Territori i Sostenibilitat - Transport

Núm.Expedient: 2019 / 1666

EDICTE de l’Ajuntament de Tordera d’aprovació de la convocatòria per a la inscripció i per a la concessió
de bonificacions per al servei de transport escolar no obligatori per al curs 2019-2020, en el marc de les
Bases reguladores del procés d’inscripció i bonificacions al servei de transport escolar no obligatori de
segon cicle d’educació infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles formatius
La Junta de Govern Local, en sessió de data 2 de maig de 2019, va aprovar la convocatòria per a la inscripció
i per a la concessió de bonificacions per al servei de transport escolar no obligatori per al curs 2019-2020,
en el marc de les Bases reguladores del procés d’inscripció i bonificacions al servei de transport escolar no
obligatori de segon cicle d’educació infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles formatius.
El que es publica per a general coneixement.

Així ho disposa i signa Josep Llorens Muñoz, el 1r tinent d’alcalde per delegació (DA 2016/1625), davant
meu, Marta Portella Nogué, la secretària.

Marta Portella Nogué

CONVOCATÒRIA PER A LA INSCRIPCIÓ I PER A LA CONCESSIÓ DE BONIFICACIONS PER AL SERVEI DE
TRANSPORT ESCOLAR NO OBLIGATORI PER AL CURS 2019-2020, EN EL MARC DE LES BASES
REGULADORES DEL PROCÉS D’INSCRIPCIÓ I BONIFICACIONS AL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR NO
OBLIGATORI DE SEGON CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA, SECUNDÀRIA, BATXILLERAT I CICLES
FORMATIUS
1 . Bases reguladores de la convocatòria
Aquesta convocatòria es regeix per les Bases reguladores del procés d’inscripció i bonificacions al servei de
transport escolar no obligatori de segon cicle d’educació infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles
formatius aprovades per la Junta de Govern Local en sessió de data 21 de març de 2019.
2. Objecte
Les Bases tenen per objecte, d’una banda, regular el procediment d’inscripció i assignació de places al
servei de transport escolar no obligatori i, d’una altra, regular el procediment de sol·licitud i concessió de
possibles bonificacions.
3. Termini i lloc de presentació
3.1.- Inscripció al servei de transport escolar
Segons article 3 de les bases reguladores, les sol·licituds d’inscripció s’hauran de presentar, presencialment
o via telemàtica, a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC):
1r Termini: Corresponent a la matrícula escolar ordinària i d’aquells alumnes ja escolaritzats en els centres
docents, s’obrirà la convocatòria de l’1 al 30 de juny 2019.
2n Termini: Corresponent única i exclusivament, a les sol·licituds d’alumnes matriculats fora de termini en
els centres docents, és a dir, noves incorporacions d’alumnes un cop finalitzada la matrícula ordinària. I
també, els alumnes que han canviat de municipi de residència i amb això, de centre docent.

Josep Llorens Muñoz
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Tordera, 7 de maig de 2019
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Aquelles sol·licituds que no corresponguin en cap dels dos terminis, i siguin per causes excepcionals i
justificables seran valorades per la Comissió d’Assignació.
3.2.- Sol·licitud de bonificació de la taxa de transport escolar per dificultats socioeconòmiques.
Segons l’article 7.3 de les bases reguladores, les sol·licituds de bonificació de la taxa de transport escolar
per dificultats socioeconòmiques s’hauran de presentar a l’Oficina d’atenció al Ciutadà (OAC) de Tordera,
de forma presencial o telemàtica.


1r termini: de l’1 al 30 de juny de 2019



2n termini: de l’1 de juliol de 2019 al 19 de juny de 2020 per a l’alumnat nouvingut al municipi o en
situació de vulnerabilitat sobrevinguda segons valoració dels Serveis Socials de Tordera
(condicionat a l’exhauriment de l’import assignat corresponent).

