MODEL 4

AJUTS DE TRANSPORT ESCOLAR COL·LECTIU I INDIVIDUAL DE DESPLAÇAMENT
NO OBLIGATORI, CURS 2018-2019
INFORMACIÓ PER A LES FAMÍLIES
BENEFICIARIS
Podrà sol·licitar aquests ajuts l’alumnat que reuneixi els requisits següents:
1) Beneficiaris ajuts de transport col·lectiu no obligatori
a) Els alumnes en edat escolar obligatòria de centres sostinguts amb fons públic de la comarca del
Berguedà, de P3 a 4t d’ESO, que resideixen al Berguedà i que tenen oferta educativa en el seu
municipi de residència i que per viure distanciats del centre escolar han sol·licitat utilitzar el
transport escolar col·lectiu no obligatori, durant el curs corresponent a la convocatòria.
b) Complir amb el criteris del mapa escolar.
c) No tenir servei de transport escolar col·lectiu amb caràcter preceptiu i, per tant, gratuït.
d) Haver presentat la sol·licitud per a ús del transport escolar no obligatori segons les rutes
establertes.
e) No estar en acolliment residencial.
2) Beneficiaris d’ajuts individuals de desplaçament no obligatori
a) Els alumnes en edat escolar obligatòria de centres sostinguts amb fons públic de la comarca del
Berguedà, de P3 a 4t d’ESO, que resideixen al Berguedà, que tenen oferta educativa en el seu
municipi de residència, que no tenen servei de menjador escolar i viuen a una distància des de
casa fins al centre escolar superior a 3 km.
b) Complir amb el criteris del mapa escolar.
c) No tenir servei de transport escolar col·lectiu.
d) No estar en acolliment residencial.
REQUISITS GENERALS
Per ser beneficiari d’aquests ajuts l’alumnat també s’hauran de complir els següents requisits:
a. Llindar renda. No tenir una renda anual de la unitat familiar de l’any 2017 superior a l’obtinguda en
funció dels membres computables de la unitat familiar i per l’agregació de les unitats de consum
que es detallen a continuació:
- Primer adult (sustentador principal): 9.667,30 €
- Segon adult (sustentador principal): 4.833,60 €
- Altres adults que integren la unitat familiar diferents als sustentadors principals: 2.416,80 €
- Per cada nen/a de la unitat familiar: 2.900,20 €
b. Llindar de volum de negoci. No tenir uns ingressos superiors a 155.000,00 € obtinguts pels
membres computables de la unitat familiar.
c. Llindar de rendiments patrimonials. No superar 1.700,00 € calculats sumant els rendiments
patrimonials de tots els membres computables de la unitat familiar.
d. No tenir una suma total dels valors cadastrals de les finques urbanes dels membres
computables que componen la unitat familiar, exclòs l’habitatge habitual, superior a 42.900,00 €,
calculats d’acord amb les bases.
e. No tenir una suma total dels valors cadastrals de les finques rústiques, exclòs l’habitatge
habitual, que pertanyin als membres computables de la unitat familiar superior a 13.130,00 € per
cada membre computable, calculats d’acord amb les bases.
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MODEL 4
SOL·LICITUD, DOCUMENTACIÓ I TERMINIS
Els impresos oficials estaran a disposició dels interessats en els centres docents i en la pàgina web del
Consell Comarcal http://www.bergueda.cat/.
La convocatòria s’obre el dia 2 de maig de 2018. Tota la documentació requerida es presentarà
preferentment segons el calendari establert, seguint un lloc de registre i calendari concret per a cada
centre.
S’admetran sol·licituds fora de termini només en els casos de noves matricules, casos de serveis socials
degudament motivats i unitats familiars que la seva situació econòmica s’hagi vist greument afectada per
causa
de DE
força
major i degudament justificada.
IMPORT
L’AJUT
La quantia de l’ajut es determinarà d’acord amb la disponibilitat pressupostària.
RECLAMACIÓ DE DOCUMENTACIÓ
Un cop finalitzat el termini de presentació, el Consell Comarcal del Berguedà revisarà totes les sol·licituds i
reclamarà la documentació que hi manqui mitjançant la publicació al taulell d’anuncis del Consell Comarcal
(i e-tauler), Addicionalment es notificarà electrònicament als centres educatius, sens perjudici de la
comunicació que es pugui fer als sol·licitants per SMS. La persona disposarà d’un termini de 10 dies
hàbils, a partir de la publicació de la reclamació de documentació.
RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ I RECLAMACIONS
La resolució es publicarà al taulell d’anuncis del Consell Comarcal (e- tauler) i addicionalment es notificarà
electrònicament als centres educatius. Període de reclamació: del 17 al 28 de setembre de 2018.
Contra la resolució de la reclamació, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se recurs en el
termini d’un mes a comptar des de la seva publicació al taulell d’anuncis del Consell Comarcal.
COBRAMENT DE L’AJUT
A les famílies que s’hagi concedit l’ajut econòmic de transport escolar col·lectiu se’ls deduirà de l’import
total que hagin de pagar per aquest concepte.
L’import dels ajuts individuals de desplaçament es pagaran directament a les famílies.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA

1) Imprès núm. 4 de sol·licitud signat pel sol·licitant i l’apartat E) signat per cada un dels membres de la unitat
familiar majors d’edat que implica l’autorització per consultar dades a l’Agència Tributària, a la Tresoreria de la
Seguretat Social... També hi haurà de constar el codi IDALU proporcionat pel centre escolar.

2) Volant de convivència actual del domicili on resideix l’alumne. El volant haurà de ser expedit per
l’Ajuntament i haurà d’incloure tots els membres de la unitat familiar que conviuen en el mateix domicili on
resideix l’alumne.

3) Fotocòpia NIF/NIE vigent de tots els membres de la unitat familiar. En cas que l’alumne no en disposi certificat
naixement o llibre de família. Si el/la menor no resideix amb els pares, fotocòpia resolució d’acolliment.

4) En cas de separació o divorci. Conveni de separació, sentència de divorci o l’acta final de mediació del
Departament de Justícia on consti l’import mensual a percebre en concepte de manutenció o pensió. En el cas
d’impagament de la pensió s’haurà de presentar el document acreditatiu.

5) Ingressos no contributius (si s’escau). En els casos que algun dels membres de la unitat familiar rebi
qualsevol tipus d’ingrés corresponent a rendiments no tributables o exempts, caldrà aportar la documentació
corresponent a l’exercici 2017, en funció de la font o fonts d’ingressos:
Informe vida laboral, certificat Renda garantida de ciutadania i persones donades d’alta al sistema especial de
treballadors de la llar de la S.Social, el certificat de cotitzacions.
En la resta de situacions, el nivell de renda s’haurà d’acreditar mitjançant qualsevol altra documentació fefaent. Serà
requisit imprescindible per a la tramitació de l’ajut, l’aportació de la documentació obligatòria.
DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA DELS AJUTS INDIVIDUALS DE DESPLAÇAMENT



Certificat de l’Ajuntament que acrediti que la distància entre el domicili i el centre docent és superior a 3 km.
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