
Edicto relativo á aprobación definitiva do acordo plenario de rectificación de erros 

da Ordenanza reguladora do servizo municipal de transporte adaptado para persoas 

con dependencia, así como o texto íntegro da mesma.

O Pleno da Corporación Municipal deste Concello, en sesión de data 30.08.2007, 

aprobou inicialmente a rectificación de erros da Ordenanza reguladora do servizo 

municipal de transporte adaptado para persoas con dependencia. 

Conforme ó disposto no artigo 49 de la Lei 7/85 de 2 de abril, reguladora das bases 

de  réxime  local,  someteuse  a  información  pública  e  audiencia  ós  interesados 

durante o prazo de 30 días.

Rematado  o  prazo  de  información  pública,  sen  que  se  producira  ningunha 

reclamación,  faise  pública  a  automática  aprobación  definitiva  da  devandita 

ordenanza, así como o texto íntegro da mesma, en cumprimento do disposto nos 

artigos 49.c)  e 70.2 da Lei  7/1985, de dous de abril,  reguladora das bases do 

réxime local. 

A súa publicación definitiva realizouse no  BOP Nº 283 do 10 de decembro de 

2007. 

Teo, 12 de novembro de 2007.

O Alcalde,

Asdo.: Martiño Noriega Sánchez

Ordenanza reguladora do servizo municipal de transporte adaptado para 

persoas con dependencia

1- OBXECTO E ÁMBITO DE APLICACIÓN

• Regular o Servizo de transporte adaptado e acompañamento social para persoas 

con dependencia no Concello de Teo, ao abeiro do Programa de Apoio Normalizado 

de Transporte Adaptado (ANTA).

2- MARCO XURÍDICO DE REFERENCIA

• A Lei 13/1982, do 7 de abril, de integración social dos minusválidos, establece o 

deber dos poderes públicos de tomar todas as medidas necesarias para acadar a 

integración social efectiva das persoas con minusvalía.

• A Lei  4/1993 do 14 de abril,  de Servizos Sociais de Galicia,  no seu artigo 3, 

establece  que  os  servizos  sociais  se  rexerán,  entre  outros,  polos  principios  de 

prevención,  normalización,  integración,  planificación  e  coordinación.  Ademais  no 

seu artigo 21 enumera entre as competencias que lles corresponden aos concellos 

as de creación e xestión de servizos sociais de atención primaria e de atención 

especializada.  Concretamente  o  artigo  21,  no  parágrafo  b  sinala  que  lles 

corresponde aos concellos “a creación e xestión de servizos sociais especializados 

de ámbito local, entendendo por tales aqueles nos que os usuarios sexan, de forma 

predominante, residentes no concello”.

1



• A Lei 8/1997, do 20 de agosto, de accesibilidade e supresión de barreiras na 

Comunidade  Autónoma  de  Galicia,  define  os  conceptos  de  “accesibilidade”, 

“barreiras  e  as  súas  modalidades”,  “persoas  con  limitacións  ou  mobilidade 

reducida”  e “axuda técnica”,  e establece tamén unha clasificación dos niveis  de 

accesibilidade en “adaptable”, “practicable” e “convertible”. Ademais, comprende un 

anexo no que se recollen os parámetros técnicos aos que se deberán axustar todas 

as actuacións que se realicen en materia de accesibilidade e supresión de barreiras. 

•  O  Real  Decreto  1971/1999,  de  23  de  decembro,  de  procedemento  para  o 

recoñecemento, declaración e cualificación do grao da minusvalía.

•  A  Lei  51/2003,  de  2  de  decembro,  de  igualdade  de  oportunidades,  non 

discriminación e accesibilidade universal das persoas con discapacidade, a cal fixa 

no artigo 2, entre os seus principios inspiradores os seguintes: vida independente, 

normalización, accesibilidade universal ou deseño para todos.

• A Ordenanza municipal reguladora do SAD, recolle como obxectivos, no seu artigo 

4, apartado 2: “facilitar a autonomía persoal no medio habitual para o logro dun 

maior  benestar  e  mellora  da  calidade  de  vida”,  no  apartado  3:  “favorecer  a 

convivencia e evitar o illamento social”. 

3- OBXECTIVOS DO SERVIZO DE TRANSPORTE ADAPTADO:

Co fin de garantir ás persoas con algún grao de dependencia a máxima integración 

dentro dos servizos xerais do seu contorno, ao tempo que aliviar a situación das 

familias coidadoras, este servizo formula os seguintes obxectivos:

3.1- Poñer a disposición das persoas con dependencia que teñan dificultades para o 

uso de transporte normalizado a posibilidade de usar un medio de desprazamento 

axeitado ás súas necesidades, co fin de que lles facilite a súa mobilidade.

3.2- Garantir o acceso, en condicións de igualdade, das persoas con necesidades 

especiais  de  mobilidade  aos  servizos  de  calquera  tipo  (sanitarios,  educativos, 

culturais, lúdicos, e outros) e favorecer a súa comunicación e participación no seu 

contorno habitual.

