
      SOL·LICITUD D’AJUT DE TRANSPORT ESCOLAR         

           NO OBLIGATORI                                                                                                  

Les dades de caràcter personal s’inclouran en un fitxer automatitzat del Consell Comarcal del Berguedà, d’acord amb la normativa aplicable que 

disposa la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Es podrà exercir els seus drets d’accés, 

rectificació, cancel·lació i oposició  a l’Oficina de Registre del Consell Comarcal del Berguedà 

 

 
DADES DEL CENTRE ESCOLAR                CURS 2013-2014 
    

NOM CENTRE ESCOLAR:  
 
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT (pare, mare o tutor/a legal) 

NOM:                           COGNOMS: DNI / NIE / TIE: 

NOM : COGNOMS : DNI / NIE / TIE: 

TELEFONS: 
 
DADES DE L’ALUMNE/A  

NOM:                                                                                                             COGNOMS: 

ADREÇA:                                                                                                                                                                                                                                                               

CODI POSTAL:                                                 POBLACIÓ:  

MUNICIPI:                                                                       DATA NAIXAMENT:  

CURS QUE ESTUDIARÀ 2013-2014:                      NACIONALITAT:                                                                     

NÚMERO DE LA TARGETA SANITÀRIA (4 lletres i 10 núm.)                                    –  
 
 
TIPUS D’AJUT QUE SOL·LICITEU 

 

� AJUT TRANSPORT ESCOLA NO OBLIGATORI  
 
 

     TOTAL MEMBRES DE LA FAMÍLIA:                                    NOMBRE DE FILLS:                        
 
 
 
 

LA SOL·LICITUD ANIRÀ ACOMAPANYADA DE LA DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR (VEURE RELACIÓ AL DORS) 
 
 

PERSONES DESTINATÀRIES 
Alumnat de P3 a 4t d’ ESO que resideix a la comarca i que té oferta educativa al seu  municipi de 
residència. i que per viure distanciats del centre escolar han sol·licitat utilitzar el transport escolar 
col·lectiu no obligatori (model 4A-4B). 

CRITERIS DE CONCESSIÓ 
ECONÒMIC: Els ingressos anuals de la unitat familiar no poden superar l’import de 5.179 euros per 
persona. (Renda per càpita familiar inferior a 5.179 €/anuals) 

 
 
LA PERSONA SOTASIGNANT DECLARA  

• Que totes les dades que ha consignat en aquest imprès són absolutament certes 
• Que, si és necessari, atendrà qualsevol dubte que el Consell Comarcal del Berguedà li presenti, per tal de demostrar la necessitat de l’ajut  

• Que accepta les condicions que figuren en la convocatòria dels ajuts de transport escolar no obligatori, per al curs 2013-2014 
 

DATA SOL·LICITUD 
 
 

 
SIGNATURA :  PARE, MARE  O  TUTOR/A LEGAL 

 SIGNATURA I SEGELL DE LA 
DIRECCIÓ DEL CENTRE ESCOLAR 

Termini de presentació :  del 6 al 27 de maig 2013 

  
 
 
 
 
 

 

 

                                                   

Model 5 
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CURS 2013-2014 

LA SOL·LICITUD ANIRÀ ACOMPANYADA DE LA  DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR: 
 
En cas d’haver demanat un ajut individual de menjador pel curs 2013-2014 no caldrà presentar aquella documentació que ja s’hagi entregat 

              Vagi sol·licitar l’ajut individual de menjador 

DOCUMENTACIÓ 

ECONÒMICA 

      Cal acreditar la situació laboral i econòmica de tots els membres de la unitat familiar de convivència, en edat 
laboral (a partir de 16 anys): 
 
 A) Si es treballa:  

 
Declaració de la renda o d’IRPF de l’exercici 2012 (fotocòpia de totes les pàgines). Si no hi ha obligació de fer la 
declaració, cal el certificat d’ingressos de l’any 2012 de l’empresa o empreses on s’hagin prestat els  serveis 

- In  Informe de la situació laboral actual  (Tresoreria de la Seguretat Social)1 

 Si la situació ha canviat respecte a l’any 2012:     
 
          Per a treballadors assalariats:  -  Fotocòpia de les tres últimes nòmines 

- Informe de la situació laboral actual1  
 B) Si no es treballa: 
                 

 Aturats amb prestació: Resolució d’aprovació de les prestacions per desocupació del Ministerio de empleo y 
S.Social. En cas de no disposar de la resolució, certificat de prestació actual del SEPE (Servicio público de empleo 
estatal)2 . 
 
Aturats sense prestació: Certificat de l’OTG (Oficina Treball de la Generalitat)3, on consti que es troba en situació 
d’atur o certificat de situació del SEPE  (Servicio público de empleo estatal)2. 
                             
Aturats beneficiaris de l’ajut Prepara’t:  Certificat de l’OTG (Oficina Treball de la Generalitat)3  on consti el període i 
la quantitat mensual de l’ajut que rep. 
                             
Persones estrangeres que en el NIE només hi consta permís de residència:  fotocòpia NIE. 
                             
Pensionistes: fotocòpia del full de la prestació actual (2012).  
                             
 
Estudiants: Informe de la situació laboral actual (Tresoreria de la  Seguretat social)1  
 
Altres prestacions: fotocòpia del full de la prestació actual (2012).(RMI...). 
 
Per a treballadors autònoms i altres règims: baixa censal, informe de la situació laboral actual (Tresoreria de la 
Seguretat Social)1 i certificats o justificants de prestacions que es percebin (atur, baixes...). 
 
Altres situacions: Informe dels serveis socials del municipi. 
 

Per a tots els casos (A i B), entregar autorització de consulta de dades a l’Agència Tributària per a tots els 

membres en edat laboral  (a partir de 16 anys). 

1Per sol·licitar l’informe de la situació laboral actual cal adreçar-se a la Tresoreria de la Seguretat Social, C. Guillem del 
Berguedà, 9, Berga, tel. 93 821 4343. 
2Per sol·licitar el certificat de prestació actual del SEPE: 

- Es pot descarregar mitjançant la pàgina web  www.sepe.es amb el certificat digital o el DNI electrònic. Sinó es disposa 

d’identificació digital cal demanar cita prèvia mitjançant internet  (www.sepe.es/citaprevia) o al telèfon 93 619 0579. Un cop es 

tingui la cita, s’ha d’anar a les oficines del SEPE i allà facilitaran un codi i un nom d’usuari per poder treure el certificat per 

internet.  
        Adreça SEPE: Av. del Canal Industrial, 9-13 de Berga. 
3Per sol·licitar  el certificat de situació d’atur o el certificat de l’ajut Prepara’t cal adreçar-se a l’OTG (Oficina de Treball de 
la Generalitat) Av. del Canal Industrial, 9-13 de Berga. No cal demanar cita prèvia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


