BASES ESPECÍFIQUES QUE HAN DE REGIR LA CONCESSIÓ D'AJUTS PER AL
TRANSPORT URBÀ DE LA LÍNIA TORTOSA – ROQUETES – RAVAL DE CRISTO –
JESÚS.
1. BASES REGULADORES GENERALS.
Les bases reguladores generals per a la concessió de subvencions per l’Ajuntament de
Roquetes, es van aprovar pel Ple de la Corporació en sessió extraordinària de data 1 de
juliol de 2004 i publicar íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona,
número 168, de data 21 de juliol de 2004, i un extracte en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, número 4.194, de data 11 d’agost de 2004.
El procediment per a la concessió d'aquestes subvencions serà de lliure concurrència.
2. OBJECTE.
a) Objectiu estratègic.
Facilitar l'ús del transport públic urbà, de la línia urbana Tortosa – Roquetes – Raval de
Cristo – Jesús, llevat el servei de taxi, entre determinats col·lectius de la nostra Ciutat,
mitjançant un descompte en el preu del bitllet.
El descompte en el preu del bitllet es farà efectiu mitjançant transferència bancària per
l'import que resulti d'aplicar els percentatges establerts a la base 10ena.
b) Objectius específics.
Garantir l'accés al servei de transport públic urbà a determinades persones que veuen
minvada la seva mobilitat complicant el seu desplaçament per a realitzar gestions
personals.
3. PERSONES BENEFICIÀRIES.
Per poder optar als ajuts les persones sol·licitants han de reunir un dels següents
requisits, no tenint caràcter acumulatiu:
a) Persones majors de 65 anys.
b) Persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%.
4. REQUISITS DELS BENEFICIARIS.
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Els requisits que han complir els diferents beneficiaris són:
a) Persones majors de 65 anys.
•
•
•

Han d'estar empadronades a Roquetes.
Tenir 65 anys o complir aquesta edat durant l'any en què es sol·licita.
La unitat de convivència del sol·licitant ha d'acreditar una renda per càpita anual
igual o inferior al topall màxim que es determini en la convocatòria corresponent.

b) Persones amb discapacitat.
•
•
•
•

Han d'estar empadronades a Roquetes.
Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 33%.
La unitat de convivència del sol·licitant ha d'acreditar una renda per càpita anual
igual o inferior al topall màxim que es determini en la convocatòria corresponent.
Tanmateix, en el cas que les persones beneficiàries resideixin en un habitatge
col·lectiu tutelat, no es tindrà en compte la unitat de convivència.

Els beneficiaris hauran de complir, amb caràcter general, els següents requisits:
•

No estar inclòs en cap de les circumstàncies que impossibiliten l'obtenció de la
condició de beneficiari, previstes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.

•

Respecte al requisit d'estar al corrent del compliment de les obligacions amb la
Hisenda Pública i amb la Seguretat Social, podrà autoritzar en la sol·licitud de
subvenció que l'Ajuntament obtingui de forma directa l'acreditació del compliment
de les obligacions amb la Hisenda Pública i amb la Seguretat Social. En el supòsit
de no autoritzar expressament el consentiment, haurà d'aportar la certificació del
compliment de les seves obligacions amb la Hisenda Pública i amb la Seguretat
Social.

5. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS
Els beneficiaris estan obligats a:
1. Informar de qualsevol canvi que es produeixi en la situació personal, familiar,
social o econòmica de la unitat de convivència, i de forma específica de qualsevol
canvi en el grau de discapacitat.
2. Sotmetre's a qualsevol actuació de comprovació i control financer realitzat per
l'ajuntament.
3. Fer un ús personal i intransferible de la targeta.
4. Comunicar expressament les aportacions que hagi rebut o sol·licitat a altres
entitats pel mateix concepte.
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5. Assumir el compromís del pagament de la diferència entre l'import subvencionat i
el preu del bitllet.
6. Respectar les normes del servei de transport urbà establertes.
7. Justificar l'aplicació de l'ajut a la finalitat que determina la concessió de la
subvenció.
6. COMPATIBILITATS
Aquests ajuts no són compatibles amb altres subvencions de naturalesa anàloga per la
mateixa finalitat provinents de qualsevol administració o ens públic o privat.
7. TERMINI I FORMA DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS.
Les sol·licituds es formalitzaran dintre del termini fixat a cadascuna de les convocatòries.
Les sol·licituds, juntament amb la documentació que s'indica a continuació, es
presentaran en el Registre general de l'Ajuntament de Roquetes.
Les sol·licituds es podran formalitzar utilitzant el model que l'Ajuntament tindrà a
disposició dels interessats a l'oficina de registre.
L'esmentat model i el de la resta de documents a adjuntar que s'indiquen en la base
8ena, també es podran
descarregar a la web de l'Ajuntament de Roquetes
http://www.roquetes.cat/ajuntament/tramits-web/subvencions i, si s'escau, presentar
la sol·licitud i la resta de documentació telemàticament mitjançant la seu electrònica de
l'Ajuntament https://roquetes.eadministracio.cat/info.2, apartat catàleg de tràmits /
tràmits destacats / Instància General, com a documents adjunts a aquesta última.
Les sol·licituds hauran d'anar signades per la persona interessada o pel seu representant
legal i hauran d'anar acompanyades de la documentació necessària per acreditar el
compliment dels requisits per accedir als ajuts.
8. DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA QUE HAURAN DE PRESENTAR.
a) Persones majors de 65 anys.
1. Sol·licitud de l'ajut de transport subvencionat (model normalitzat).
2. DNI/Passaport/NIE del o la sol·licitant.
3. Fotocòpia de l'IRPF (declaració de la renda) o certificat d'imputacions fiscals de
cada membre de la unitat de convivència.
4. Declaració responsable on consti que el sol·licitant no concorre en cap de les
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circumstàncies que impedeixin obtenir la condició de beneficiari de subvencions
públiques, establertes en l'article 13 de la Llei general de subvencions (model
normalitzat).
5. Comunicat de dades fiscals i bancàries (model normalitzat).
b) Persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%.
1.
2.
3.
4.