3.3-  Dispoñer  de  recursos  para  a  normalización  da  realización  das  actividades 

instrumentais e básicas da vida diaria, por parte das persoas con dependencia. 

4- PRELACIÓN NO ACCESO AO SERVIZO E ACTUACIÓNS COMPRENDIDAS 

NESTE:

A finalidade para a que se demanda a utilización do transporte adaptado terase en 

conta para determinar a orde de prelación no acceso ao servizo e recolleranse as 

seguintes actuacións, enumeradas segundo a prioridade:

4.1- Desprazamento da persoa beneficiaria a consultas sanitarias, tanto do sistema 

público coma do privado, cando este non sexa competencia do sistema sanitario.
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4.2-  Desprazamentos  da  persoa  beneficiaria  aos  centros  e  equipamentos  do 

sistema de servizos sociais: residencias, centros de día ou outros equipamentos de 

aloxamento  temporal  ou  permanente,  ao que  deben acudir  por  ser  usuarios/as 

destes.

4.3- Desprazamentos aos centros e equipamentos do sistema de servizos sociais 

que, non tendo carácter de aloxamento, dispoñen de programas e/ou actividades 

aos que acoden ou deban acudir por ser usuarios/as destes.

4.4-Desprazamentos a actividades de mero desenvolvemento persoal. 

Dentro desta prioridade, en todos os casos prevalecen os desprazamentos a centros 

de carácter público sobre aqueles que teñan lugar a centros de mantenza privada.

Cando sexa preciso e así estea indicado, o acompañamento e apoio físico e social 

terá lugar durante a totalidade da actividade a desenvolver.

5- REQUISITOS DAS PERSOAS BENEFICIARIAS

5.1-Estar empadroado/a no Concello de Teo e atoparse nalgunha das seguintes 

situacións:

a- Ter recoñecida a situación de dependencia en calquera dos seus graos segundo o 

desenvolvemento da Lei orgánica 39/2006, de 14 de decembro, de promoción de 

autonomía persoal e atención ás persoas en situación de dependencia.

b- Ter recoñecido un grao de minusvalía igual ou superior ao 65%

c-  Ter  recoñecida  a  existencia  de  dificultades  de  mobilidade  que  impidan  a 

utilización de transportes colectivos, o que se acreditará a través do correspondente 

recoñecemento de minusvalía ou, no seu caso, pola aplicación directa do baremo 

que se recolle no anexo III do RD 1971/1999, de 23 de decembro, polo que se 

regula o procedemento, declaración e cualificación do grao de minusvalía, o cal se 

recolle no Anexo I deste regulamento.

6- FINANCIAMENTO 

O servizo do transporte adaptado ten vocación universal,  con independencia  da 

posición económica das persoas susceptibles  de ser beneficiarias.  Non obstante, 

establécese  o  copagamento  en  contraprestación  pola  asistencia  do  servizo,  en 

función  do  nivel  de  recursos  económicos  (renda  e  patrimonio  da  unidade  de 

convivencia)  de  que  dispoñen  os/as  usuarios/as.  De  tal  forma  establécese  a 

cofinanciamento do custo do servizo, do que participan as administracións centrais 

e  autonómica  (a  través  do  Plan  concertado),  o  Concello  e  as  propias  persoas 

usuarias. 

Para os efectos do cálculo dos recursos económicos dispoñibles ponse en relación a 

contía mensual do IPREM (indicador público de renda a efectos múltiples) e a renda 

por persoa da unidade de convivencia.  Para o cálculo  desta última aplicarase a 

seguinte fórmula:
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Ingresos de traballo/prestacións  periódicas/patrimonio  – alugamento/hipoteca 1ª 

vivenda

Nº de persoas da unidade de convivencia

No  caso  de  que  a  unidade  de  convivencia  non  conforme  unha  única  unidade 

económica,  por  existir  malas  ou  nulas  relacións  entre  os  membros  que  a 

conformen, só se terá en conta a situación económica da persoa que solicita. 

Esta  situación  xustificarase  nunha  resolución  cun  informe  social  favorable  do/a 

traballador/a social de atención primaria, e quedará arquivada na historia social. 

Esta  circunstancia  terase  en  conta  para  a  concesión  de  prestacións  sociais 

municipais de todo tipo.

Achégase como Anexo II o baremo económico.

7- XESTIÓN DO SERVIZO:

A entidade  local  asume as responsabilidades de planificación,  control,  xestión e 

execución; o que inclúe a confección da correspondente listaxe de agarda no caso 

de que o volume das demandas supere a capacidade de resposta do servizo, así 

como a prioridade daqueles casos de maior urxencia e/ou gravidade.

8- PROFESIONAIS, PERSOAL DO SERVIZO:

Nun primeiro nivel de atención estará a traballadora social de atención primaria, 

que participarán na difusión e información do servizo. Este labor será completado 

pola traballadora social encargada da xestión do servizo, que ademais realizará a 

programación xeral deste, coordinará os profesionais e realizará unha valoración 

individual fundamental para a planificación dos servizos concretos. 

