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TRANSPORT ESCOLAR COL·LECTIU, AJUT INDIVIDUAL DE DESPLAÇAMENT I 

MENJADOR OBLIGATORI, CURS 2018-2019                   
                                                                                                                                

INFORMACIÓ PER A LES FAMÍLIES             
 

BENEFICIARIS I REQUISITS  

Són persones destinatàries d’aquests ajuts els/les alumnes en edat escolar obligatòria, de P3 a 4t d’ESO, 
que no tenen oferta educativa en el seu municipi de residència i s’escolaritza en un  centre docent públic 
del Berguedà de titularitat del Departament d’Ensenyament i que estan obligats a desplaçar-se fora del seu 
municipi segons el mapa escolar establert. Aquests alumnes podran utilitzar el servei de transport de les 
rutes establertes que es podran modificar o anul·lar segons el nombre d’usuaris i/o de la partida 
pressupostària de l’addenda del curs 2018-2019 del Departament d’Ensenyament. 

De forma excepcional, també podran optar a aquest ajut: 

- Els alumnes matriculats en centres escolars concertats que la seva inscripció hagi estat proposada pel 
Departament d’Ensenyament, sempre i quan no tinguin oferta educativa en el seu municipi i compleixin 
amb el mapa escolar. 
-  En el cas que el Departament d’Ensenyament ho permeti i que hi hagi dotació pressupostària, els 
alumnes matriculats en centres escolars concertats, sempre i quan no tinguin oferta educativa en el seu 
municipi i compleixin amb el mapa escolar. En aquests casos els alumnes de P3 a 6è de primària podran 
sol·licitar menjador, transport col·lectiu i/o ajut individual de desplaçament obligatori, segons correspongui. 
Els alumnes de 1r a 4t d’ESO només podran sol·licitar menjador obligatori. 

Per optar a l’Ajut individual de desplaçament, la distància des de casa fins al centre escolar o bé des de 
casa fins a la parada més pròxima de transport escolar col·lectiu ha de ser superior a 3 km en un sol sentit. 

 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 que arribin al Consell Comarcal del Berguedà més enllà dels dies 
fixats com a data límit tractades com a fora de termini i en el supòsit que hi hagi disponibilitat 
pressupostària i places en el cas del transport. 

 IMPORT DELS AJUTS 

La quantia màxima de l’ajut de menjador obligatori la fixa el Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya. La resta d’ajuts estaran subjectes a 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.  

http://www.bergueda.cat/
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COBRAMENT DE L’AJUT  

a) Menjador obligatori 
El Consell Comarcal abonarà l’import de l’ajut directament a l’entitat, a l’institució o a l’empresa que 
gestiona el servei de menjador (dependrà del tipus de gestió del servei) i en totes els casos es destinarà a 
minorar el preu total del servei que hagi de pagar el/la beneficiari/ària de l’ajut. 
 
b) Ajuts individuals de desplaçament 
L’import dels ajuts individuals de desplaçament es pagaran directament a les famílies, en un sol pagament, 
en la mesura en què disposi de fons transferits pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya. 

 

 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 
 

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA 

 

 

TRANSPORT 
ESCOLAR 

COL·LECTIU 
OBLIGATORI 

MENJADOR 
OBLIGATORI 
(GRATUÏT) 

AJUT INDIVIDUAL  
DESPLAÇAMENT 

OBLIGATORI 

Imprès de sol·licitud signat. Imprès núm. 1. A la 

sol·licitud s’haurà de fer constar el nom dels alumnes per 
als quals es sol·licita el servei/l’ajut. També hi haurà de 
constar l’IDALU. 

L’IDALU és el codi identificador únic que s’assigna a cada 
alumne creat pel Departament d’Ensenyament. Aquest 
núm. el pot proporcionar el centre educatiu. 

X X X 

Foto mida carnet X   

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. 

X X X 

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. 

X X X 

Certificat de l’Ajuntament que acrediti la distància des 

del domicili fins al centre escolar o bé des del domicili fins 
a la parada pròxima de transport escolar col·lectiu en un 
sol sentit.   

  X 

 
  Serà requisit imprescindible per a la tramitació de l’ajut, l’aportació de la documentació obligatòria. 

 
 

 
NOTA:  -  La utilització del servei de transport implica el compliment de la normativa del Consell Comarcal del 

Berguedà. 
 

- Els beneficiaris estan obligats a facilitar tota la informació i la documentació que, si s’escau, els requereixin 
el Consell Comarcal del Berguedà o el Departament d’Ensenyament, la Intervenció General de la 
Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de Comptes i la resta d’òrgans competents.   

 
 
 
 