Sol·licitud de l'ajut de transport subvencionat (model normalitzat).
DNI/Passaport/NIE del o la sol·licitant.
Si s'escau, documentació acreditativa del tutor o representant legal.
Fotocòpia de l'IRPF (declaració de la renda) o certificat d'imputacions fiscals de
cada membre de la unitat de convivència, a excepció de les persones
beneficiàries que resideixin en un habitatge col·lectiu tutelat.
5. Fotocòpia de la resolució de l'ICASS o de l'INSS o, si és el cas, de la targeta
acreditativa de la discapacitat emesa pel Departament de Benestar Social i
Família de la Generalitat de Catalunya.
6. Declaració responsable on consti que el sol·licitant no concorre en cap de les
circumstàncies que impedeixin obtenir la condició de beneficiari de subvencions
públiques, establertes en l'article 13 de la Llei general de subvencions (model
normalitzat).
7. Comunicat de dades fiscals i bancàries (model normalitzat).
L'òrgan instructor podrà sol·licitar qualsevol altra documentació que es consideri
necessària per tal que resulti acreditat que el sol·licitant compleix els requisits per
esdevenir beneficiari.
Si algun dels documents requerits ja ha estat prèviament aportat per part del sol·licitant (i
no han transcorregut més de 5 anys des de la finalització del procediment en el qual es
van presentar), aquests no s'hauran de portar, si bé s'haurà de fer constar la data en que
es van presentar, i s'haurà de fer constar mitjançant la declaració responsable que la
informació continguda en la documentació continua essent certa.
En el cas que la sol·licitud no reuneixi els requisits establerts en aquestes bases o
convocatòria es requerirà a l'interessat perquè l'esmeni en el termini màxim improrrogable
de 10 dies, indicant-li que si no ho fa es tindrà per desistida la seva sol·licitud un cop
s'hagi dictat la resolució.
9. QUANTIA MÀXIMA DEL PROGRAMA DE SUBVENCIONS.
La quantia de les subvencions és la que resulta de la valoració i ponderació de les
peticions i en funció de les sol·licitades i de la consignació pressupostària de l'aplicació
corresponent de l'exercici econòmic vigent, amb el benentès que s'establirà un import
màxim de subvenció que resultarà d'aplicar els percentatges de la base 10ena. sobre el
preu corresponent d'un màxim de 150 viatges de la línia urbana Tortosa – Roquetes –
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Raval de Cristo – Jesús, el qual s'acordarà en la convocatòria anual.
10. BAREM ESPECÍFIC DE CRITERIS OBJECTIUS DE VALORACIÓ PER ATORGARLES.
Persones majors de 65 anys o amb discapacitat.
1. Els ingressos de la unitat de convivència del sol·licitant que acrediti una renda per
càpita anual igual o inferior al SMI (salari mínim interprofessional) comportarà un
descompte de fins a un màxim del 50% del preu del bitllet.
2. Els ingressos de la unitat de convivència del sol·licitant que acrediti una renda per
càpita anual superior en 10% al SMI (salari mínim interprofessional) comportarà
un descompte de fins a un màxim del 30% del preu del bitllet.
11. VIGÈNCIA DE L'AJUT
L'ajut tindrà una durada de l'1 de gener fins al 31 de desembre.
12. ÒRGANS I TERMINI DE RESOLUCIÓ.
L'òrgan competent per a la instrucció de l'expedient és la regidoria de Qualitat de Vida.
Les sol·licitud seran estudiades i informades per la Comissió Qualificadora, nomenada en
la convocatòria corresponent, i juntament amb la documentació, seran elevats a
l'instructor que serà l’òrgan encarregat de formular la proposta d’atorgament o denegació.
L'òrgan competent per resoldre serà la Junta de Govern Local, d'acord amb l’article 10.4
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i la delegació efectuada
per l'Alcaldia mitjançant la resolució número 330/2019, de data 26 de juny.
El termini de resolució i notificació serà de tres mesos.
El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució legitima als
interessats per entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de subvenció.
L'acte de resolució de la subvenció esgota la via administrativa.
D'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, de l’1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, contra aquesta
resolució podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició davant l'Alcalde d'aquest
Ajuntament, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la recepció de la
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notificació, o bé directament recurs contenciós administratiu davant el jutjat del contenciós
administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la
recepció de la notificació, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1988, de 13 de
juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa.
13. MITJANS DE NOTIFICACIÓ O PUBLICACIÓ.
Les notificacions es practicaran en el lloc i pel mitjà que el sol·licitant faci constar a aquest