4. Sol·licitud i documentació
4.1.- Inscripció al servei de transport escolar
La inscripció es formalitzarà mitjançant la presentació d’una instància normalitzada, que s’adjunta com a
Annex 2 –disponible a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà o a la web de ’Ajuntament
(www.tordera.cat)-, sense que sigui necessària la presentació d’altra documentació complementària.
4.2.- Sol·licitud de bonificació de la taxa de transport escolar per dificultats socioeconòmiques.
Les bonificacions de la corresponent taxa se sol·licitaran mitjançant la presentació d’una instància
normalitzada, que s’adjunta com a Annex 3 –disponible a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà o a la web de
l’Ajuntament (www.tordera.cat)-, a la qual s’adjuntarà la següent documentació:
Nòmines dels darrers 3 mesos dels majors de 16 anys, si s’escau.
Certificats o resolucions que acreditin la percepció d’una pensió o ajut emès per la Seguretat Social amb
detall de l’import i el període de cobrament o certificat de no cobrar cap ajut, prestació o pensió.*
Certificat de prestacions econòmiques amb detall de l’import dels darrers 3 mesos emès pel SEPE o
certificat de no cobrar cap ajut, en cas de persones en situació d’atur.*
Declaració de Renda del darrer exercici i/o altres documents justificatius, en cas de persones autònomes.*
Certificat de ser perceptor de la Renda Garantida de Ciutadania -RGC.*
Rebuts de lloguer o hipoteca liquidats els darrers 3 mesos.
No pago hipoteca/lloguer, motiu :
Certificats de discapacitat en vigor (superior al 33%) de qualsevol dels membres de la unitat de
convivència.*
Fotocòpia de la targeta acreditativa vigent de Família nombrosa.*
Fotocòpia de la targeta acreditativa vigent de Família monoparental.*
Justificant d’acolliment familiar (resolució DGAIA, resolució judicial...).
La documentació senyalada amb el símbol * és susceptible de ser consultada telemàticament a altres
administracions públiques en relació a la persona sol·licitant i als membres de la unitat de convivència
majors de 16 anys. L’Ajuntament de Tordera consultarà i verificarà per mitjans
telemàtics les dades disponibles a les administracions públiques com a mitjà alternatiu a la presentació dels
corresponents documents que les acrediten (Disposició addicional setena de la Llei 2/2014, de 27 de gener,
de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic).
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5. Requisits i criteris
5.1.- Inscripció al servei de transport escolar
Poden sol·licitar la inscripció al servei de transport escolar aquells/es alumnes que compleixin els requisits
previstos a l’article 2 i 3 de les Bases reguladores.
L’assignació de places s’efectuarà d’acord amb allò establert a l’article 4 de les esmentades Bases.
5.2.- Sol·licitud de bonificació de la taxa de transport escolar per dificultats socioeconòmiques.
Per ser beneficiari de la bonificació de la taxa, la unitat de convivència de l’alumne ha de tenir una renda
disponible mensual per persona inferior a 426’67€, s’ha d’obtenir un mínim de 6 punts i s’ha de tenir una
resolució favorable d’inscripció al servei de transport escolar.

Signatura 2 de 2

Marta Portella Nogué
Josep Llorens Muñoz

En el supòsit de la inexistència del servei de transport sol·licitat (manca de places, mínim d’alumnes per a
realitzar la parada, ubicació de la parada no establerta, etc.) la sol·licitud de bonificació de la taxa es
desistirà i/o s’extingirà d’ofici en cas que hagués estat resolta favorablement.
La baixa del servei de transport serà motiu d’extinció de la bonificació de la taxa.
L’import assignat a les bonificació de la taxa de transport escolar per dificultats socioeconòmiques és de
8.000,00 €.

09/05/2019 1r. Tinent d'alcalde
Signatura 1 de 2

09/05/2019 Secretària

La valoració de les sol·licituds de bonificació de la taxa es realitzarà seguint els criteris de puntuació
especificats a l’Annex 4.
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ANNEX 1
TAXES I TERMINIS DE PAGAMENT TRANSPORT ESCOLAR CURS 2019-2020
PAGAMENT MENSUAL
1r. Germà
2n. Germà
3r. Germà

26,40 €
17,95 €
8,80 €

09/05/2019 Secretària

PAGAMENT TRIMESTRAL (5% de descompte)
1r. Germà (25,08 €/mes)
De setembre a desembre
De gener a març
D’abril a juny
2n. Germà (17,05 €/mes)

De setembre a desembre
De gener a març
D’abril a juny

68,20 €
51,15 €
51,15 €

3r. Germà (8,36 €/mes)

