CONVOCATÒRIA DELS
SERVEIS I AJUTS DE
TRANSPORT,
DESPLAÇAMENT I
MENJADORS ESCOLARS
CURS 2018-2019

NOVETATS
• Calendari i lloc de presentació de les sol·licituds
Necessitem: espai per atendre les famílies, fotocopiadora i, si és possible,
ordinador disponible.
• Sol·licituds pdf
• No es necessari el segell del centre
• Farem fotocòpies dels certificats del registre i les entregarem a les escoles
perquè els lliurin a les famílies
• Comunicacions del Consell Comarcal a les escoles per mitjans electrònics
(Gestiona) i de les escoles al Consell Comarcal per mitjans electrònics (EACAT)
• Control del transport escolar mitjançant tablets, més endavant el control del
menjador.

• Canvi mapa escolar de Capolat

REGISTRE DE SOL·LICITUDS
•

•

Inici: 2 de maig de 2018
Termini: 29 de maig de 2018

Informació a les famílies punt 1 i 2
Presentació sol·licituds i calendari segons els centres
1. Preferentment seguint el calendari i lloc establert per a cada centre
O bé:
2. Telematicament→del 2 al 29 de maig→instància general de la pàgina
web (apartat de seu electrònica) adjuntant la sol·licitud i la documentació.
IDCAT

3. A l’Oficina d’Atenció al ciutadà→del 2 al 29 de maig de 2018

OBLIGATORI
-TRANSPORT ESCOLAR COL·LECTIU (TEC)
-AJUT INDIVIDUAL DE DESPLAÇAMENT (AID)

-MENJADOR
BENEFICIARIS
Alumnat que no té oferta educativa en el seu municipi de residència i
s’escolaritza en un centre docent públic titularitat del Departament
d’Ensenyament, segons el mapa escolar.

De forma excepcional, alumnes de centres concertats sempre i quan hi
hagi dotació pressupostària per part del Departament.

OBLIGATORI: TEC-AID -MENJADOR

TRANSPORT ESCOLAR COL·LECTIU OBLIGATORI
Annex de rutes i parades

AID OBLIGATORI
 Quan des de casa fins al centre escolar no hi hagi Servei de
transport i la distància sigui superior a 3 km en un sol sentit.
 Quan des de casa fins a la parada del transport, la distància sigui
superior a 3 km en un sol sentit
MENJADOR OBLIGATORI
Quantia màxima fixada pel Departament d’Ensenyament.

AJUT INDIVIDUAL DE MENJADOR
NO OBLIGATORI
BENEFICIARIS
Alumnat escolaritzat en un centre educatiu sostingut amb fons públics del
Berguedà.

CARACTERÍSTIQUES DELS AJUTS
→ No es tindrà en compte criteri mapa escolar

→ Es tindrà en compte els llindars econòmics
→ Es tindrà en compte la situació social

NO OBLIGATORI: MENJADOR

CRITERI DE CONCESSIÓ
 Llindar renda de l’any 2017 per agregació de les unitats de consum
Membre de la unitat

Quantitat de la unitat

Primer adult (sustentador principal)

9.667,30 €

Segon adult (sustentador principal)

4.833,60 €

Altres adults (diferents sustentador principal)

2.416,80 €

Cada nen/a

2.900,20 €

Altres llindars
Volum de negoci (unitat familiar)

Quantitat que no es pot superar
155.000,00 €

Rendiments patrimonials (unitat familiar)

1.700,00 €

Valors cadastrals finques urbanes, exclòs
habitatge habitual (unitat familiar)

42.900,00 €

Valors cadastrals finques rústiques, exclòs
habitatge habitual (cada membre computable)

13.130,00 €

NO OBLIGATORI: MENJADOR

DECLARACIÓ DE RENDA
MOLT IMPORTANT: Cal fer la declaració de renda en els casos en què sigui
obligatori

IMPORT DELS AJUTS
-Ajut del 50%
No superar llindar de renda establert
-Ajut del 100%
• No superar el 60% del llindar de renda establert + 15 punts àmbit social
(situacions específiques i situació de risc).
•No superar 2,5 vegades el llindar establert per l’obtenció d’un ajut del tram
garantit del 50% i acreditar una discapacitat superior o igual al 60%.
El imports dels ajuts, es concediran en funció del cost real de menjador. Aquest cost no pot
superar els imports fixats pel Departament.

