
 

Bases de les ajudes per a despeses derivades del transport per a universitaris, alumnes de cicles formatius de grau superior i mitjà i de 

batxillerat artístic. Curs 2016-2017. 

Dins la política que porta a terme l’Ajuntament de l’Alcúdia d’ajuda i recolzament a les famílies del nostre poble que tenen fills estudiant, 

l’Ajuntament ha obert, per vuitè any consecutiu, la convocatòria de les ajudes amb la intenció de col·laborar en les despeses derivades del 

transport d’universitaris i cicles formatius de grau mitjà i superior, així com de batxillerat artístic.  

 

Destinataris i requisits: 

1.- Són destinataris d’aquesta ajuda els estudiants universitaris, de cicles formatius de grau superior i mitja i de batxillerat artístic que, durant 

el curs acadèmic 2016-2017, cursen estudis presencials en qualsevol universitat o centre. Queden exclosos aquells/es que estiguen realitzant 

estudis corresponents al tercer cicle o doctorat, estudis d’especialització o estudis de postgrau. 

2.- No podran beneficiar-se aquells que estiguen en possessió o reunisquen els requisits legals per a l’expedició d’un títol de llicenciat, enginyer, 

arquitecte o grau universitari. Sí podrà beneficiar-se d’aquesta ajuda el diplomat que estiga matriculat en qualsevol universitat o centre per a 

cursar estudis superiors. 

3.- Els estudiants han d’estar matriculats mínimament en 30 crèdits anuals, excepte aquells estudiants que justifiquen que els queden menys de 

30 crèdits per a finalitzar els estudis. 

4.- Els alumnes que es matriculen en cicles formatius, si la matricula és del curs de pràctiques, hauran de justificar que el centre de treball està 

fora de la localitat. 

5.- Els estudiants han d’estar empadronats a l’Alcúdia almenys des de l’1 de setembre de 2016. 

 

Sol·licituds: 

1.- Tots els alumnes que sol·liciten l’ajuda cal que emplenen la instància que juntament amb les bases es pot obtindre a l’Ajuntament de 

l’Alcúdia i a la pàgina web www.lalcudia.com. 

2.- Les sol·licituds i la documentació corresponent es presentaran al Registre d’Entrada de l’Ajuntament de l’Alcúdia de dilluns a divendres, de 

9.00 a 14.00 hores, i els dilluns de 16 a 18 hores. 

3.- El termini de presentació de sol·licituds serà des del 17 d’octubre fins el 29 de novembrede 2016. 

4.- L’imprès de sol·licitud anirà acompanyat de la següent documentació: 

• Fotocòpia compulsada del DNI de la persona que sol·licite l’ajuda. 

• Document original expedit per la universitat o centre corresponent on es facen constar els crèdits en què s’ha matriculat el 

sol·licitant de l’ajuda. 

• Fotocòpia de la pàgina de la cartilla d’estalvis o la llibreta de compte corrent on consten les dades personals del beneficiari de 

l’ajuda i de l’entitat bancària o document facilitat per l’esmentada entitat de la qual serà titular l’alumne que sol·licita l’ajuda, on hi 

conste el codi que identifique el banc o caixa d’estalvis, número d’oficina, el DC (dígit de control) i el número de compte on s’abonarà 

l’import de l’ajuda. 

• En cas de voler optar a l’ampliació de la beca (vegeu apartattipus i quantia, punt 4), caldrà aportar còpia de la declaració del 

IRPFdel 2015(declaració conjunta) o de les declaracions de l’IRPF de 2015de tots els membres de la unitat (declaracions 

individuals).Si l’any 2015 algun o tots els membres de la unitat familiar no hagen presentat la declaració de la renda, caldrà emplenar 

l’autorització de sol·licitud de dades a l’Agència Tributària que tenen disponible a l’Ajuntament i a la web www.lalcudia.com. 

 

Tipus i quantia: 

1.- En cap cas un alumne podrà rebre més d’una ajuda municipal de transport per curs acadèmic, encara que realitze simultàniament altres 

estudis.   

2.- L’ingrés de l’ajuda serà efectiu una vegada finalitzat el termini de recepció de sol·licituds. 

3.- Es concedirà una ajuda a cada sol·licitant que complisca els requisits establerts a aquestes bases de 90€. 

4.- En funció de la renda de la unitat familiar s’ampliarà esta ajuda segons la taula que apareix a continuació. El criteri de renda s’establirà a 

partir de la quantitat que figura en la casella 440 de la declaració del IRPF i dividint aquesta xifra entre els membres de la unitat familiar (en 

cas de declaracions individuals es sumarà l’import de totes les declaracions del IRPF de la unitat familiar abans de dividir-lo). 

Renda per capita Ampliació de l’ajuda 

Inferior a 3500€ 90€ 
Entre 3500,01€ i 7.000€ 60€ 

Entre 7.000,01€ i 10.500€ 30€ 

 