Nun  segundo  nivel  de  atención  sitúase  a  persoa  encargada  da  condución  e  a 

acompañante con formación necesaria  para garantir  a calidade do servizo. Esta 

última estará encargada de facilitar a accesibilidade e apoiar o desenvolvemento 

das xestións. 

9- CONDICIÓNS DO VEHÍCULO:

Este debe contar con todos os dispositivos necesarios para o acceso ao transporte 

de persoas con dificultades de mobilidade. 

10- XESTIÓN E TRAMITACIÓN / BAREMO DE PRIORIDADES:

10.1 – As solicitudes do servizo de transporte adaptado presentaranse perante o 

Departamento de Servizos Sociais do Concello, mediante o modelo aprobado por 

este. (Anexo III)

10.2 – Recibida a solicitude o/a traballador/a social procederá á comprobación dos 

datos  achegados,  para  o  que  se  valerá  de  entrevistas,  visitas  domiciliarias,  e 

calquera outro medio que considere oportuno. 

10.3 – Documentación requirida:

*NIF / NIE da persoa que solicita
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*xustificante de ingresos de todas as persoas que forman a unidade de convivencia

*fotocopia da declaración da renda. Se non está obrigado/a a realizara, achegarase 

certificación negativa desta

*certificado de bens de natureza rústica e urbana

*certificado  de  empadroamento.  No  seu  caso  estimaranse  igualmente  as 

circunstancias de convivencia.

*no seu caso, xustificante bancario de todos os rendementos de capitais mobiliarios 

dos que sexan titulares o/a solicitante e os restantes membros da súa unidade de 

convivencia

*certificado de minusvalía, de estar na súa posesión

*informe médico, actualizado 

*canta información e documentación sexa estimada pertinente polo Departamento 

de  Servizos  Sociais  do  Concello,  para  os  efectos  de  realizar  unha  completa 

valoración dos aspectos que se terán en conta para a concesión do servizo.

10.4 – A concesión da condición de persoa beneficiaria do transporte adaptado irá 

acompañada pola entrega da credencial correspondente. (Anexo IV)

11- CONDICIÓNS DO SERVIZO:

Unha  vez  obtida  a  credencial,  o/a  usuario/a  poderá  beneficiarse  do  servizo  de 

transporte para a finalidade que foi solicitado, coa regularidade que foi establecida 

na correspondente resolución administrativa. 

Se se tratase de servizos puntuais, o/a beneficiario/a acreditado/a deberá solicitar 

estes coa suficiente antelación, para permitir a organización do servizo e garantir a 

resposta a todas as demandas. 

Tal  como recolle  o  punto  12,  as  persoas  usuarias  deberán  comunicar  calquera 

cambio  na  súa  situación  que  poida  afectar  ao  dereito  de  acceso  ao  transporte 

adaptado.  En  todo  caso,  anualmente,  realizarase  unha  revisión  xeral  dos 

expedientes  abertos,  co  fin  de garantir  o mantemento dos requisitos,  así  como 

unha  avaliación  do  servizo  que  permita  determinar  o  grao  de  consecución  dos 

obxectivos  e  adaptación  ás  necesidades  do  programa de  apoio  normalizado  de 

transporte adaptado.

O prazo  para  solicitar  o  servizo  será  público  e  comunicaráselle  por  escrito  aos 

usuarios no momento da concesión. De igual xeito comunicaránselle  as posibles 

modificacións deste.

12- OBRIGAS DO PERSOAL E DOS USUARIOS/AS

12.1 – Respectar as normas e condicións establecidas mediante acordo escrito no 

momento da concesión do servizo.

12.2  –  Comunicar  as  circunstancias  que  poidan  acontecer  e  dean  lugar  a 

modificacións na prestación do servizo. 
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12.3 – Respectar a intimidade do/a usuario/a e gardar a debida confidencialidade.

A persoa usuaria comprométese, ademais, a que se realice o seguimento e control 

do desenvolvemento do servizo polo equipo técnico de servizos sociais da entidade 

local.

13- CAUSAS DE EXTINCIÓN OU CESAMENTO DO SERVIZO DE TRANSPORTE 

ADAPTADO

13.1 – renuncia da persoa usuaria 

13.2 – traslado da súa residencia a outro concello 

13.3 – desaparición das causas que motivaron a prestación do servizo 

13.4 – incumprimento das obrigas establecidas no apartado anterior (12) 

13.5 – finamento da persoa usuaria 

13.6 – Cando por razóns do servizo fose necesario ampliar o número de persoas 

usuarias e non existise dispoñibilidade, poderase dar prioridade aos novos casos en 

consideración coa urxencia  e/ou gravidade da situación persoal,  sanitaria,  social 

e/ou económica do/a beneficiario/a e máis da súa familia, segundo o baremo que 

se estableza para os efectos. Achégase como Anexo V o baremo de prioridades. 
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