així com persones amb discapacitat de les entitats de Roses
que necessitin de manera puntual un servei per a persones amb mobilitat reduïda.
Article 7
La petició d’accés al servei de transport adaptat es farà de la següent manera:
L’interessat o familiar que necessita el transport adaptat, ja sigui per un servei puntual com
per un servei més regular, presentarà per escrit la petició d’utilització del servei on hi haurà
de fer constar:
-

Dades personals de l’usuari del transport adaptat (nom i cognoms, adreça, telèfon
i altres dades d’interès).
Destí del servei, així com l’horari i els dies que precisa desplaçar-se i objectiu del
servei.
Certificat de discapacitat del CAD o informe mèdic actualitzat acreditant la
mobilitat reduïda de l’usuari que sol.licita poder fer ús del transport adaptat.

La taxa municipal per la prestació del servei de transport adaptat per a persones amb
mobilitat reduïda es regularà mitjançant la corresponent Ordenança Fiscal, així com el
sistema de possibles bonificacions i exempcions.
Article 8
El servei de transport adaptat només es podrà donar per accedir a serveis i centres de la
província de Girona.
El servei de transport adaptat s’oferirà, habitualment, els dies laborables de dilluns a
divendres en coordinació amb l’horari d’entrada i sortida dels centres i serveis especialitzats.
Excepcionalment, a les entitats, es podran oferir serveis de transport adaptat de cap de
setmana.
Article 9
Els usuaris del servei tindran els següents drets:
a) Dret a la informació prèvia sobre els serveis i els canvis que es puguin produir.
b) Dret a la intimitat i a la no divulgació de les dades personals que figurin en els
seus expedients.
c) Dret a la continuïtat en la prestació del servei en les condicions establertes o
convingudes, sens prejudici de les modificacions o cessament que s'acordi
atenent l'evolució dels afectats

d) Dret a rebre un tracte digne per part de les persones que prestin el servei.
e) Dret a no ser discriminat en el tractament per raó de naixença, ètnia, sexe, religió,
opinió, malaltia o qualsevol altra condició o circumstància personal, familiar o
social.
f) Dret a l’accés al servei en condicions d’igualtat, tenint en compte el seu estat de
necessitat
g) Dret a la tutela de les autoritats públiques per tal de garantir el gaudiment dels
drets establerts.
h) Aquells altres derivats de la legislació sectorial vigent
Article 10
Són obligacions dels usuaris:
a) Facilitar de forma veraç les dades personals, convivencials, familiars,
econòmiques i altres que siguin necessàries per a la valoració de l’accés al
present servei i el pagament de la corresponent taxa.
b) Comunicar els canvis que es produeixin que puguin afectar a les condicions de la
prestació del servei de transport adaptat.
c) Respectar i facilitar la convivència durant la prestació del servei.
d) Abonar, en el seu cas, la taxa municipal que correspongui d’acord amb la
normativa vigent.
e) Complir la resta de prescripcions establertes en aquest reglament del servei de
transport adaptat
f) Aquelles altres obligacions establertes en la legislació sectorial vigent.
Article 11
En cas d’incompliment reiterat i culpable de les obligacions per part d’algun usuari o de les
seves famílies o dels serveis que afecta aquest reglament es podrà suspendre la prestació
del servei, prèvia incoació de l’expedient corresponent.