De setembre a desembre
De gener a març
D’abril a juny

33,44 €
25,08 €
25,08 €

PAGAMENT ÚNIC PER TOT EL CURS ESCOLAR (10% de descompte)
1r. Germà
237,60 €
2n. Germà
161,55 €

Marta Portella Nogué

3r. Germà

Signatura 2 de 2

100,32 €
75,24 €
75,24 €

79,20 €

El pagament es realitzarà mitjançant domiciliació bancària al compte corrent facilitat per les persones usuàries a la sol·licitud
d’inscripció al servei de transport escolar i s’efectuarà en els següents terminis:
-

El pagament mensual es farà el dia 15 del mes anterior, a excepció del mes de setembre que s’efectuarà el dia 1 d’aquest

-

El pagament trimestral es farà els dies 1 de setembre, 15 de desembre i 15 de març.

-

El pagament anual es farà el dia 1 de setembre.

mes.

Josep Llorens Muñoz

Signatura 1 de 2

09/05/2019 1r. Tinent d'alcalde

La manca de pagament en els terminis fixats suposa la pèrdua del dret d’utilització del servei.
S’haurà d’abonar l’import mensual íntegre de la taxa amb independència del nombre de viatges que es prestin o de la utilització
efectiva per part dels subjectes passius.
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ANNEX 2
SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ AL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR CURS 2019-2020
1. DADES PERSONALS
1.1 PERSONA SOL·LICITANT (pare, mare, representant legal)
Nom i Cognoms

DNI/NIF

1.2 DADES NOTIFICACIÓ
Adreça notificació

Núm

Localitat

CP

09/05/2019 Secretària

Correu electrònic

Telèfon mòbil

Telèfon fix

Vull rebre notificació electrònica de tots els actes d’aquest procediment, en aplicació del què disposa la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. A tal efecte, facilito en la present sol·licitud el
correu electrònic i el telèfon mòbil per rebre per SMS un número de PIN per accedir al document.
2. SOL·LICITO
La inscripció dels següents alumnes al servei de transport escolar pel curs 2019-2020.
3. DADES DE L’ALUMNE/A
Nom i cognoms
1

Etapa que cursarà

Data naixement
Infantil

Primària

Secundaria ESO

Batxillerat

Cicle
formatiu

Marta Portella Nogué

Signatura 2 de 2

Centre escolar
Autoritzo que el/la monitor/a permeti baixar sol a l’alumne/a a la parada ?
*Cal emplenar l’apartat 5. Autorització

Si

Nom i cognoms
2

Etapa que cursarà

Data naixement
Infantil

Primària

Secundaria ESO

Batxillerat
Si

Nom i cognoms
09/05/2019
Tinent d'alcalde
UT: TS 1r.
- TRANSPORT

Cicle formatiu

Centre escolar

Autoritzo que el/la monitor/a permeti baixar sol a l’alumne/a a la parada ?
*Cal emplenar l’apartat 5. Autorització

3

No*

Etapa que cursarà

No*

Data naixement
Infantil

Primària

Secundaria ESO

Batxillerat

Cicle
formatiu

Centre escolar
Autoritzo que el/la monitor/a permeti baixar sol a l’alumne/a a la parada ?
*Cal emplenar l’apartat 5. Autorització

Si

Nom i cognoms
4

Etapa que cursarà

No*

Data naixement
Infantil

Primària

Secundaria ESO

Batxillerat

Cicle
formatiu

Josep Llorens
Muñoz
I122-N2-IMP-V000

Signatura 1 de 2

Centre escolar
Autoritzo que el/la monitor/a permeti baixar sol a l’alumne/a a la parada ?
*Cal emplenar l’apartat 5. Autorització

No*

4. UBICACIÓ DE LA PARADA DE L’AUTOCAR
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Urb. Niàgara Parc
Entrada urbanització
Sortida urbanització

Urb. Tordera Parc
Plaça del Pi
Urb. Mas Mora
Caseta d’informació
Plaça dels Sis Carrers
Plaça del Pi

Urb. Àgora Parc
Entrada urbanització
Local Social

Urb. Sant Daniel
Av. Sant Daniel amb Av. Tordera

Urb. Terra Brava
Parada del bus

Poble
Plaça Lluís Companys
Carretera de Fogars
Sant Pere
Parada del bus
Fogars de la Selva
Benzinera

Altres:

5. AUTORITZACIÓ*

09/05/2019 Secretària

Autoritzo a les següents persones a recollir el nen/a a la parada establerta,
1

Nom i Cognoms

DNI/NIF

2

Nom i Cognoms

DNI/NIF

6. ALTRES DADES DE CONTACTE
Facilito altres contactes per poder utilitzar en cas de necessitat:
1

Marta Portella Nogué

Signatura 2 de 2

2

Nom i Cognoms

Vincle familiar

Adreça

Telèfon

Nom i Cognoms

Vincle familiar

Adreça

Telèfon

7. TIPUS DE PAGAMENT
Mensual

Trimestral (5% Dte.)

Anual (10% Dte.)

8. DOCUMENTACIÓ APORTADA
Ordre de domiciliació de càrrec directe SEPA CORE.

09/05/2019 1r. Tinent d'alcalde

9. DECLARACIÓ RESPONSABLE
Declaro sota la meva responsabilitat:
- Que he llegit i assumeixo íntegrament el contingut de les Bases reguladores del procés d’inscripció i bonificacions al servei de
transport escolar no obligatori de segon cicle d’educació infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles formatius aprovada
per acord de la Junta de Govern Local en sessió de data 21 de març de 2019.
10. AUTORITZACIONS
Autoritzo la comunicació mitjançant el servei de missatgeria WhatsApp.


Abans de signar la sol·licitud, llegiu la informació bàsica sobre protecció de dades que es presenta al full adjunt.
IL·LM. SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE TORDERA

Josep Llorens Muñoz

Signatura 1 de 2

Responsable del
tractament:

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
Ajuntament de Tordera . Plaça de l’Església 2 . 08490 Tordera .
Telèfon 937643717 . Correu electrònic: tordera@tordera.cat . Web: tordera.cat
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La finalitat del tractament és tramitar i resoldre la vostra sol·licitud.
Finalitat del tractament:

Base jurídica del
tractament:

09/05/2019 Secretària

Destinataris:

Drets de les persones:

Informació addicional:

Les dades seran conservades durant el temps previst a la normativa de procediment administratiu i
d’arxiu històric.
La base legal per al tractament de les vostres dades és l’aplicació de les Bases reguladores del procés
d’inscripció i bonificacions al servei de transport escolar no obligatori de segon cicle d’educació
infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles formatius.
El tractament és necessari per complir una obligació legal aplicable al responsable del tractament o
per complir una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al
responsable del tractament.
Existeix l’obligació de facilitar les dades que es demanen en la sol·licitud i l’Ajuntament es reserva el
dret a no tramitar, a no resoldre o a denegar la vostra sol·licitud si no les faciliteu quan us siguin
requerides.
Les vostres dades es comunicaran a l’empresa responsable del transport escolar, Autocars Barrera, SL.
Les vostres dades no es transferiran fora de la Unió Europea.
Podeu accedir a les vostres dades personals, rectificar-les, suprimir-les, oposar-vos al tractament i
sol·licitar-ne la limitació, presentant la vostra sol·licitud a l’Ajuntament de Tordera, o mitjançant la seu
electrònica www.seu-e.cat/web/tordera/
Si considereu que el tractament de dades personals es contrari a la normativa de protecció de dades,
us podeu adreçar al delegat de protecció de dades o podeu presentar una reclamació davant de
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a través de la seva web o per mitjans no
electrònics.
Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades en la web de
l’Ajuntament de Tordera : www.seu-e.cat/web/tordera/govern-obert-i-transparencia/serveis-itramits/estat-dels-serveis/informacio-de-proteccio-de-dades-185

Marta Portella Nogué

Signatura 2 de 2

ANNEX 3
SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ DE LA TAXA DE TRANSPORT ESCOLAR PER DIFICULTATS SOCIOECONÒMIQUES
1. DADES PERSONALS
1.1 PERSONA SOL·LICITANT (pare, mare, representant legal)
Nom i
Cognoms
1.2 DADES NOTIFICACIÓ
Adreça
notificació
Localitat
09/05/2019 1r. Tinent d'alcalde
Josep Llorens Muñoz

Signatura 1 de 2

Telèfon mòbil

2. SOL·LICITO
Acollir-me a la convocatòria de bonificacions de la taxa de transport escolar per dificultats socioeconòmiques en benefici dels
següents menors:
Nouvinguts