NO OBLIGATORI: MENJADOR

SOL·LICITUDS FORA DE TERMINI

Només en casos de situacions sobrevingudes:
 Nova matrícula
 Casos de serveis socials degudament motivats
 Canvis situació econòmica→ acreditació de la nova situació

IMPRÈS 3
SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR
NO OBLIGATORI
BENEFICIARIS
Alumnes que tenen oferta educativa en el seu municipi de
residència. Centres educatius sostinguts amb fons públics.
CRITERI DE CONCESSIÓ
Complir amb els criteris del mapa escolar i abonar l’import que
correspongui:
– 264 € per alumne
– 176 € el segon germà
– A partir del tercer germà 88€.
El pagament es realitza per avançat, en un únic pagament o per
trimestres.

IMPRÈS 4
AJUTS DE TRANSPORT ESCOLAR COL·LECTIU
AJUTS INDIVIDUALS DE DESPLAÇAMENT
NO OBLIGATORI
BENEFICIARIS
 Ajut de transport escolar col·lectiu no obligatori: Alumnat escolaritzat en un
centre educatiu sostingut amb fons públics, que té oferta educativa al seu
municipi i compleix amb els criteris del mapa escolar.
S’ha d’haver presentat l’imprès model 3.
 AID no obligatori: Alumnat escolaritzat en un centre educatiu sostingut amb
fons públics del Berguedà, que té oferta educativa al seu municipi, que no té
servei de menjador escolar, viu a una distància superior a 3 km i compleix amb
els criteris del mapa escolar.

CRITERI DE CONCESSIÓ
Els mateixos llindars econòmics que els ajuts de menjador no obligatori
(socioeconòmic). L’alumnat que hagi presentat la sol·licitud d’ajut de menjador
no obligatori, no haurà de tornar a presentar la documentació (només la
sol·licitud).

MENJADOR DURANT LES JORNADES INTENSIVES
ALUMNES OBLIGATORI
 No hi haurà ajut de menjador obligatori.
 Si durant aquests dies l’escola ofereix servei de menjador obligatori, tots els
alumnes que es quedin, hauran d’abonar el preu total del menú.
Els dies de jornada intensiva el transport es realitzarà una vegada finalitzin
les classes (abans de dinar).

ALUMNES NO OBLIGATORI

 La jornada intensiva no afectarà els ajuts de menjador per necessitats
socioeconòmiques.
Els dies de jornada intensiva el transport es realitzarà desprès de dinar.

A TENIR EN COMPTE
Molt important el número del telèfon mòbil:
- Per donar avís de les resolucions dels ajuts de menjador i transport a
les famílies
-Per donar avís d’incidències en el transport
Número d’IDALU
El justificant del pagament del transport no caldrà presentar-lo fins el
dia 5 de setembre
Es poden consultar la llista de rutes i parades
 Si es lliura més d’una sol·licitud no caldrà portar la documentació ja
presentada.
Documentació sense grapar
Lliurament de sol·licitud més full informació famílies

RECLAMACIÓ DOCUMENTACIÓ I COMUNICACIÓ
RESOLUCIONS
Comunicació Reclamació documentació

Comunicació resolucions

-Als sol·licitants: publicació Taulell d’anuncis del CCB i -Als sol·licitants: publicació Taulell
avis per SMS
d’anuncis del CCB
- Als centres educatius es
- Als centres educatius autoritzats: es comunicarà per comunicarà
per
mitjans
mitjans electrònics
electrònics.
- La documentació s’ha de presentar en el termini de 10 Abans de l’inici del curs escolar
dies hàbils, a partir de la publicació de la reclamació de
documentació.

Reclamacions per part del sol·licitat i comunicats de baixes, trasllats i renúncies
Període de reclamació: del 17 al 28 de setembre
Comunicació per part dels centres docents al Consell Comarcal del Berguedà mitjançant
impresos normalitzats (models 5 i 6)

Per més informació i impresos de
sol·licitud:
http://www.bergueda.cat/serveis/educacio/ajut
s-2018-2019/

MOLTES GRÀCIES!

