Ajuntament de Lleida
Àmbit Benestar i Cohesió Social
Regidoria Serveis Personals

PROGRAMA DE PRESTACIO DE SERVEI PUBLIC DE
TRANSPORT ESPORADIC PER A PERSONES AMB
MOBILITAT REDUÏDA.
La utilització dels mitjans de transport de viatgers públics facilita el
desplaçament dels ciutadans d'una manera pràctica, àgil i efectiva en
l'exercici de les activitats normals de la seva vida diària.
La normalitat amb què aquesta disposició de mobilitat és assumida per les
persones que en són beneficiàries es transforma en una necessitat bàsica
per al col·lectiu de persones amb mobilitat reduïda, per al qual representa
una condició indispensable per poder portar una vida social activa.
És en aquest sentit que la Regidoria de Serveis Personals i Salut Pública de
L'Ajuntament de Lleida , endega al gener de 2004 el programa de Prestació
de Servei Públic de Transport Esporàdic per a Persones amb Mobilitat
Reduïda, amb el qual vol fomentar la utilització del servei del taxi adaptat,
per tal de facilitar la mobilitat puntual de les persones d'aquest col·lectiu i
promoure la normalització en la utilització dels serveis públics per a tots els
ciutadans, independentment de la seva condició física.
Entenem que tota actuació en aquest sentit incrementarà la participació
social de les persones amb mobilitat reduïda i suposarà una fita més en el
desenvolupament de les polítiques actives que l'Ajuntament ha anat portant
a terme durant tots aquests anys per fer de la igualtat d'oportunitats una
realitat efectiva.
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Qui pot accedir?
Són requisits del programa:
Tenir reconeguda la mobilitat reduïda o la limitació de la mobilitat
funcional.
Estar empadronat/da al municipi de Lleida

Com funciona el programa?
El Programa de Prestació de Servei Públic de Transport Esporàdic per a
Persones amb Mobilitat Reduïda - taxi adaptat- és pot demanar per qualsevol
activitat que es vulgui realitzar dins del municipi de Lleida: realitzar gestions,
anar de compres, assistir a activitats culturals, lúdiques, esportives, etc.
El nombre de serveis que es podran utilitzar seran 2 serveis a la setmana, i
podran fer-lo servir la persona amb mobilitat reduïda acompanyada, com a
màxim , de dues persones. La tarifa per a l'ús del servei serà de 1 € per a la
persona amb mobilitat reduïda i de 1€ per cada acompanyant.

Funcionament del servei

Les persones amb mobilitat reduïda que vulguin utilitzar aquest servei
hauran de seguir el següent procediment:
1. Sol·licitar la seva inscripció com a usuari/a del servei, a les oficines de
l'Ajuntament de Lleida, o mitjançant els tràmits on line: la web de la Paeria
o fax.
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2. Demanar el servei de taxi concret a realitzar al telèfon de l'Ajuntament,
per fax o correu electrònic. El servei s'ha de demanar amb 24 hores
d'antelació.
3. Confirmació del Servei. La Cooperativa Teleradiotaxi de Lleida
comunicarà al sol·licitant la concessió o desestimació del servei.
4. Realització del servei de taxi.
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