TRANSPORT I
MENJADOR
ESCOLAR
AJUTS 2021-2022
MODELS
MODEL 1

Servei de transport i
menjador i ajut de
desplaçament obligatori

MODEL 2

Ajuts individuals de
menjador NO obligatori

MODEL 3

Servei de transport NO
obligatori

MODEL 4

Ajuts de transport i
desplaçament NO obligatori

TRÀMITS
Renovació sense canvis
Noves sol·licituds o
renovació amb canvis

TERMINIS
Presentacions
telemàtiques
Del 3 de maig al 28 de
maig de 2021

Cita prèvia o per
portar la sol·licitud a
l'Ajuntament
Del 3 de maig al 25 de
maig de 2021

www.bergueda.cat/educacio

938213553 - CODI 2

MODEL 1

MODEL 2

Alumnat que NO té oferta educativa en el seu
municipi de residència i estan obligats a
desplaçar-se del seu municipi a un centre escolar
del Berguedà segons el mapa escolar establert.

Alumnat que TÉ oferta educativa en el seu
municipi i vol demanar un ajut de menjador
escolar en una escola del Berguedà. Els sol·licitants
han
de
complir
amb
unes
condicions
econòmiques, familiars i socials.

Servei de transport i menjador i ajut
de desplaçament obligatori

TRANSPORT ESCOLAR COL·LECTIU (TEC).
És gratuït
AJUT INDIVIDUAL DE DESPLAÇAMENT (AID).
L’import es pagarà directament a les famílies en
relació als km.
Requisit: viure a més de 3km des de casa al centre escolar
(en cas que no hi hagi servei de transport) o des de casa a
la parada de transport escolar.

MENJADOR. És gratuït ﬁns a un màxim de
6,33€/dia

MODEL 3

Servei de transport NO obligatori
Alumnes que tenen oferta educativa en el seu
municipi de residència, que el domicili està
distanciat del centre i hi ha servei de transport
escolar.

Import de l’ajut
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. Primer pagament màxim 6 de
setembre de 2021.

MODEL 4

Ajuts individuals de menjador NO
obligatori

Llindars que cal complir referent a l’any 2020
Llindar renda. No superar la suma segons la
unitat familiar:
- Primer adult (sustentador principal):
10.981,40€
- Segon adult (sustentador principal):
5.490,80€
- Altres adults que integren la unitat familiar
diferents als sustentadors principals:
2.745,35€
- Per cada nen/a de la unitat familiar:
3.294,45€
Llindar de volum de negoci. No tenir uns
ingressos superiors a 55.000,00€ (suma de tots
els membres de la unitat familiar).
Llindar de rendiments patrimonials. No superar
1.700,00 € (suma de tots els membres de la unitat
familiar).
Llindar dels valors cadastrals de les ﬁnques
urbanes. No superar 42.900€, (suma de tots els
membres de la unitat familiar), exclòs l’habitatge
habitual.
Llindar dels valors cadastrals de les ﬁnques
rústiques. No superar 13.130,00€ per cada
membre computable, exclòs l’habitatge habitual.

Import de l’ajut
Ajut del 70%: 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).
El imports dels ajuts, es concediran en funció del cost real
de menjador. Aquest cost no pot superar 6,33€.

Ajuts de transport i desplaçament NO obligatori
Ajut de transport escolar no obligatori: Alumnat té oferta educativa al seu municipi, utilitza el transport
escolar i ha presentat el Model 3.
AID no obligatori: Alumnat escolaritzat en un centre educatiu 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 (Gósol).

Llindars que cal complir referent a l’any 2020

(els mateixos que el Model 2 – Ajut individual de menjador no obligatori).

Import de l’ajut
Ajuts servei de transport: Les famílies que se’ls hagi concedit
l’ajut econòmic se’ls deduirà de l’import total que hagin de
pagar peraquest concepte.
Ajuts de desplaçament: L’import es pagarà directament a les
famílies en relació als km.
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