OCIALS

Situació sobrevinguda

3. MENORS REPRESENTATS i EMPADRONATS A TORDERA
1
Nom i cognoms

Document signat electrònicament
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Data de naixement
Curs 2019/2020

DNI/NIF
Infantil

Primària

Secundaria ESO

Batxillerat

Cicle
formatiu

Centre escolar
Ubicació de la parada de l’autocar
Nom i cognoms
Data de naixement
2

Curs 2019/2020

DNI/NIF
Infantil

Primària

Secundaria ESO

Batxillerat

Cicle
formatiu

Batxillerat

Cicle
formatiu

Batxillerat

Cicle
formatiu

Centre escolar
Ubicació de la parada de l’autocar

09/05/2019 Secretària

Nom i cognoms
Data de naixement
3

Curs 2019/2020

DNI/NIF
Infantil

Primària

Secundaria ESO

Centre escolar
Ubicació de la parada de l’autocar
Nom i cognoms
Data de naixement

Marta Portella Nogué
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4

Curs 2019/2020

DNI/NIF
Infantil

Primària

Secundaria ESO

Centre escolar
Ubicació de la parada de l’autocar

4. MEMBRES DE LA UNITAT FAMILIAR MAJORS DE 16 ANYS
Família monoparental

Família nombrosa

Nom i Cognoms
1

Situació laboral

DNI/NIF
Actiu/iva

Aturat/ada

09/05/2019 1r. Tinent d'alcalde

Té reconegut un grau de disminució igual o superior al 33%

Pensionista
Si

Altres:
No

Nom i Cognoms
2

Situació laboral

DNI/NIF
Actiu/iva

Aturat/ada

Té reconegut un grau de disminució igual o superior al 33%

Pensionista
Si

Altres:
No

Nom i Cognoms
3

Situació laboral

DNI/NIF
Actiu/iva

Aturat/ada

Té reconegut un grau de disminució igual o superior al 33%

Pensionista
Si

Altres:
No

Nom i Cognoms
Josep Llorens Muñoz
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4

Situació laboral

DNI/NIF
Actiu/iva

Aturat/ada

Té reconegut un grau de disminució igual o superior al 33%

Document signat electrònicament

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

33be31f364f7423a8ba5adb9560fddba001

Url de validació

https://oac.tordera.cat/verificadorfirma
Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

Metadades

Pensionista
Si

Altres:
No

8 / 10

Territori i Sostenibilitat - Transport

Núm.Expedient: 2019 / 1666

5. DOCUMENTACIÓ APORTADA
Nòmines dels darrers 3 mesos dels majors de 16 anys, si s’escau.
Certificats o resolucions que acreditin la percepció d’una pensió o ajut emès per la Seguretat Social amb detall de l’import i el
període de cobrament o certificat de no cobrar cap ajut, prestació o pensió.*
Certificat de prestacions econòmiques amb detall de l’import dels darrers 3 mesos emès pel SEPE o certificat de no cobrar
cap ajut, en cas de persones en situació d’atur.*
Declaració de Renda del darrer exercici i/o altres documents justificatius, en cas de persones autònomes.*
Certificat de ser perceptor de la Renda Garantida de Ciutadania -RGC.*
Rebuts de lloguer o hipoteca liquidats els darrers 3 mesos.
No pago hipoteca/lloguer, motiu :
Certificats de discapacitat en vigor (superior al 33%) de qualsevol dels membres de la unitat de convivència.*
Fotocòpia de la targeta acreditativa vigent de Família nombrosa.*
Fotocòpia de la targeta acreditativa vigent de Família monoparental.*

Marta Portella Nogué
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Justificant d’acolliment familiar (resolució DGAIA, resolució judicial...).
6. DOCUMENTACIÓ SUSCEPTIBLE DE SER CONSULTADA TELEMÀTICAMENT A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES DEL
SOL·LICITANT I DELS MEMBRES DE LA UNITAT DE CONVIVÈNCIA MAJORS DE 16 ANYS*
Justificant de pensió o ajut emès per la Seguretat Social amb detall de l’import i el període de cobrament o certificat de no
cobrar cap ajut, prestació o pensió.
Justificant de les dades de la Renda del darrer exercici, en cas de persones autònomes.
Justificant de prestacions econòmiques amb detall de l’import dels darrers 3 mesos emès pel SEPE o certificat de no cobrar
cap ajut, en cas de persones en situació d’atur.
Certificat de ser perceptor de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC).
-

Justificant de discapacitat de qualsevol dels membres de la unitat de convivència.