efecte en la sol·licitud, tenint en compte l'establert a aquests efectes en l'article 41 de la
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
14. PROCEDIMENT DE PAGAMENT DE LES AJUDES PRÈVIA JUSTIFICACIÓ.
El pagament de les ajudes concedides, prèvia justificació de la despesa efectuada, es
realitzarà a través de transferència al compte bancari que la persona interessada hagi
indicat en el moment de fer la seva sol·licitud.
Es podrà realitzar el pagament anticipat de l'import de l'ajut amb caràcter previ a la
justificació, com a finançament necessari per tal de poder dur a terme les actuacions
objecte de la subvenció, d'acord amb els termes establerts a l'article 34.4 de la Llei
38/2003, general de subvencions, prèvia sol·licitud del beneficiari i d'acord amb les
possibilitats de liquiditat de la tresoreria municipal.
D'acord amb l'apartat 2, lletra b, de l'article 42 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol,
pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, s'exonera als beneficiaris de constituir
garantia.
15. CAUSES DE REVOCACIÓ DE L'AJUT
L'ajuntament podrà revocar l'ajut en els següents casos:
1. Defunció del beneficiari.
2. Empadronament del beneficiari en un altre municipi.
3. Canvi en la situació de salut del beneficiari, de tal naturalesa que l'impedeixi l'ús
del transport urbà, o bé si hi ha alguna modificació del grau de discapacitat per
sota del 33%.
4. Increment notable de la renda per càpita de la unitat de convivència que comporti
la superació del topall màxim per esdevenir beneficiari.
16. JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ.
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La documentació que hauran de presentar per justificar l'aplicació de l'ajut serà la
següent:
a) Escrit de justificació de l'ajut de transport subvencionat (model normalitzat).
b) Factura/es que justifiquin l'import subvencionat, que hauran de reunir els requisits
següents:
- ser originals o fotocòpia compulsada.
- amb data de l'any en què s'atorgui la subvenció.
- anar obligatòriament a nom del beneficiari de la subvenció.
- fer referència a despeses generades per l'activitat objecte de la subvenció.
- reunir els requisits tècnics exigits per les lleis i els reglaments que regulen les
característiques de les factures i el seu contingut (número, nom i cognoms de
l'expedidor i del destinatari, NIF, descripció de l'operació i contraprestació total, lloc i
data d'emissió).
A les factures s'adjuntarà la documentació acreditativa del seu pagament, o bé s'inclourà
a la factura l'expressió "rebut", "pagament en metàl·lic" o similar acompanyada del segell
de l'establiment.
La justificació de les ajudes podrà ser:
a) En una única factura justificativa: el termini per presentar-la finalitzarà el 30 de gener
de l'any següent al de vigència de l'ajut.
b) En diverses factures justificatives: que es podran presentar en qualsevol moment de la
vigència de l'ajut, per tal de procedir al seu pagament, i en tot cas abans del 30 de gener
de l'any següent.
La manca de justificació suposarà la pèrdua de l'ajuda. En el cas d'atorgament d'una
bestreta s'haurà de reintegrar aquella part de l'import que va ser objecte de pagament
anticipat i que no s'ha justificat.
17. REINTEGRAMENT DE L'AJUT.
El procediment de reintegrament, en el supòsit de manca de justificació o justificació
parcial, així com en el de la resta de supòsits previstos a l'article 37 de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions, serà el previst als articles 41 i 42 de
l'esmentada Llei i en el Títol III del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003.
18. NORMATIVA SUPLETÒRIA
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En tot allò no previst en aquestes bases, regirà el que disposa la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local; el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions i el seu reglament aprovat per Reial decret
887/2006, de 21 de juliol; els articles 118 i següents del Reglament d'obres, activitats i
serveis dels ens locals aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny; el Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals; les Bases generals reguladores per a la concessió de subvencions per
l'Ajuntament de Roquetes i les bases d'execució del pressupost municipal vigent.
19. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
D'acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals
i garantia de drets digitals us informem que les dades personals facilitades s'incorporaran
en fitxers automatitzats de titularitat municipal, amb la finalitat de resoldre la subvenció
sol·licitada. Es podran exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició
adreçant-se per escrit al Registre General de l'Ajuntament: Avinguda Diputació, s/n.
43520 Roquetes.
Roquetes, octubre de 2019
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