-

Justificant de condició de Família nombrosa.

Justificant de condició de Família monoparental.
* L’Ajuntament de Tordera consultarà i verificarà per mitjans telemàtics les dades disponibles a les administracions públiques com
a mitjà alternatiu a la presentació dels corresponents documents que les acrediten.
(Modificació del títol i apartat 1 de la disposició addicional setena, de la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals,
administratives, financeres i del sector públic. Art. 102).
Tordera,


de/d’

de

Abans de signar la sol·licitud, llegiu la informació bàsica sobre protecció de dades que es presenta al full adjunt.

09/05/2019 1r. Tinent d'alcalde

IL·LM. SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE TORDERA

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
Responsable del tractament:

La finalitat del tractament és tramitar i resoldre la vostra sol·licitud.
Finalitat del tractament:

Josep Llorens Muñoz

Base jurídica del tractament:

Signatura 1 de 2

Ajuntament de Tordera . Plaça de l’Església 2 . 08490 Tordera .
Telèfon 937643717 . Correu electrònic: tordera@tordera.cat . Web: tordera.cat
Les dades seran conservades durant el temps previst a la normativa de procediment
administratiu i d’arxiu històric.
La base legal per al tractament de les vostres dades és l’aplicació de les Bases reguladores del
procés d’inscripció i bonificacions al servei de transport escolar no obligatori de segon cicle
d’educació infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles formatius.
El tractament és necessari per complir una obligació legal aplicable al responsable del
tractament o per complir una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders
públics conferits al responsable del tractament.
Existeix l’obligació de facilitar les dades que es demanen en la sol·licitud i l’Ajuntament es
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reserva el dret a no tramitar, a no resoldre o a denegar la vostra sol·licitud si no les faciliteu
quan us siguin requerides.
.Destinataris:

Drets de les persones:

Informació addicional:

Les vostres dades no es comunicaran a tercers, excepte si una llei ho autoritza.
Les vostres dades no es transferiran fora de la Unió Europea.
Podeu accedir a les vostres dades personals, rectificar-les, suprimir-les, oposar-vos al
tractament i sol·licitar-ne la limitació, presentant la vostra sol·licitud a l’Ajuntament de
Tordera, o mitjançant la seu electrònica www.seu-e.cat/web/tordera/
Si considereu que el tractament de dades personals es contrari a la normativa de protecció de
dades, us podeu adreçar al delegat de protecció de dades o podeu presentar una reclamació
davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a través de la seva web o per
mitjans no electrònics.
Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades en la web de
l’Ajuntament de Tordera www.seu-e.cat/web/tordera/govern-obert-i-transparencia/serveis-itramits/estat-dels-serveis/informacio-de-proteccio-de-dades-185

Marta Portella Nogué
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ANNEX 4
CRITERIS DE PUNTUACIÓ
PUNTUACIÓ

1. Renta mensual disponible (1)
0€ a 150€
151€ a 250€
251€ a 300€
301€ a 426,67€
Més de 426,68€

4
3
2
1
0

2. Situació familiar
Família nombrosa
Família monoparental
Persona discapacitada a la unitat convivència

2
2
2

Infants en acolliment unitat familiar
Distància superior a 3 km

1
1

3. Valoració Social

Josep Llorens Muñoz
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Família situació risc social
Família Alt Risc Social (EAIA)
Intervals Puntuació
més de 16 punts
14 a 15
12 a 13
10 a 11
8a9
6a7

4
8
Bonificació
70%
60%
50%
40%
30%
20%

2n germà
5,38
7,18
8,97
10,77
12,56
14,36

+ 3r germà
2,64
3,52
4,4
5,28
6,16
7,04

(1) La renda disponible és el resultat de restar dels ingressos (nòmina, pensions/ajuts de l’INSS o SEPE, RGC i altres) les despeses
de lloguer (màxim 425€/mes) o hipoteca (màxim 900€/mes) proporcionat pel nombre de membres de la unitat de convivència.
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